
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Луганський національний аграрний університет

Освітня програма 19292 Менеджмент

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 073 Менеджмент

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Луганський національний аграрний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 19292

Назва ОП Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 073 Менеджмент

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Дорошенко Ганна Олександрівна, Лесюк Владислав Станіславович,
Котикова Олена Іванівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 28.04.2021 р. – 30.04.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://lnau.in.ua/DOCS/Accreditation/073/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%
D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%
82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE
%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%
D0%BD%D1%8F/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1
%81%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1
%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8
F.pdf

Програма візиту експертної групи https://lnau.in.ua/DOCS/Accreditation/073/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%
D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/rozklad/ed3c9e1f-9db0-44fb-
acf8-2ee20bbf7ed0.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

В університеті ведеться комплексна робота та дотримуються необхідні процедури щодо забезпечення системи
управління якістю освітньої діяльності. Корисним у цьому питанні є досвід університету щодо запровадження
автоматизованої системи управління навчальним процесом та внутрішньої сертифікації дистанційних курсів. Слід
відмітити також прагнення університету до створення якісного освітнього середовища, яке формується цінностями
академічної спільноти та практиками соціальних взаємодій. У цьому сенсі до позитивних практик можемо віднести:
запровадження Системи корпоративних цінностей ЛНАУ (Кодекс корпоративної культури ЛНАУ, Положення про
заохочувальні відзнаки ЛНАУ, Керівництво з використання фірмового стилю – Brandbook); створення та
функціонування ряду структурних підрозділів (Центр соціальних та гуманітарних проєктів, Центр сучасних освітніх
та інформаційних технологій, Центр патріотичного та культурно-естетичного розвитку студентів та ін.). Така
політика університету надає значні переваги ОП у контексті створення необхідного інституційного середовища. З-
поміж інших програм ОПП Менеджмент вирізняється за рядом ознак, серед яких: навчання студентів-іноземців;
поєднання виробничої та переддипломної практики; фінансове забезпечення формування матеріально-технічної
бази за рахунок грантових коштів.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Працівники університету розділяють цінності ЗВО та принципи Кодексу корпоративної культури. Відповідність
цілей ОП місії та стратегічним цілям розвитку ЗВО, сучасним тенденціям регіонального, галузевого розвитку та
ринку праці. До процесів розробки та реалізації ОП залучаються внутрішні та зовнішні стейкхолдери: забезпечено
своєчасність оприлюднення проекту ОП та налагоджена система зворотного зв’язку, проводяться опитування
учасників освітнього процесу, круглі столи та ін. ОП логічно структурована, забезпечує отримання ПРН, а також
знань та навичок предметної області спеціальності 073 Менеджмент, її зміст та міжпредметні зв’язки надані у
зручній та доступній для здобувачів вищої освіти формі. Наявні можливості формування здобувачами вищої освіти
індивідуальної освітньої траєкторії, у тому числі через індивідуальний вибір навчальних дисциплін
загальноуніверситетського рівня та баз проходження виробничої практики. Форми та методи навчання і викладання
сприяють досягненню заявлених в ОП цілей та ПРН, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи. Процеси навчання та викладання тісно пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
ЗВО, участю у грантових проєктах і міжнародних програмах. Правила прийому на навчання за ОП є чіткими та
зрозумілими. Зміст програми вступних випробувань за ОП відповідає рівню вхідних компетентностей, необхідних
для навчання на ОП. Наявні чіткі умови для визнання результатів навчання з інших ЗВО, у тому числі під час
академічної мобільності, а також – неформальної освіти. Система заохочення викладацької майстерності є
розвиненою, НПП своєчасно проходять стажування та підвищення кваліфікації, закладено підґрунтя для тісної
міжнародної співпраці за цим напрямом. Університет має необхідні ресурси для реалізації освітнього процесу,
ефективно функціонує автоматизована система управління навчальним процесом, процес навчання та надання
необхідної здобувачу інформації здійснюється за допомогою Moodle, Office 365, Teams, електронної пошти, чатів
Telegram, веб-сайту ЛНАУ. Всі матеріали є у відкритому доступі, що забезпечують прозорість та доступність до
інформації не лише учасників освітнього процесу, але і зовнішніх стейкхолдерів. Сайт університету має високий
рівень інформативності, що дозволяє усім заінтересованим сторонам отримати необхідну повну та достовірну
інформацію, у тому числі іноземним здобувачам вищої освіти. ЗВО на достатньому рівні забезпечує всебічну
підтримку здобувачів вищої освіти. Встановлено чіткі й зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та
обов‘язки всіх учасників освітнього процесу.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1. Відповідно до визначених цілей навчання, основного фокусу та особливостей програми доцільним є: коригування
мети ОПП з конкретизацією галузевого (аграрний сектор) спрямування; включення до змісту освітніх компонент
професійного спрямування (спеціальності) теми, орієнтовані на особливості та специфікацію управлінських
процесів в аграрному секторі економіки; впровадження у освітню діяльність на ОПП програмних продуктів, що
застосовуються у сучасному менеджменті з урахуванням галузевої специфікації; ширше залучення до проведення
аудиторних занять представники роботодавців; виробничу та переддипломну практики проводити окремо з метою
забезпечення доступу здобувачів до інформаційної бази підприємства, на матеріалах якого виконується
кваліфікаційна робота. 2. Стосовно методичного забезпечення ОП рекомендується: включити до робочих програм
навчальних дисциплін перелік застосованих методів викладання та навчання, а також чітко прописати критерії
оцінювання результатів навчання. 3. Відносно вдосконалення освітнього середовища пропонується: покращити
психологічну підтримку для учасників освітнього процесу шляхом організації консультацій, тренінгів та іншої
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просвітницької діяльності, а також налагодити індивідуальний та дистанційний зв’язок з психологічної підтримки у
вигляді публікації контактів осіб, які відповідальні за психологічну підтримку; підтримувати постійний зворотний
зв'язок з випускниками ОП та долучати здобувачів вищої освіти до цього процесу.

III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

1. Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу вищої
освіти.

Цілі освітньої програми – підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у
сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій
та характеризуються невизначеністю умов і вимог – відповідають місії ЛНАУ, яка полягає у «передачі накопичених
знань та інструментів застосування цих знань, відкриття (набуття) нових знань і збереженні організованої структури
знань з метою служіння суспільству, розвитку національної економіки і сучасної цивілізації». Орієнтація ОПП
(«орієнтує на актуальні управлінські спеціалізації та отримання комплексу знань, набуттю умінь та навичок з
управління колективами людей, розвиток сучасних підприємств, установ і організацій, з використанням
інформаційно-аналітичних технологій, який передбачає визначену зайнятість та можливість подальшого навчання
на наукових програмах та кар’єрного зростання у різних організаціях галузей господарювання, зокрема в
агропромисловому комплексі») та її фокус («Програма базується на сучасних концепціях менеджменту із
врахуванням особливостей процесів прийняття управлінських рішень в умовах вітчизняного бізнес-середовища,
зокрема аграрному секторі. Програма реалізує підвищення рівня управління, контролю підприємств та розвитку
сучасного менеджменту; навчання та розвиток сучасних менеджерів: підприємців, готових до ризику, ініціативних
та здатних до швидкої адаптації у кризових умовах») повністю узгоджуються з візією університету – «формування
сучасного освітнього середовища з підготовки фахівців з аграрних спеціальностей та формування людського
капіталу для Донецької та Луганської областей». Разом з тим, мета ОПП – «підготовка висококваліфікованих,
конкурентоспроможних фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері
менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій в
економічній, соціальній та інформаційній сфері суспільства, як на національному так і міжнародному рівні» –
потребує коригування в частині галузевої та, бажано, регіональної спрямованості, як це визначено цілями, фокусом
та орієнтацією ОПП (аграрний сектор Сходу України) та візією університету.

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

Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій та потреб
заінтересованих сторін що підтвердили роботодавці та здобувачі вищої освіти під час спілкування з ЕГ. Зокрема,
Самойлов Павло Ігорович (менеджер управління логістикою готової продукції ТОВ «КОРУМ ГРУП»), Орлов Віталій
Володимирович (директор Державного підприємства "Дослідне господарство "Елітне" Інституту рослинництва ім. В.
Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України", к.е.н.) та Марков Руслан Валентинович (консультант
проекту USAID «Економічна підтримка Східної України», к.е.н., експерт з економічних питань) повідомили, що вони
брали участь у обговореннях ОПП, у тому числі на круглих столах, що підтверджується документально (додаток 1),
та їх пропозиції були враховані при формуванні програми. Здобувачі вищої освіти також беруть участь у процесі
формування цілей освітньої програми та програмних результатів навчання, зокрема: Олексій Мірошніченко
(староста групи МН501м) вносив пропозиції щодо вивчення ділової іноземної мови (цю позицію підтримав також
Марков Руслан Валентинович); Марина Єщенко повідомила, що усі студенти мають можливість долучитись до
процесу обговорення ОПП та вносити свої пропозиції різними способами (анкетування загальноуніверситетське,
зустрічі з гарантом, опитування в Moodle з конкретних дисциплін, скринька довіри); Гура Максим (голова
студентського самоврядування) та Яценко Данило (заступник голови студентського самоврядування) повідомили,
що обговорення відбувається на відповідних засіданнях кафедри (додаток 2), факультету та університету, а також –
на зборах студентського самоврядування, крім того є можливість озвучити свої пропозиції на заході «Відкритий
мікрофон» (1 раз на 1,5-2 місяці) або через представника від здобувачів освіти, який входить до Ради з якості вищої
освіти (представник студентства від кожного факультету).
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3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

Аналіз ОПП, спілкування з внутрішніми і зовнішніми стейкхолдерами та надані на ОПП рецензії дають підстави
стверджувати, що цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку: - спеціальності – рецензія на ОПП від д.е.н., професора, завідувача кафедри менеджменту Таврійського
державного агротехнологічного університету Нестеренко С.А.; - галузевого контексту – рецензія на ОПП від
директора Луганського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств Маркова
Р.В.; - регіонального контексту – рецензія на ОПП від директора Агенції регіонального розвитку Луганської області
Зінченка А. Разом з тим, під час спілкування з потенційними роботодавцями, останні наголосили на необхідності
запровадження у навчальний процес спеціального програмного забезпечення, яке використовується у сучасних
сільськогосподарських підприємствах (геоінформаційні технології), та високого рівня володіння англійською мовою
для виходу на зовнішні ринки та участі у міжнародних грантових проєктах. На зустрічах з ЕГ в.о. декана
економічного факультету Мічківський Сергій Миколайович неодноразово наголошував, що саме питанням
програмного забезпечення на освітній програмі зараз приділяється значна увага, зокрема: до ОП внесена відповідна
освітня компонента (ОК05 «Business іntelligence – основи інформаційного аналізу діяльності підприємства»),
частину грантових коштів проєкту USAID спрямовано на закупівлю необхідного комп’ютерного обладнання та
програмного забезпечення. Проте, наразі запитуване роботодавцями програмне забезпечення відсутнє. З метою
підвищення рівня іноземної мови університет долучився до програми Ukraine Higher Education Leadership
Development Programme (https://www.britishcouncil.org.ua/en/programmes/education/past-projects/leadership-
development), що сприяє впровадженню інноваційних методів викладання англійської мови для студентів за
професійним спрямуванням. Тож можемо констатувати, що університет враховує думку зовнішніх стейкхолдерів та
реагує на вимоги ринку праці. Під час формування цілей освітньої програми та програмних результатів навчання
враховувався досвід аналогічних вітчизняних (НУБіП, НУ«Львівська політехніка» у частині структури ОПП та
окремих освітніх компонент) та іноземних (Vytautas Magnus University, Latvia University of Life Sciences and
Technologies та Private University Vienna Modul University у частині наповнення окремих ОК) освітніх програм.

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

Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за спеціальністю 073
«Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти,
затвердженого 10.07.2019 року: - ПРН1 забезпечують ОК3, ОК4, ОК5, ОК7, ОК9, ОК10, ОК11, ОК12, ОК13; - ПРН2
забезпечують ОК3, ОК7, ОК8, ОК9, ОК11, ОК12, ОК13; - ПРН3 забезпечують ОК2, ОК3, ОК4, ОК7, ОК8, ОК9, ОК11,
ОК12, ОК13; - ПРН4 забезпечують ОК7, ОК11, ОК12, ОК13; - ПРН5 забезпечують ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОК10,
ОК11, ОК13; - ПРН6 забезпечують ОК3, ОК4, ОК7, ОК9, ОК10, ОК11, ОК12, ОК13; - ПРН7 забезпечують ОК1, ОК2,
ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОК11; - ПРН8 забезпечують ОК3, ОК5, ОК12, ОК13; - ПРН9 забезпечують ОК1, ОК2, ОК6; -
ПРН10 забезпечують ОК7, ОК9; - ПРН11 забезпечують ОК1, ОК3, ОК12, ОК13; - ПРН12 забезпечують ОК4, ОК4, ОК6,
ОК7, ОК8, ОК9, ОК10, ОК11, ОК12, ОК13; - ПРН13 забезпечують ОК3, ОК4, ОК5, ОК7, ОК8, ОК9, ОК10, ОК11, ОК12,
ОК13.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Формування цілей освітньої програми та програмних результатів навчання з урахуванням галузевого та
регіонального контексту. Моніторинг та удосконалення ОП з залученням до цього процесу внутрішніх та зовнішніх
стейкхолдерів, у тому числі за результатами опитування здобувачів вищої освіти, випускників та роботодавців
стосовно рівня їх задоволеності ОП.

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

Відповідно до визначених цілей навчання, основного фокусу та особливостей програми та зважаючи на місію та
візію ЗВО доцільним є коригування мети ОПП з конкретизацією галузевого (аграрний сектор) спрямування, так як
це прописано у розділах Фокус та Особливості програми. Зважаючи на вимоги ринку праці та побажання зовнішніх
стейкхолдерів впровадити у освітню діяльність на ОПП програмні продукти, що застосовуються у сучасному
менеджменті з урахуванням галузевої специфікації.
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Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП та освітня діяльність за програмою відповідають Критерію 1: цілі ОП взаємозв’язані з місією університету, фокус
та особливості програми відповідають візії ЗВО; ОП спроєктована відповідно до запитів зовнішніх і внутрішніх
стейкголдерів та враховує тенденції розвитку спеціальності, галузевий та регіональний контекст, досвід аналогічних
вітчизняних та іноземних програм; ОП дозволяє досягти програмних результатів навчання, визначених стандартом
вищої освіти. Визначені слабкі сторони не є критичними і не знижують якості освітньої процесу. Разом з тим,
усунення зазначених недоліків матиме позитивний вплив на рівень організації, забезпечення та реалізацію
освітнього процесу.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Обсяг ОПП у кредитах ЄКТС становить 90 кредитів ЄКТС, що відповідає Закону України «Про вищу освіту» (стаття
5, пункт 5) та Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. 52,5 кредити ЄКТС, що становить 58,3 % обсягу
освітньої програми, спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за
спеціальністю, що відповідає вимогам Стандарту вищої освіти (не менше 35 %). 24 кредити ЄКТС, що становить 26,7
% обсягу освітньої програми, відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти.

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

ОП має чітку структуру: 1. Обов’язкові компоненти освітньої програми – 45 кредитів ЄКТС; 2. Вибіркові компоненти
освітньої програми – 24 кредити ЄКТС, що включає 8 блоків дисциплін за вибором студента із
загальноуніверситетького вибору та нараховує 58 ОК у 2020-2021 н.р. (https://bit.ly/3vQFBAW, додаток 3); 3.
Практична підготовка – 7,5 кредитів ЄКТС. При цьому дана практика поєднує і виробничу, і переддипломну
практику. Структурно-логічна схема навчання представлена у вигляді рисунку з визначеними достатніми та
обов’язковим передумовами щодо вивчення ОК, що значно спрощує візуальну оцінку взаємопов’язаності ОК. Усі
програмні результати навчання досягаються за рахунок обов’язкових до вивчення дисциплін. Наразі специфікацію
менеджменту у аграрному секторі через спеціальні ОК та у РП навчальних дисциплін не відображено. Проте під час
інтерв’ювання встановлено, що в ході представлення лекційного матеріалу НПП наводять приклади саме щодо
діяльності сільського господарства. Крім того, до відкритих лекцій запрошуються представники аграрного бізнесу
(додаток 4), практична підготовка проходить, переважно, на сільськогосподарських підприємствах (додаток 5),
проводяться тематичні конференції: Агро-IT («Використання інформаційних технологій для оптимізації процесів
виробництва сільськогосподарської продукції та управління підприємствами», 11-12.03.2021) та Перша Міжнародна
науково-практична конференція «Аграрна галузь сучасної України: проблеми та перспективи розвитку» (13-
14.05.2021). Таким чином, можемо констатувати, що обов’язкові ОК у сукупності призводять до досягнення
програмних результатів навчання та в сукупності дозволяють досягти заявлених цілей.

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

Зміст ОП (блок дисциплін, які формують професійні компетентності: ОК6. Публічне адміністрування, ОК7.
Корпоративне управління, ОК8. Менеджмент організацій, ОК9. Управління змінами, ОК10. Управління якістю,
ОК11. Управління бізнес-процесами та проєктами) відповідає об’єкту вивчення «управління організаціями та їх
підрозділами» та забезпечує досягнення визначених цілей навчання «підготовка фахівців, здатних ідентифікувати
та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог». Зміст ОП
(обов’язкові ОК) відповідає теоретичному змісту предметної області: - парадигми, закони, закономірності,
принципи, історичні передумови розвитку менеджменту – ОК8,9,10,11; - концепції системного, ситуаційного,
адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного менеджменту тощо – ОК6,8,9,10,11; -
функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті – ОК2,3,6. Зміст ОП (обов’язкові ОК) відповідає
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методам і технологіям: - загальнонаукові та специфічні методи дослідження – ОК3,11,13; - методи реалізації функцій
менеджменту – ОК8,4,12; - методи менеджменту – ОК1,6,8,9,10,11; - технології обґрунтування управлінських рішень
– ОК5,11,12,13. На програмі застосовують сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання (мультимедійне
обладнання, комп’ютерні класи та комунікаційні платформи MS Teams та Office 365), інформаційні системи
(електронна бібліотека, автоматизована система управління навчальним процесом, Moodle). З метою повного
забезпечення ОПП необхідним комп’ютерним обладнанням та програмними продуктами університет залучає
грантові кошти (додаток 6).

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

Обсяг ОК у кредитах ЄКТС становить 24 кредити ЄКТС або 26,7 %, що відповідає чинному законодавству. ЗВО
застосовує індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін із загальноуніверситетського
переліку із застосуванням автоматизованої системи управління навчальним процесом у ЛНАУ модуль «Вибіркові
дисципліни» через особистий кабінет здобувача (додаток 7). Даний підхід повністю забезпечує необхідну кількість
та відмінність дисциплін, запропонованих для вибору. У ЗВО визначені процедури вибору дисциплін, які вчасно
доводяться до відома усім учасникам освітнього процесу і регламентується Положенням про порядок та умови
обрання здобувачами вищої освіти ЛНАУ дисциплін за вибором (https://bit.ly/3tvPthU). Відповідно до Положення
«Для здобувачів вищої освіти університет може запропонувати не лише вибіркові дисципліни, але й інші
інструменти формування індивідуальної освітньої траєкторії (курси, сертифікатні програми тощо) в обсязі не менше
3 кредитів ЄКТС». В процесі спілкування ЕГ з різними фокус-групами, встановлено, що, у разі відсутності достатньої
кількості бажаючих навчання за певною ОК, студент обирає наступну дисципліну з запропонованих у порядку
пріоритетності, інформація про що розміщена у особистому кабінеті студента. Такий підхід є зручним і з точки зору
економії часу, і точки зору об’єктивності, своєчасності та прозорості: здобувачам не потрібно передивлятись увесь
список вибіркових дисциплін на усі ОПП – програма показує ті, які можна обирати на наступний семестр та одразу
формує списки, що мінімізує вплив зовнішніх факторів на вибір студента. ЕГ також відмітила широкий спектр серед
освітніх компонент вибіркового блоку дисциплін, спрямованих на формування у здобувачів сучасного світогляду
щодо стратегічних рамок національного розвитку України на період до 2030 року – Цілям сталого розвитку-2030,
зокрема: Енергоаудит будівельних об'єктів; Інтелектуальна система "Розумний будинок"; Гігієна переробки
харчових продуктів; Управління якістю харчових продуктів та кормів; Глобальна економіка; Екотрофологія;
Зелений бізнес; Стратегія сталого розвитку; Урбоекологія; Агроекологія; Метеорологія та кліматологія; Нові та
перспективні види добрив; Органічне землеробство; Контроль якості та безпеки харчових продуктів; Міжнародна
стандартизація та сертифікація; Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення та ін.

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

Практична підготовка осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, здійснюється шляхом проходження ними
практики згідно з укладеними закладами вищої освіти договорами, як на вітчизняних (додаток 5), так і на
закордонних (додаток 8) підприємствах, установах та організаціях. Такі угоди оновлюються щорічно (іноземні
підприємства) або укладаються на строк проходження практики (вітчизняні підприємства). Процес організації та
проходження практики регламентують Положення про практичну підготовку здобувачів освіти аграрних та супутніх
спеціальностей у ЛНАУ, його відокремлених структурних підрозділах (https://bit.ly/33EXBCl) та Положення про
проведення навчально-виробничих закордонних практик та стажувань (https://bit.ly/3uvqeh3). Практична
підготовка поєднує виробничу та переддипломну практику, однак під час спілкування з випускниками було
встановлено, що не завжди здобувачі виконують дипломну роботу за матеріалами підприємства, на якому вони
проходили виробничу практику, що ставить під сумнів доцільність такого об’єднання практик. Виробнича практика
проходить, переважно, на підприємствах аграрного сектору, але це не є обов’язковою умовою. Здобувачі можуть
самостійно обирати місце проходження практики, або ж обрати серед тих підприємств, які пропонує університет.
Підтримку в організації та проведенні практичної підготовки студентів, крім відповідального на кафедрі,
здійснюють спеціальні відділи: - для проходження практики в Україні – відділ виробничої практики; - для
проходження практики за кордоном – відділ по роботі з іноземними громадянами. Практична підготовка відповідає
сучасним вимогам ринку праці, що забезпечується тісною співпрацею з зовнішніми стейкголдерами та введенням на
їх запит ОК, систематичним підвищенням кваліфікації НПП, які викладають на програмі, та підтверджується
високим рівнем задоволеності роботодавців та випускників компетентностями, здобутими студентами під час
практичної підготовки за ОП.

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

Зміст ОК забезпечує формування соціальних навичок. Обов’язкові до вивчення дисципліни сприяють набуттю
наступних soft skills, які є необхідними для успішного менеджера: командна робота (Управління бізнес-процесами та
проєктами); відповідальність (Публічне адміністрування, Менеджмент організацій, Фінансовий менеджмент);
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креативність (Управління бізнес-процесами та проєктами); комунікація (Ділова іноземна мова); емоційний інтелект
та лідерство (Соціальна відповідальність, Корпоративне управління, Управління якістю, Управління змінами);
тайм-менеджмент (Фінансовий менеджмент, Управління бізнес-процесами та проєктами); здатність логічно і
системно мислити (Методологія і методика наукових досліджень, Вusiness intelligence – основи інформаційного
аналізу діяльності підприємства). Здобуттю зазначених soft skills сприяють застосовувані форми та методи
навчання: виступи з презентаціями, дискусійні обговорення, підготовка есе та тез, метод мозкового штурму, аналіз
конкретних ситуацій, виконання групових та індивідуальних завдань та ін. Позитивною практикою даної ОП є
формування soft skills при вивченні конкретних вибіркових дисциплін: Філософія людського спілкування, Перша
медична допомога, Екологія людини та ін.

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

Відповідний професійний стандарт відсутній.

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

Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів відповідає чинному законодавству і визначається
відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у ЛНАУ (https://bit.ly/3vSnkmA): - обсяг навчальних
дисциплін за вибором студента не менше 25 % – 24 кредити ЄКТС або 26,7 %; - мінімальний обсяг навчальних
дисциплін і практик, як правило, 3 кредити ЄКТС – ОК1 – 3 кредити ЄКТС, ОК2-10 – 4 кредити ЄКТС, ОК11 – 6
кредитів ЄКТС, виробнича практика – 7,5 кредитів ЄКТС; усі вибіркові дисципліни по 3 кредити ЄКТС; - кількість
навчальних дисциплін не може бути більше 16 – 7 дисциплін у першому семестрі та 7 дисциплін у другому семестрі,
що становить 14 дисциплін у 1 році навчання та 5 дисциплін у 2 році навчання; - кількість екзаменів в один
навчальний семестр не може бути більше 5 – 5 екзаменів у 1 семестрі, 3 у другому та 1 у третьому; - проведення
навчальних занять та практичної підготовки не менше 30 тижнів упродовж навчального року – 33 тижні на
першому році навчання (28 тижнів теоретичного навчання та 5 тижнів практичної підготовки). Співвідношення
практичного та теоретичного навчання і самостійної роботи становить відповідно 322 (11,9 %), 368 (13,7 %) та 2010
(74,4 %) год. Під час спілкування було встановлено, що і здобувачі і роботодавці вважають фактичне навантаження
прийнятним та обґрунтованим.

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

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не відбувається.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Представлення зрозумілої структурно-логічної схеми навчання з визначеними достатніми та обов’язковим
передумовами щодо вивчення ОК, що значно спрощує розуміння взаємопов’язаності дисциплін для здобувачів
вищої освіти. Можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії студента, зокрема, через
індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін загальноуніверситетського вибору, вільний
вибір баз для проходження виробничої практики. Пропонування широкого спектру серед освітніх компонент
вибіркового блоку дисциплін, спрямованих на формування у здобувачів сучасного світогляду щодо стратегічних
рамок національного розвитку України, що відповідають Цілям сталого розвитку-2030.

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

Враховуючи цілі, орієнтацію та фокус освітньої програми доцільно включити до змісту освітніх компонент
професійного спрямування (спеціальності) теми, орієнтовані на особливості та специфікацію управлінських
процесів в аграрному секторі економіки. Беручи до уваги той факт, що не всі здобувачі вищої освіти виконують
дипломні роботи на матеріалах підприємств, де вони проходять виробничу практику, вважаємо за доцільне
виробничу та переддипломну практики проводити окремо з метою забезпечення доступу здобувачів до
інформаційної бази підприємства, на матеріалах якого виконується кваліфікаційна робота.
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Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОП та освітня діяльність за цією програмою відповідають Критерію 2 з недоліками, що не є критичними: ОП за
обсягом відповідає встановленим вимогам (стаття 5 Закону України «Про вищу освіту» та Стандарт вищої освіти);
зміст ОП чітко визначений, ОК дозволяють досягти цілей і ПРН, відповідаючи загальним та фаховим
компетентностям; зміст ОП відповідає предметній області спеціальності Менеджмент; структура ОП передбачає
можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії; практична підготовка здобувачів вищої освіти дає
можливість здобути необхідні для подальшої професійної діяльності компетентності; ОП передбачає набуття
здобувачами вищої освіти соціальних навичок; обсяг ОП та окремих ОК є відповідним для досягнення цілей та
програмних результатів навчання.

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

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

Правила прийому на ОП є частиною загального документа, який опублікований на сайті ЗВО. Наявні затверджені
документи «Правила прийому» за 2020 р. і 2021 р. (https://bit.ly/3t4UpK8, https://bit.ly/3dZqgaZ). Правила, що
стосуються ОП в документі «Правила прийому» за 2020 р. містять строки пройму, інформацію про відбір та
зарахування, а також окремо зазначений перелік вступних випробувань та вартість навчання. В документі «Правила
прийому» за 2021 р. окремо виділена інформація про ліцензійні обсяги, а також про вступні випробування для
іноземців. На ОПП навчались іноземці, які відповідно до «Правил прийому» надали свідоцтва, яким
підтверджується право на продовження освіти, для осіб які мають іноземні документи про освіту (додаток 9).
Відсутність дискримінаційних положень, а також доступність, чіткість та зрозумілість викладу правил прийому на
ОП підтвердили під час зустрічі здобувачі вищої освіти.

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

Відповідно до правил прийому за 2020 р. при вступі на ОП передбачений фаховий вступний іспит та єдиний
вступний іспит з визначеними балами (https://bit.ly/3t4UpK8). Зазначений також вступ за іншою спеціальністю.
Прийом іноземців складається з вступних випробувань з іноземної мови, мови навчання та фахового іспиту. Форма і
зміст вступного випробування на ОП регулюється розробленою програмою (https://bit.ly/3gNZeVP). Зміст програми
вступного випробування складають питання з дисциплін – менеджмент, стратегічне управління, операційний
менеджмент та управління персоналом. ЗВО зазначили, що саме ці дисципліни взяті з навчального плану
бакалаврату мають становити початкові компетентності для навчання на ОП. Окремо зазначена необхідна для
ознайомлення література за останні 10 років. Програма також містить затверджені критерії оцінювання фахового
вступного іспиту. Під час зустрічі з адміністративним персоналом було отримано інформацію, що вагові коефіцієнти
для вступників визначаються згідно правил прийому. Спочатку відбувається обговорення на кафедрі та факультеті
спеціальності, а потім додаються зміни до правил прийому.

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

ЗВО має затверджені Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної
різниці, а також Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, на основі яких відбувається
визнання результатів навчання з інших ЗВО (http://lnau.in.ua/1t3d, http://lnau.in.ua/gx0g). Здобувачі вищої освіти
під час зустрічі підтвердили свою поінформованість наявними можливостями. На ОП подібна практика відсутня.
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4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Визнання результатів навчання відбувається на основі відповідно затвердженого Положення про порядок визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті (http://lnau.in.ua/kazl). Здобувачі
вищої освіти під час зустрічі підтвердили свою поінформованість наявними можливостями. Визнання результатів
навчання на практиці ОП не здійснювалося.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Доступно, чітко та зрозуміло викладені для вступників правила прийому на ОП. Створені умови для визнання
результатів навчання з інших ЗВО, у тому числі під час академічної мобільності, а також з неформальної освіти.

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

Слабкі сторони не виявлені.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОП загалом відповідає визначеним підкритеріям 3.1, 3.2, 3.3 та 3.4. Доступно, чітко та зрозуміло викладені для
вступників правила прийому на ОП. Правила прийому враховують особливості самої ОП. Створені умови для
визнання результатів навчання з інших ЗВО, у тому числі під час академічної мобільності, а також з неформальної
освіти. З огляду на наведене рівень відповідності критерію можна визначити як B.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

На основі вибіркового опитування НПП, здобувачів та випускників встановлено, що форми та методи навчання і
викладання в цілому сприяють досягненню заявлених у ОП цілей та програмних результатів, повністю відповідають
вимогам студентоцентрованого підходу. НПП активно використовують як традиційні методи навчання, так і
інтерактивні методи (проблемні лекції, «відкритий мікрофон», дискусія, презентація, круглий стіл, робота в малих
групах), дієвість яких підтверджується позитивними відгуками випускників та здобувачів за даною ОП. Здобувачі
відзначили, що у процесі навчання широко використовуються презентації, кейси та дискусії; Сафронська І.М.
використовує методи мозкового штурму та роботу у малих групах, Орлова-Курилова О.В. - поєднання лекції та
практики в межах одного заняття, проблемні лекції та дискусії. В межах дисципліни «Методологія і методика
наукових економічних досліджень» досить активно застосовується есе як вид самостійної роботи, що дає змогу
вчитися висловлювати свою думку та аргументувати її; при вивченні ОК «Фінансовий менеджмент»
використовується “відкритий мікрофон”. Ефективність таких методів підтвердили стейкхолдери під час зустрічі у
фокус-групах. Цікавим є досвід залучення здобувачів до написання тез англійською мовою та участі у міжнародних
конференціях з використанням навичок, отриманих при вивченні дисципліни «Ділова іноземна мова», що дає змогу
апробувати володіння іноземною мовою та отримати актуальну інформацію з профільного напрямку даної ОП. Усі
фокус-групи підтвердили сформованість практики вибору здобувачами вибіркових дисциплін, що регламентується
Положенням про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти ЛНАУ дисциплін за вибором
(https://bit.ly/3ub2nlH). Результати анонімного анкетування здобувачів за даною ОП (відповідь на запит ЕГ №2)
демонструють позитивні відгуки щодо оптимальності співвідношення між різними ОК та сформованості
компетенцій, що необхідні для практичної діяльності, разом з тим містять рекомендації, щодо збільшення кількості
кредитів на вивчення англійської мови, що буде втілено у навчальний процес у наступному навчальному році.
Анкета випускника за даною ОП дозволяє оцінити ефективність існуючих методів навчання. Зустріч з
представниками студентського самоврядування продемонструвала високий рівень академічної свободи та
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професійної орієнтованості. Не менш важливими є позитивні відгуки випускників щодо ефективних методів
навчання та їх результативність у процесі здійснення професійної діяльності.

2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб).

Усі учасники освітнього процесу ознайомлені з інформацією про цілі, зміст, програмні результати навчання, мають
доступ до робочих програм навчальних дисциплін, які розміщені на платформі Moodle (відповідь на запит ЕГ №9)
та через особистий кабінет. Кожна програма містить опис дисципліни, мету, завдання, компетенції та програмні
результати, передумови вивчення дисципліни, структуру з детальним висвітленням усіх тем, завдання, форми
проміжного та підсумкового та перелік рекомендованих джерел. Опитування у різних фокус-групах підтвердило, що
здобувачі мають інформацію і доступ до робочих програм та ознайомлені з ними у повній мірі. Крім того,
випускники та здобувачі відмітили, що для забезпечення інформованості здобувачів про складові освітнього
процесу використовуються програмні продукти Office 365, Teams, електронна пошта, чати Telegram, веб-сайт ЛНАУ.
В особистих кабінетах, після закінчення курсу, здобувачі мають можливість надати зворотній зв'язок викладачу і
оцінити якість викладання за кожною ОК. Централізоване онлайн-опитування здобувачів показало, що зміст
освітньої програми є достатнім для успішної роботи за фахом (відповідь на запит ЕГ №2). Проте розміщені на
платформі Moodle робочі програми навчальних дисциплін не містять перелік методів викладання та навчання, які
використовують НПП в навчальному процесі (відповідь на запит ЕГ №9). Крім того, у робочих програмах
навчальних дисциплін при розкритті критеріїв оцінювання результатів навчання зазначено посилання на
Положення про організацію та проведення поточного та семестрового контролю (https://bit.ly/3v9vabE), а у
названому документі – зазначено, що критерії оцінювання прописані у робочих програмах.

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

Зустрічі з різними фокус-групами (НПП, здобувачі, студентське самоврядування та представники структурних
підрозділів) підтвердили факт сприяння кафедри поєднанню навчання і досліджень під час реалізації даної ОП,
зокрема, підходи, які використовують НПП у навчальному процесі, забезпечують поширення академічної свободи
та наукової діяльності. Здобувачі засвідчили свою участь у наукових конференціях (у тому числі щорічної Науково-
практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Актуальні проблеми та наукові звершення молоді на
початку Третього тисячоліття»), семінарах, тренінгах (у тому числі організованих за сприяння USAID, ООН,
Міжнародного фонду відродження). Здобувачі приймають участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових
робіт за спеціальністю Менеджмент. Також відповідна інформація міститься у відповіді на запит ЕГ №11.
Інноваційні методи навчання, які активно використовують НПП під час викладання дисциплін, забезпечують
можливість здобувачів брати участь в пошуково-дослідницькій роботі, творчих аналітичних проєктах тощо.
Свідченням чого виступає наукова робота випускника минулого року Вагне Каудіо Сімеона «Економіко-
організаційні аспекти створення спільного аграрного підприємства України з Кот-д’Івуаром», що стала основою
його теперішньої практичної діяльності. В Університеті функціонує Рада молодих вчених, яка планує активно
залучати здобувачів ОП Менеджмент до наукових заходів. Крім того під час відкритої зустрічі завідувач відділу
аспірантури акцентував увагу на високий рівень наукового потенціалу та готовність до наукового пошуку
випускників даної ОП. Разом з тим, у ході співбесіди зі здобувачами вищої освіти було встановлено, що вони не
ознайомлені з науково-дослідною роботою кафедри та не приймають участь у розробці та реалізації науково-
дослідних тем кафедри. Відповідно кафедрі менеджменту, права, статистики та економічного аналізу доцільно
залучати здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти до виконання науково-дослідних тем
кафедри.

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

Відповідно до діючого у ЛНАУ Положення про робочу програму навчальної дисципліни, (https://bit.ly/3nTPyKR)
робочі програми мають щорічно оновлюватися з урахуванням результатів моніторингу та періодичного перегляду
ОП і, зокрема, отриманих від здобувачів освіти та інших стейкхолдерів побажань та зауважень. У ході співбесіди з
НПП було встановлено, що підставою для оновлення ОК можуть виступати: ініціатива та пропозиції гаранта
освітньої програми, викладачів програми, зовнішніх стейкхолдерів; результати оцінювання якості ОК та зворотній
зв'язок зі здобувачами; об’єктивні зміни інфраструктурних та ресурсних умов реалізації ОП, а також аналіз сучасних
умов розвитку ринку. Крім того, викладачі оновлюють зміст освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик,
що знаходить відображення у перегляді змісту навчальних дисциплін, конспектів лекцій та окремих тем
дисципліни. Здобувачі та зовнішні стейкхолдери підтвердили участь у обговоренні змісту ОП у рамках Круглого
столу «Стейкхолдери освітньо-професійних програм» (додаток 1) та внесенні пропозицій щодо її вдосконалення.
Перелік пропозицій щодо оновлення ОП обговорюється та затверджується на засіданні кафедри, вченої ради
факультету, а потім ОП затверджується Вченою радою Університету (відповідь на запит ЕГ №3). У ході співбесіди з
гарантом з’ясовано, що в поточному навчальному році введено дисципліну «Вusiness intelligence – основи
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інформаційного аналізу діяльності підприємства», у 2021-2022 планується збільшити кількість кредитів на
вивчення «Ділової іноземної мови» (відповідно до пропозицій здобувачів та випускників ОП) та ввести нову
дисципліну «Організація аграрного виробництва» (відповідно до пропозицій зовнішніх роботодавців-
стейкхолдерів).

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

Навчання, викладання та наукові дослідження досить тісно пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності Університету
та активною діяльністю щодо отримання грантів. Основа такої діяльності закладена у таких документах: Статут
(https://bit.ly/2R6gviD), Стратегія розвитку на період 2020-2025 років (https://bit.ly/3xRR7O6), Положення про
відділ по роботі з іноземними громадянами (https://bit.ly/2R1d24N), Положення про підвищення кваліфікації та
стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників (https://bit.ly/33w8S7D), Положення про порядок
реалізації права на академічну мобільність (https://bit.ly/3f3kX9X). Також Університет приймає участь у таких
проєктах: програма «Підтримка ЄС переміщених закладів вищої освіти на сході Україні» (грантова угода №
2020/415-429), програма «Вдосконалення вищої сільськогосподарської освіти у Східній Україні» (грантова угода №
ENI/2020/419-874); USAID «Агрокебети»; «Стартап-школа Sikorsky Challenge»; «Підтримка дистанційного
навчання для Луганського національного аграрного університету»; «Відродження аграрної освіти на Сході
України». Крім того, підписано меморандум із USAID щодо участі у проєкті «Економічна підтримка Східної
України», який передбачає розгортання на початку 2022 р. на економічному факультеті лабораторії комп'ютерного
моделювання та інформаційних систем (80371 євро), яка дозволить покращити опанування сучасними ІТ. Також у
ході співбесіди начальником відділу по роботі з іноземними громадянами відзначено, що безпосередньо цієї ОП
стосується підписаний меморандум з Vytautas Magnus University, а також у перспективі – підписання договору про
подвійні дипломи з цим ЗВО. В ході зустрічей з фокус-групами здобувачі та випускники зазначали, що вони мали
пропозиції від Університету щодо проходження практики за кордоном (Німеччина, Данія та інші країни), ця
інформація підтверджена начальником відділу по роботі з іноземними громадянами. Співпраця з зарубіжними
інституціями позитивно впливає на професійну майстерність НПП: Орлова-Курилова О.В., Кочетков О. В.,
Сафронська І. М., Наголюк А. Є., Кислюк Л.В. - приймають участь у закордонних наукових конференціях, про що
свідчать їх наукові публікації.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми та методи навчання і викладання, в цілому, сприяють досягненню заявлених в освітній програмі цілей та
програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної
свободи, що підтверджують результати анонімного анкетування та відгуки самих здобувачів, представників
студентського самоврядування та випускників, а також позитивна оцінка роботодавців. НПП активно впроваджують
у навчальну діяльність досвід, отриманий ними у рамках наукової діяльності, а також під час стажування та
підвищення кваліфікації, застосовують наявні інформаційні технології та інноваційні методи навчання та
викладання. Процес навчання та надання необхідної здобувачу інформації здійснюється за допомогою Moodle,
Office 365, Teams, електронна пошта, чати Telegram, веб-сайт ЛНАУ. Навчання та викладання тісно пов’язано з
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО.

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

При ознайомленні з робочими програми навчальних дисциплін за даною ОП, експертна група виявила, що останні
не містять переліку застосованих методів викладання та навчання, а також чітко прописаних критеріїв оцінювання
результатів навчання. Рекомендуємо ввести цю інформацію до робочих програм. Експертною групою встановлено,
що здобувачі вищої освіти не ознайомлені з науково-дослідною роботою кафедри та не приймають участь у
реалізації науково-дослідних тем кафедри. Рекомендуємо випусковій кафедрі залучати здобувачів вищої освіти
другого (магістерського) рівня вищої освіти до виконання науково-дослідних тем кафедри.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.
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ОПП «Менеджмент» має значний рівень узгодженості за підкритеріями 4.1, 4.4, 4.5 та певною мірою узгодженість за
підкритеріями 4.2 та 4.3. Реалізація заходів рекомендаційного характеру дасть змогу підвищити активність
залучення студентів до наукової діяльності, та підвищить їхню обізнаність щодо методів навчання та критеріїв
оцінювання, що сприятиме формуванню широкого спектру знань та компетентностей майбутніх випускників та
покращенню взаємодії між НПП та здобувачами. Освітньо-професійна програма «Менеджмент» має слабкі
сторони, які не є суттєвими та, враховуючи рекомендації, можуть бути усунуті у найближчій перспективі, беручи до
уваги наведені сильні сторони ОП. Отже, експертна група дійшла висновку, що ОП «Менеджмент» відповідає рівню
В за критерієм 4.

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

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

Контрольні заходи та критерії оцінювання в ЗВО регулюються положеннями про організацію освітнього процесу
(http://lnau.in.ua/w3dd), про організацію та проведення поточного і семестрового контролю (http://lnau.in.ua/xjov),
про проведення практики (http://lnau.in.ua/lg6p), про проведення навчально-виробничих закордонних практик та
стажувань (http://lnau.in.ua/068y), а також про проведення атестації з використанням дистанційних технологій
(http://lnau.in.ua/n28z). На ОП застосовується поточний та підсумковий контроль. Оцінювання результатів
практики відбувається на основі написання звіту та його захисту перед сформованою комісією, що зазначено у
робочій програмі виробничої практики. Під час зустрічі зі здобувачами вищої освіти було підтверджено повноту,
чіткість та зрозумілість для них контрольних заходів та критеріїв оцінювання, які здійснюються на ОП. Враховуючи
той факт, що ознайомлення здобувачів вищої освіти з контрольними заходами та критеріями оцінювання
відбувається на початку вивчення дисциплін, відсутність цієї інформації у робочих програмах навчальних
дисциплін, які не містять чітко прописаних критеріїв оцінювання результатів навчання, обмежує доступ до цієї
інформації студентів, які були відсутні на першому занятті.

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

Атестація здобувачів вищої освіти на ОП відбувається публічно у вигляді здійснення захисту підготовленої
кваліфікаційної роботи відповідно до затвердженого Стандарту (https://bit.ly/3e88eDL). Кваліфікаційна робота
виконується відповідно до методичних рекомендацій в яких зазначені вимоги до написання, оформлення та захисту.
Теми кваліфікаційних робіт обираються відповідно до напрямів науково-дослідної тематики кафедри. Згідно
методичних рекомендацій, орієнтовну тематику робіт надають наукові керівники та кафедра. Наказом ректора
відбувається затвердження закріплення теми кваліфікаційної роботи та призначення наукового керівника на
підставі заяви. Також в методичних рекомендаціях зазначено порядок здійснення перевірки на антиплагіат із
застосуванням системи Unichek (відповідь на запит ЕГ №14). Інформація про критерії оцінювання рівня запозичень
у кваліфікаційних роботах міститься в Положенні про запобігання та виявлення академічного плагіату
(http://lnau.in.ua/xnot). За підсумками атестації кваліфікаційна робота розміщується в електронному репозитарії
ЗВО (http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui).

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

Правила проведення контрольних заходів ґрунтуються на документах про організацію освітнього процесу
(http://lnau.in.ua/w3dd), про організацію та проведення поточного і семестрового контролю (http://lnau.in.ua/xjov),
про проведення атестації з використанням дистанційних технологій (http://lnau.in.ua/n28z), а також про створення
та організацію роботи екзаменаційної комісії (http://lnau.in.ua/plcx). Під час зустрічі здобувачі вищої освіти
підтвердили свою обізнаність наявними в ЗВО правилами проведення контрольних заходів, у тому числі порядком
оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження. Процедура оскарження контрольних
заходів та їх повторне проходження регулюється Положенням про організацію та проведення поточного і
семестрового контролю. За час існування ОП приклади застосування таких заходів відсутні. Функціонує комісія з
питань академічної доброчесності (http://lnau.in.ua/w8iq). Розроблено Порядок запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів (http://lnau.in.ua/cbgz). Також під час зустрічі здобувачі вищої освіти підтвердили свою
обізнаність процедурами запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Інформування здобувачів вищої освіти
про наявні можливості відбувається куратором групи перед початком навчання. Здобувачі вищої освіти повідомили
також про можливість використання центру медіації для врегулювання конфлікту інтересів та скриньки довіри для
анонімних звернень. Прикладів врегулювання конфлікту інтересів на ОП не виникало.

Сторінка 13



4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під
час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

У ЗВО розроблено ряд документів, які регулюють політику, стандарти і процедури дотримання академічної
доброчесності, серед яких: Кодекс академічної доброчесності (https://bit.ly/3vyWiAL), а також Положення про
комісію з питань академічної доброчесності (http://lnau.in.ua/w8iq) та Положення про запобігання та виявлення
академічного плагіату (http://lnau.in.ua/xnot). Окремо наявний Кодекс корпоративної культури, який також містить
норми про академічну доброчесність (https://bit.ly/2R8cIRx). Розроблене Положення про систему внутрішнього
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (https://bit.ly/2PxtkBI). Функціонує рада з якості
вищої освіти (https://bit.ly/3e3cRin). Для інформування учасників освітнього процесу створена окрема сторінка,
присвячена питанню академічної доброчесності на сайті ЗВО (https://bit.ly/3eI52NT). На сторінці вказано контакти
для отримання консультацій з наведеного питання. Крім цього на сторінці розміщена інформація про проведені
заходи із популяризації академічної доброчесності, серед яких: відкрита лекція «Академічна доброчесність – засада
навчально-наукового прогресу» за 5 березня 2020 р., а також вебінар «Унікальні роботи – це просто та можливо» за
14 травня 2020 р. Також наявна інформація про склад комісії з питань академічної доброчесності. Для запобігання
та протидії проявам академічного плагіату ЗВО має договір про співпрацю з ТОВ «Антиплагіат», який передбачає
використання в освітньому процесі системи Unicheck (https://bit.ly/3t28kkj). Для моніторингу академічної
доброчесності проводяться також відповідні опитування. ЗВО має Положення про опитування щодо якості освітньої
діяльності (https://bit.ly/32ZuEjZ). У березні 2021 р. проводилося опитування здобувачів вищої освіти та науково-
педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності, результати якого висвітлені на сайті ЗВО
(https://bit.ly/336ETCZ, https://bit.ly/332a5mV). Під час проведеної зустрічі зі здобувачами вищої освіти було
підтверджено їхню поінформованість з питань академічної доброчесності. На ОП приклади порушення академічної
доброчесності не виявлялись.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Здійснюються опитування щодо чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання за підсумками навчальних
дисциплін. Проводяться заходи з популяризації академічної доброчесності.

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

Робочі програми навчальних дисциплін не містять чітко прописаних критеріїв оцінювання результатів навчання.
Рекомендуємо ввести в робочі програми навчальних дисциплін критерії оцінювання результатів навчання для
забезпечення можливості ознайомлення з даною інформацією здобувачів вищої освіти в будь-який період в процесі
вивчення дисципліни.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОП загалом відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 5.2, 5.3 та 5.4. Академічна доброчесність у ЗВО
закріплена рядом нормативних документів. Здійснюються заходи з популяризації академічної доброчесності. За
підкритерієм 5.1 робочі програми навчальних дисциплін не містять переліку застосованих методів викладання та
навчання, а також чітко прописаних критеріїв оцінювання результатів навчання. Таким чином, рівень відповідності
критерію можна визначити як B.

Критерій 6. Людські ресурси:
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1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання.

НПП, що викладають дисципліни які відносяться до обов’язкової компоненти ОП, мають відповідну кваліфікацію
(відповідь на запит ЕГ №22), здійснюють необхідну роботу з методичного забезпечення навчального процесу,
навчально-методичні комплекси дисциплін розміщено в Moodle (відповідь на запит ЕГ №9). Більша частина НПП
випускової кафедри мають публікації з дисциплін, що викладають. У ході аналізу додатково наданої інформації
(відповідь на запит ЕГ №22) було виявлено брак інформації щодо професійної кваліфікації деяких викладачів
(відповідно до дисциплін, що ними викладаються). Проте на резервній зустрічі гарант надала додаткову
інформацію щодо професійної кваліфікації Кочеткова О.В.; заплановане стажування та публікації Співак С.І.; участь
Орлової-Курилової О.В. у написанні прийнятого до друку навчального посібника, наукової статті та запланованої
колективної монографії за тематикою, що відповідає дисципліні “Управління якістю”. Гарант ОП та в.о. декана
економічного факультету надали інформацію, що викладачі, які забезпечують дисципліни вибіркової компоненти,
також мають необхідний рівень академічної і професійної кваліфікації, що щорічно перевіряється на засіданні Ради
з якості освіти. Підвищення рівня професійної та педагогічної майстерності викладачів регулярно здійснюється
шляхом підвищення кваліфікації як за місцем роботи, у тому числі з використанням платформи PROMETHEUS та
семінарів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, так і шляхом стажування у вітчизняних та
іноземних навчальних закладах (Білорусь, Польща). Разом з тим, враховуючи активну грантову діяльність та
міжнародні зв’язки ЗВО, можливості закордонних стажувань та підвищень кваліфікацій значно зросли, про що
наголосили гарант програми і начальник відділу по роботі з іноземними громадянами.

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

Обрання на посаду НПП відбувається прозоро, відповідно до Положення про конкурсний відбір та призначення на
посади педагогічних та науково-педагогічних працівників Луганського національного аграрного університету
(https://bit.ly/3vHXeTi) та Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти у Луганському національному аграрному університеті (https://bit.ly/33jePVv). Конкурсний відбір
проводиться в умовах відкритості, гласності, законності, рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності
прийняття рішень конкурсною комісією, незалежності, об'єктивності та обґрунтованості рішень конкурсної комісії,
неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад НПП. Діяльність конкурсних комісій
відбувається відповідно до Положення про конкурсні комісії у ЛНАУ. Відповідно до прийнятої процедури та за
результатами бесід у фокус-групах з гарантом, НПП, адміністративним персоналом виявлено, що конкурсний відбір
викладачів проходить в декілька етапів. Для оцінювання рівня професійної кваліфікації кандидата кафедра може
запропонувати йому провести відкрите заняття. Далі проходить обговорення кандидатури на засіданні кафедри.
Після цього відбувається розгляд кандидатур на засіданні конкурсної комісії, яка надає рекомендації щодо
претендентів до розгляду на засідання Вченої ради. Таким чином, процедура конкурсного добору викладачів
дозволяє забезпечити необхідний рівень професіоналізму для успішної реалізації ОП.

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

За результатами аналізу інформації представленої на сайті та бесід з керівництвом і НПП, а також представниками
роботодавців, виявлено, що у ЛНАУ склалися достатньо тісні зв'язки з роботодавцями, що працюють переважно в
аграрному секторі економіці. Роботодавці приймають участь в експертизі ОП, щорічно мають можливість
ознайомитися з проєктом ОП на сайті або отримують інформацію щодо ОП через електронну пошту, надають
відгуки (гарантам представлено відгуки директора Луганського відділення Українського державного фонду
підтримка фермерських господарств, директора Агенції територіального розвитку Луганської області), приймають
участь у Круглих столах з метою вдосконалення ОП (додаток №1). У ході співбесіди з роботодавцями, Марков Р.В
(консультант проєкту UNIDO «Економічна підтримка Східної України») відзначив відкритість НПП Університету і
те, що його запрошують прийняти участь в обговоренні програм, зустрічах з НПП і здобувачами. Також він
наголосив, що приймає участь у працевлаштуванні випускників факультету, за інформацією про здобувачів і
рекомендаціями звертається до завідувачів кафедр та гарантів ОП. Орлов В.В (директор ДП «Дослідне господарство
«Елітне»), який спілкується зі здобувачами цієї ОП під час проходження виробничої практики, відзначив високий
рівень підготовки здобувачів, їхнє вміння опрацьовувати інформацію та презентувати результати власних
досліджень. Також він наголосив, що його пропозиція щодо введення дисципліни, яка розкриває специфіку
організації аграрного виробництва буде впроваджена у навчальний процес у 2021-2022 н.р. (інформація також
підтверджена гарантом і в.о. декана економічного факультету.). Здобувачі і випускники ОП зазначили, що
роботодавці часто запрошуються для зустрічей із здобувачами вищої освіти в рамках загально-університетських та
факультетських заходів.

4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.
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Співбесіди з представниками різних фокус-груп підтвердила залучення експертів практиків до навчального процесу
ЛНАУ. Так здобувачі вищої освіти та НПП відзначили відкриті лекцій проведені Русланом Остапенком –
директором регіонального відділу продажів ТОВ “Глобинський м'ясокомбінат” (тема лекції: «Застосування
актуальних практик торгівлі продукцією сільськогосподарської переробки серед підприємців Донецької та
Луганської областей», Євгеном Торохтилом - практикуючим бухгалтером ПП «Family» (тема лекції «Сучасні реалії
бухгалтерського обліку на агропідприємствах»), Ігорем Сироватком – директором Департаменту клієнтського
сервісу OLX Україна і Центральна Азія (тема лекції «Особливості побудови кар’єри менеджера та визначення
актуального переліку hardskills та coftskills»). Також здобувачами вищої освіти надана інформація про розділ
«Новини» на сайті ЛНАУ, який містить інформацію про всі актуальні події, що проводяться в Університеті, у тому
числі і взаємодія з роботодавцями. Роботодавці, зокрема Марков Р.В (консультант проєкту UNIDO «Економічна
підтримка Східної України»), підтвердив проведення занять зі студентами. Але у ході співбесіди було встановлено,
що заняття найчастіше проводяться на загальноекономічні теми без урахування специфіки ОП, а роботодавці
виявили бажання та готовність проводити окремі лекції у рамках відповідних дисциплін цієї ОП. Тому експертна
група рекомендує гаранту залучати представників роботодавців до проведення занять у рамках ОП.

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

Експертною групою встановлено, що ЛНАУ сприяє професійному розвитку викладачів. Професіоналізм визначено
як один з базових принципів діяльності НПП Університету відповідно до Кодексу корпоративної культури
(https://bit.ly/3nUVt2C). Основними нормативними документами, що регулюють питання підвищення професійної
майстерності викладачів є: Стратегія розвитку на період 2020-2025 років (https://bit.ly/3xRR7O6), Положення про
відділ по роботі з іноземними громадянами (https://bit.ly/2R1d24N), Положення про підвищення кваліфікації та
стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників (https://bit.ly/33w8S7D), Положення про присвоєння
вчених звань науково-педагогічним працівникам (https://bit.ly/33tx5vt), Положення про критерії оцінювання
показників рейтингу педагогічних та науково-педагогічних працівників ЛНАУ ( https://bit.ly/3heJ87O). На
офіційному сайті ЛНАУ у розділі «Новини» НПП можуть знайти посилання на різноманітні ресурси, онлайн-курси,
семінари. У ході аналізу інформації, наданої на запит ЕГ №22, встановлено, що основними ЗВО для підвищення
кваліфікації викладачів є: ХНАУ ім. В. Докучаєва, НААН України ННЦ «Інститут аграрної економіки», ПУЕіТ,
ДДМА, ХНАДУ та Білоруський державний аграрний технічний університет. Також НПП використовують платформу
он-лайн курсів Prometheus та мають відповідні сертифікати. Гарант ОП зауважила, що, відповідно до підписаного
меморандуму з Vytautas Magnus University, НПП матимуть право проходити стажування та підвищення кваліфікації
(у тому числі безоплатне) у цьому ЗВО. У ході відео-конференцій викладачі кафедри та представники адміністрації
розповіли про стимулювання науково-педагогічних працівників до професійного розвитку шляхом врахування
здобутків через систему рейтингування, через процедуру конкурсного відбору, через моральне та матеріальне
заохочення.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

За результатами бесід з адміністрацією та науково-педагогічними працівниками було встановлено, що у
Луганському національному аграрному університеті існує система заохочення викладачів до розвитку викладацької
майстерності. Ця система базується на Статуті (https://bit.ly/2R6gviD); Положенні про заохочувальні відзнаки ЛНАУ
https://bit.ly/33mACeS), Положенні про матеріальне стимулювання науково-педагогічних, педагогічних, наукових
працівників за наукові досягнення (https://bit.ly/3uywq7U), де визначено порядок доплат, надбавок, премій,
матеріальної допомоги та заохочення співробітників Університету; процедурі конкурсного відбору на заміщення
вакантних посад. Основою для прийняття рішення про матеріальне і моральне стимулювання НПП є високі
показники рейтингу (https://bit.ly/3xP773j). У ході співбесід з керівництвом та викладачами кафедри було наведено
приклади виплати премій та «тринадцятої заробітної плати» за високі результати наукової, педагогічної, методичної
та громадської роботи. Крім того, за зразкове виконання трудових обов'язків, сумлінне ставлення до роботи і вагомі
досягнення до працівників застосовуються такі види заохочень як грамоти, подяки, почесні подяки.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

У ЛНАУ існують тісні та дружні зв'язки з представниками провідних підприємств регіону (переважно аграрного
сектору), роботодавці висловлюють зацікавленість у випускниках цієї ОП. Викладачі розділяють цінності ЗВО та
принципи Кодексу корпоративної культури. У ЛНАУ налагоджена система сприяння професійному розвитку
викладачів. Усі науково-педагогічні працівники своєчасно проходять стажування та підвищення кваліфікації в
Україні та закладено підґрунтя для тісної міжнародної співпраці за цим напрямом. Система заохочення
викладацької майстерності досить розвинена і включає матеріальне і моральне заохочення.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.

Враховуючи націленість НПП на вдосконалення ОП та підвищення рівня професійної кваліфікації викладачів у
контексті дисциплін, які вони викладають, рекомендуємо реалізувати визначені у п.6.1 заходи (проходження
стажування, публікацію науково-методичних робіт за тематикою дисциплін, що викладаються). Оскільки
проведення занять роботодавцями відбувається найчастіше на загальноекономічні теми, без урахування специфіки
ОП, рекомендуємо більш активно співпрацювати з роботодавцями, професіоналами-практиками, фахівцями галузі
щодо проведення аудиторних занять для здобувачів вищої освіти цієї ОП.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Освітня програма «Менеджмент» має значний рівень узгодженості за підкритеріями 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 та певною
мірою узгодженість за підкритеріями 6.1, 6.4. Саме здійснення заходів рекомендаційного характеру дасть змогу
підвищити залученість роботодавців до навчального процесу, підвищити їхню зацікавленість у досягненні
здобувачами вищої освіти цілей освітньої програми. Реалізація плану зростання професійної кваліфікації
викладачів відповідно до ОК, які вони викладають, сприятиме підвищенню якості ОП. Освітня програма має слабкі
сторони, які не є суттєвими та, враховуючи рекомендації, можуть бути усунені у найближчій перспективі. Беручи до
уваги наведені сильні сторони ОП та те що зазначені недоліки є несуттєвими, експертна група дійшла висновку, що
ОП «Менеджмент» відповідає рівню В за критерієм 6.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

На сайті ЗВО наявна інформація про фінансове забезпечення за 2017-2020 рр. завдяки чому можна ознайомитися з
фінансовим станом ЗВО (https://lnau.in.ua/financial-activity). Опубліковані також відомості про наявне нерухоме
державне майно ЗВО, а також про закріплене майно (https://bit.ly/2QAgnb4, https://bit.ly/3eETyuE). За підсумками
огляду матеріально-технічної бази можна стверджувати про достатню забезпеченість ЗВО навчальними корпусами,
гуртожитками та іншими будівлями, необхідними для здійснення освітньої діяльності. Кафедра менеджменту, на
якій реалізується ОП, забезпечена необхідною кількістю аудиторій, у тому числі обладнаними комп’ютерною
технікою з доступом до якісного інтернету. В рамках проекту USAID «Підтримка дистанційного навчання» ЗВО
отримав обладнання та програмне забезпечення для відеоконференцій та запису з метою проведення дистанційних
та змішаних занять (https://bit.ly/2Sifbtr). Також підписано грантову угоду в рамках проєкту ЄС «Вдосконалення
вищої сільськогосподарської освіти у Східній Україні» на реалізацію у 2022 р., відповідно до неї планується
створення лабораторії комп'ютерного моделювання та інформаційних систем (https://bit.ly/3324iha). Всі робочі
програми навчальних дисциплін містять інформацію про використовуване програмне забезпечення, до якого
належать: Microsoft Office 365 та Moodle. Під час огляду матеріально-технічної бази було продемонстровано
бібліотеку університету. Представник бібліотеки повідомив, що формування бібліотечних фондів розпочалося в
кінці 2019 р. у зв’язку з переїздом ЗВО. На запит бібліотеки під час формування фондів було отримано допомогу від
інших бібліотек. Бібліотека забезпечена літературою, ведуться роботи над розширенням наявних фондів. Наявний
електронний репозитарій ЗВО, де розміщуються наукові праці, навчально-методичні матеріали, кваліфікаційні
роботи тощо (http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui). На запит експертної групи було отримано доступ до платформи
Moodle (http://edu.lnau.in.ua). Наявні на платформі курси навчальних дисциплін в повній мірі забезпечені
лекційними та практичними матеріалами, також розміщені робочі програми. З огляду на вищенаведене, навчально-
методичне забезпечення загалом є достатнім для досягнення визначених ОП цілей та ПРН.

2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.

У відкритому доступі функціонує автоматизована система управління навчальним процесом, яка забезпечена
актуальною інформацією про розклад занять, успішність, робочий план, а також список здобувачів вищої освіти
(http://176.101.220.8:8081). Для контактів розміщений додатково телефонний довідник. Навчальний процес
здійснюється, у тому числі дистанційно шляхом використання платформи Moodle (http://edu.lnau.in.ua). У
відкритому доступі знаходиться електронний репозитарій (http://dspace.lgnau.edu.ua). Під час зустрічі здобувачі
вищої освіти підтвердили наявний безоплатний доступ до інфраструктури та інформаційних ресурсів ЗВО. На запит
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було надано договір між ЗВО та Державною науково-технічною бібліотекою України про наявний доступ до
електронних наукових баз даних Scopus та Web of science (відповідь на запит ЕГ №24).

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

На сайті ЗВО розміщені розроблені закладом алгоритми з охорони праці (https://bit.ly/332w9hg), наявний перелік
інструкцій, що охоплюють широкий перелік ситуацій з охорони праці (https://bit.ly/3xCCHBh). Затверджені правила
внутрішнього трудового розпорядку формують засади освітнього процесу (https://bit.ly/3aPef64). Наявна сторінка
на сайті ЗВО з передбаченими студентськими можливостями (https://bit.ly/3vs5iYe), де можна знайти інформацію
про графік роботи студентських осередків, діяльність школи лідерства, центру медіації, дебатного клубу,
волонтерського руху тощо. На персональній сторінці студентського самоврядування на сайті ЗВО розміщена
інформація про його функціонування, включаючи його структуру та контакти (https://bit.ly/3xzNrk0). Наявне
Положення про студентське самоврядування (https://bit.ly/3xsJA8e), угода між адміністрацією ЗВО та студентською
радою (https://bit.ly/3gQa79Q), а також детальна інформація про участь представників студентства в комісіях ЗВО
(https://bit.ly/3aLg2cg). Наявні документи про студентський гуртожиток та вартість проживання в ньому
(https://bit.ly/3vznZcF, https://bit.ly/3u8msd9). У ЗВО проводяться заходи з національно-патріотичного виховання
здобувачів вищої освіти та розроблений відповідний план (https://bit.ly/3t4qkug). Варто відзначити запровадження
в університеті Системи корпоративних цінностей ЛНАУ (Кодекс корпоративної культури ЛНАУ, Положення про
заохочувальні відзнаки ЛНАУ, Керівництво з використання фірмового стилю - Brandbook) (https://bit.ly/33qLb0L).
Психологічна підтримка здійснюється шляхом функціонування скриньки довіри, контакти якої розміщені на
головній сторінці сайту ЗВО. Для зворотного зв’язку функціонує скринька ідей, де можна запропонувати свої ідеї для
покращення освітнього процесу (http://lgnau.edu.ua/ideas-box).

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

Освітня підтримка відбувається шляхом безпосередніх контактів з академічним персоналом, а також доступу до
сайту ЗВО (https://lnau.in.ua), платформи дистанційного навчання (http://edu.lnau.in.ua) та електронного
репозитарію. У відкритому доступі функціонує автоматизована система управління навчальним процесом, яка
забезпечена актуальною інформацією про розклад занять, успішність, робочий план, а також список здобувачів
вищої освіти (http://176.101.220.8:8081). Організаційна підтримка полягає в підтримці з адміністративних питань, а
саме – на сайті ЗВО наявна сторінка зі зразками документів (https://bit.ly/3aOFxJY). Інформаційна підтримка
наявна у вигляді інформування здобувачів вищої освіти через сайт ЗВО та безпосередні контакти за академічним
персоналом. На сайті ЗВО зручно висвітлені: документи ЗВО (https://lnau.in.ua/official), студентські можливості
(https://bit.ly/3vs5iYe), стипендіальне забезпечення (https://bit.ly/3aPsBmK), інформація про гуртожиток
(https://lnau.in.ua/гуртожиток) та студентське самоврядування (https://bit.ly/3xzNrk0) тощо. В рамках
інформаційної взаємодії відбуваються опитування з різних освітніх та позаосвітніх питань (https://bit.ly/2PFbMnu).
Консультативна підтримка реалізується в першу чергу під час освітнього процесу. Здійснюється психологічна
підтримка шляхом функціонування скриньки довіри, контакти якої розміщені на головній сторінці сайту ЗВО.
Функціонує скринька ідей, де можна запропонувати свої ідеї для покращення освітнього процесу
(http://lgnau.edu.ua/ideas-box). На сайті ЗВО наявна окрема сторінка з контактами для зворотного зв’язку
(https://lnau.in.ua/contacts). Соціальна підтримка забезпечена у вигляді можливості отримання соціальної стипендії
на основі положення про порядок призначення і виплату стипендії (https://bit.ly/33371qA). Здійснює свою
діяльність освітній центр “Донбас-Україна” (http://lgnau.edu.ua/donbass-crimea-ukraine). Проводяться заходи з
національно-патріотичного виховання здобувачів вищої освіти та розроблений відповідний план
(https://bit.ly/3t4qkug). В університеті створені та функціонують цілий ряд структурних підрозділів, зокрема: Центр
соціальних та гуманітарних проєктів, Центр сучасних освітніх та інформаційних технологій, Центр патріотичного та
культурно-естетичного розвитку студентів, які забезпечують функціонування якісного освітнього середовища через
впровадження цінностей академічної спільноти та практики соціальних взаємодій.

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

Під час огляду матеріально-технічної бази представниками ЗВО було продемонстровано створені умови для
маломобільних груп населення. Документальне забезпечення умов для осіб з особливими освітніми потребами
полягає в наявності положень про організацію інклюзивного навчання (https://bit.ly/3dYVi2O), організацію
інтегрованого навчання (https://bit.ly/3aLYsVK), порядок супроводу (https://bit.ly/3e2y1x1), а також спеціальні умови
щодо участі у конкурсному відборі під час вступу (https://bit.ly/3gKsyg1). Для осіб з особливими потребами є
можливість навчатися за графіком індивідуального навчання (https://bit.ly/3sYcDxb). Наразі згадані практики на
ОП не застосовувались.
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6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

Політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій регулюються цілим спектром документів, серед яких
Положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (http://lnau.in.ua/cbgz), Положення про
попередження та протидію сексуальним домаганням та дискримінацію (http://lnau.in.ua/4t0q), Положення про
запобігання та протидію булінгу (http://lnau.in.ua/uyrk). Розроблений план заходів на запобігання булінгу
(https://bit.ly/3xuL2XX). Здійснюються антикорупційні заходи. Наявні документи щодо запобігання та протидії
проявам корупції (https://bit.ly/3aPgaYk), план заходів з питань протидії проявам корупції на 2020-2021 рр.
(http://lnau.in.ua/q8pg, http://lnau.in.ua/c652), антикорупційна програма (http://lnau.in.ua/b8ws). Відповідно до
затвердженого положення свою діяльність здійснює уповноважена особа з питань запобігання та виявлення
корупції (https://bit.ly/3sY4Tew). На ОП конфліктних ситуацій не виникало.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

У відкритому доступі функціонує автоматизована система управління навчальним процесом, яка забезпечена
актуальною інформацією про розклад занять, успішність, робочий план, а також список здобувачів вищої освіти.
Регулярно проводяться опитування здобувачів вищої освіти з різних освітніх та позаосвітніх питань. Відбувається
поліпшення матеріально-технічного стану ЗВО шляхом активної участі у грантах. В університеті створені та
функціонують цілий ряд структурних підрозділів, зокрема: Центр соціальних та гуманітарних проєктів, Центр
сучасних освітніх та інформаційних технологій, Центр патріотичного та культурно-естетичного розвитку студентів,
які забезпечують функціонування якісного освітнього середовища через впровадження цінностей академічної
спільноти та практики соціальних взаємодій.

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

Психологічна підтримка здійснюється у вигляді функціонування скриньки довіри, у той же час інформація про
додаткові заходи з психологічної підтримки відсутня. Рекомендуємо покращити психологічну підтримку для
учасників освітнього процесу шляхом організації консультацій, тренінгів та іншої просвітницької діяльності.
Налагодити індивідуальний та дистанційний зв’язок з психологічної підтримки у вигляді публікації контактів осіб,
які відповідальні за психологічну підтримку.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ОП загалом відповідає визначеним підкритеріям 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 та 7.6. Сайт ЗВО забезпечений достатньою
кількістю інформації про фінансовий стан та матеріальне забезпечення. У відкритому доступі функціонує
автоматизована система управління навчальним процесом. Регулярно проводяться опитування здобувачів вищої
освіти з різних освітніх та позаосвітніх питань. Відбувається поліпшення матеріально-технічного стану ЗВО шляхом
активної участі у грантах. За підсумками проведеної експертизи, рівень відповідності критерію можна оцінити як B.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та перегляду ОП регламентуються Положенням про проєктну,
робочу групи освітньої програми та групу забезпечення спеціальності ЛНАУ ( https://bit.ly/3h7tgnO), Положенням
про освітні програми ЛНАУ (https://bit.ly/3h3fd2x), Положенням про організацію освітнього процесу в ЛНАУ
(https://bit.ly/3ep6CoZ), Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти у ЛНАУ (https://bit.ly/3nRWxEl), Положенням про опитування щодо якості освітньої діяльності ЛНАУ
(https://bit.ly/3nRImPH), Положенням про гарантів освітніх програм ЛНАУ (https://bit.ly/33lhQVl), Положенням
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про Раду з якості освіти у ЛНАУ (https://bit.ly/2SnRdwE). Перегляд ОП, відповідно до Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, відбувається за результатами їх
моніторингу. Пропозиції та критерії оновлення формуються у результаті зворотного зв’язку з усіма стейкхолдерами
та з урахуванням розвитку галузі і потреб суспільства. Зміни обговорюються на засіданнях кафедри менеджменту,
права, статистики та економічного аналізу, що відображається у протоколах засідань і виносяться на розгляд Ради з
якості освіти. ОП «Менеджмент» постійно вдосконалюється і її перегляд відбувається щорічно.

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

Під час співбесід з представниками органів студентського самоврядування експертною групою були підтверджені
положення самоаналізу ОП щодо залучення здобувачів вищої освіти до періодичного перегляду ОП. Студенти
зазначили, що викладачі обговорюють з ними напрями вдосконалення ОП. Представники органів студентського
самоврядування проводять анкетування здобувачів з даного питання відповідно до Положення про опитування
щодо якості освітньої діяльності ЛНАУ (https://bit.ly/2RI2Tdd), узагальнюють відповіді та доводять результати
опитування до відома гаранта та викладачів. Відповідно до отриманої у ході співбесіди з представниками органів
студентського управління інформації підтверджено процес моніторингу та оцінювання якості освіти, у тому числі
ОП «Менеджмент»: у процесі задіяні органи студентського самоврядування та безпосередньо студенти, чия думка
враховується у ході перегляду освітньої програми, змісту окремих дисциплін та формування сприятливого
освітнього середовища. Представники органів студентського самоврядування приймають участь у засіданнях рад
різного рівня, у тому числі й на тих засіданнях, на яких обговорюються і затверджуються ОП, що було підтверджено
під час спілкування. Здобувачі вищої освіти надали інформацію, що свої побажання відносно вдосконалення ОП
вони можуть висловити при спілкуванні з НПП та гарантом, через регулярні опитування, а також через Скриньку
ідей на сайті ЛНАУ. Також було з’ясовано, що у проєкті ОП на 2021/2022 н.р. враховано побажання здобувачів щодо
збільшення кількості кредитів на вивчення “Ділової іноземної мови”, ця інформація підтверджена здобувачами,
гарантом та в.о. декана економічного факультету.

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

У рамках співпраці між кафедрою та стейкхолдерами-роботодавцями, останні активно залучаються до оцінки ОП,
використовують можливість вносити пропозиції щодо перегляду цілей, спрямованості та безпосередньо змісту ОП,
гарантом надані документи, що підтверджують участь роботодавців в обговоренні ОП, проведенні відкритих лекцій,
організації та проведенні екскурсій та виробничої практики. Також наявні відгуки роботодавців в яких визначено
високий рівень оприлюдненої ОП. Проєктною групою встановлено, що, зокрема у цьому році, було враховано
побажання роботодавців щодо внесення дисциплін, які відображають потреби агропромислових підприємств
регіону (Організація агропромислового виробництва), також оновлюється зміст ОК програми. Цей факт було
підтверджено безпосередньо під час спілкування у режимі відео-конференції з роботодавцями та НПП. Побажання
роботодавців щодо розширення змісту ОП за рахунок вузько-профільних дисциплін та використання
спеціалізованих програмних пакетів у навчальному процесі зі слів гаранта Сафронської І.М. та в.о. декана
економічного факультету Мічківського С.М. взято до уваги та будуть враховані у ОПП на наступний рік. Також як
НПП, так і роботодавці під час співбесіди підтвердили, що останні залучаються до удосконалення підготовки
майбутніх фахівців з менеджменту не тільки у межах навчального процесу, а також шляхом спілкування з
викладачами та здобувачами під час різних заходів наукового та освітньо-виховного характеру (круглі столи,
ярмарки вакансій, майстер-класи, науково-практичні конференції тощо).

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

Питання працевлаштування випускників розглядається як на засіданнях кафедри, так і на вчених радах різних
рівнів. Причини успішного/неуспішного кар’єрного зростання випускників спеціальності аналізуються і беруться до
уваги під час перегляду ОП. У ході співбесіди зі здобувачами з’ясувалося, що вони мало поінформовані про кар’єру
випускників цієї програми, відповідно, можливості свого працевлаштування у майбутньому та перспективи
професійного розвитку. Практика збирання й накопичення інформації про працевлаштування, кар’єрний шлях,
зокрема історії успішних випускників, лише започатковується у ЛНАУ загалом та на ОП зокрема. Розуміючи
важливість цієї складової діяльності ЗВО, в університеті заплановано створення Асоціації випускників ЛНАУ,
функціями якої буде підтримка існуючих контактів та налагодження контактів з випускниками попередніх років.
Разом з тим, університет активно вибудовує контакти з випускниками, залучаючи їх до оцінювання ОП (на сайті
розміщено анкети для випускників).
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5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.

У ЛНАУ розроблено та введено в дію Положення про систему заходів внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти (https://bit.ly/2RyUQzj). Заходи із забезпечення якості освіти передбачають: моніторинг і перегляд
навчальних програм, оцінювання здобувачів вищої освіти, забезпечення якості кадрового складу, наявність
необхідних ресурсів для організації навчального процесу, наявність інформаційних систем управління освітньою
діяльністю, забезпечення прозорості та реалізація принципів академічної доброчесності в Університеті. У ході
здійснення процедур із забезпечення якості освіти значну роль відіграє Рада з якості освіти, яка проводить
засідання щомісяця та контролює виконання політики ЛНАУ щодо забезпечення якості освітньої діяльності.
Інформація підтверджена в ході співбесід у таких фокус-групах як: представники адміністрації, НПП, представники
студентського самоуправління. Відповідно до виявлених у ході внутрішнього моніторингу програм недоліків
проєктною групою та групою забезпечення ОП було проведено суттєву роботу у таких напрямах: уніфікація вимог
щодо кількості літератури, яку необхідно опрацювати за ОК; змінено спосіб надання здобувачам інформації за всіма
складовими ОК шляхом переходу на єдиний Портал навчальних ресурсів; удосконалено процес вибору дисциплін
(замість блочного принципу здобувачам надано розгорнутий список вибіркових дисциплін) та ін.

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

З метою координації дій з організації забезпечення якості освіти в Університеті, а також для забезпечення реалізації
політики з питань моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації в ЛНАУ створено Сектор ліцензування,
акредитації та моніторингу якості освітніх послуг навчального відділу ( https://bit.ly/3eZSdPh). Сектор за
результатами проведених акредитацій готує проєкти розпоряджень про усунення виявлених порушень. Також Рада
з якості освіти проводить засідання за отриманими в ході акредитації результатами. Позитивною практикою ЕГ
вважає також запровадження системи внутрішньої сертифікації дистанційних курсів, яке регламентується
Положенням про внутрішню сертифікацію дистанційних курсів у ЛНАУ (https://bit.ly/3euwobq). Акредитація ОП
«Менеджмент» є первинною, проте аналіз акредитаційних справ попередніх років інших ОП ЛНАУ дає змогу
стверджувати, що більша частина зауважень та рекомендацій, які можуть бути усунені та, відповідно, впроваджені,
ЗВО вже реалізував або сформував плани щодо їхньої реалізації: заплановано створення Асоціації випускників,
університет розширює власну матеріальну-технічну базу, активно співпрацює зі стейкхолдерами та приймає участь у
міжнародних проєктах, розширює бібліотечний фонд та програмне-інформаційне забезпечення внутрішньо-
управлінських та навчальних процесів, проводить реорганізацію управлінської структури, працює над
забезпеченням якості освітнього процесу та подальшим впровадженням принципів прозорості та доброчесності у
освітній діяльності (про що у ході зустрічі з адміністрацією зазначив виконуючий обов'язки ректора Подольський
Р.Ю.).

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

В академічній спільноті ЗВО загалом та на ОП зокрема розвивається процес формування культури якості, яка
сприяє постійному розвитку ОП та освітньої діяльності на ОП. Відповідно до Стратегії розвитку ЛНАУ на 2020-2025
рр. (https://bit.ly/3tyWTkg) реалізація стратегічних цілей забезпечується у тому числі і культурою якості, яка
проявляється в управлінських процесах, навчально-методичному забезпеченні, науковій діяльності, розвитку
міжнародної співпраці, свідомому студентському самоврядуванні. Кодекс корпоративної культури також спирається
на культуру якості як складову професійної, організаційної, правової, економічної, комунікативної, інформаційної,
екологічної, моральної культури. У ході бесід з різними фокус-групами було встановлено, що забезпечення розвитку
культури якості підтримується на всіх рівнях: кафедра менеджменту, права, статистики та економічного аналізу (у
тому числі гарант і проєктна група), економічний факультет, Рада з якості освіти, Центр якості, професійної
адаптації та консалтингу, Центр сучасних освітніх та інформаційних технологій, навчальний відділ, методична
комісія, Вчена рада і керівництво ЛНАУ. Також до цієї діяльності залучені представники студентського
самоврядування та інші стейкхолдери. На всіх рівнях проводяться тематичні семінари, обговорюються проблемні
питання із забезпечення якості та рекомендації щодо її підвищення, результати акредитації освітніх програм. Усі,
залучені до освітнього процесу , ознайомлені з Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти у ЛНАУ (https://bit.ly/3nRWxEl) та керуються ним у своїй діяльності.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

В ЛНАУ сформована і постійно вдосконалюється система внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу і
освітніх програм. Заходи із забезпечення якості освіти передбачають: моніторинг і перегляд ОП, опитування
здобувачів вищої освіти, покращення ресурсного забезпечення навчального процесу, наявність інформаційних
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систем управління освітньою діяльністю, забезпечення прозорості та реалізація принципів академічної
доброчесності в університеті. Оновлення ОП відбувається щорічно з урахуванням позицій усіх стейкхолдерів.
Започатковано практику збирання й накопичення інформації про працевлаштування випускників ОП. За
результатами внутрішнього моніторингу та попередніх акредитацій здійснено заходи з підвищення якості
навчально-методичного забезпечення, розвитку дистанційного навчання, вдосконалення процесу вибору
вибіркових дисциплін. Позитивною практикою ЕГ вважає також запровадження системи внутрішньої сертифікації
дистанційних курсів, що сприятиме підвищенню ефективності системи управління якістю освітньої діяльності в
умовах дистанційного навчання.

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

Практика збирання й накопичення інформації про працевлаштування та кар’єрний шлях, у тому числі історії успіху
випускників, лише започатковується у ЛНАУ загалом та на ОП зокрема. Відповідно, рекомендуємо підтримувати
постійний зворотний зв'язок з випускниками ОП та долучати здобувачів вищої освіти до цього процесу.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОП має значний рівень відповідності за всіма підкритеріями критерію 8, але система аналізу та врахування
інформації щодо кар'єрного шляху випускників знаходиться на стадії формування. Наявні позитивні зміни у
забезпеченні якості освітньої програми, та адекватна реакція на виявлені недоліки. ЗВО враховує зауваження та
пропозиції попередніх акредитацій. Беручи до уваги наведені сильні сторони ОП, позитивні зрушення у процесі
внутрішнього забезпечення якості, експертна група дійшла висновку, що ОП «Менеджмент» відповідає рівню В за
критерієм 8.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

За результатами спілкування ЕГ з учасниками освітнього процесу за ОПП встановлено, що правила і процедури, що
регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу в університеті, є чіткими і зрозумілими та
послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми. Доступність правил забезпечується розміщенням
Положень та інших нормативних внутрішніх документів ЛНАУ у відкритому доступі на сайті університету у вкладці
«Університет/Документи університету» (https://lnau.in.ua/official/?lang=ua). Використовуються також інші
інструменти: за запитом студентів різні сервісні структурні підрозділи, гарант, куратори та студрада надають
здобувачам необхідну інформацію та пояснення щодо окремих положень та процедур; в університеті функціонує
автоматизована система управління навчальним процесом (http://176.101.220.8:8081/list/stream), що включає АС
«Деканат» та АС «Мегаполіс», яка забезпечує спрощення та автоматичне унормування певних процедур реалізації
освітнього процесу; освітні платформи Moodle та Microsoft Teams. Слід також відмітити електронний репозитарій
ЛНАУ, що забезпечує прозорість та доступність до інформації, пов’язаної з науковою діяльністю науково-
педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти, у тому числі, розміщених у ньому кваліфікаційних робіт
(https://bit.ly/3vVVQwF). На сайті ЛНАУ є функція «перекладач» (у лівому верхньому полі), що полегшує
користування сайтом іноземцям, у тому числі тим, які навчаються на освітньо-професійній програмі Менеджмент.
Важливо, що функція працює на всіх сторінках сайту - тобто англомовна версія сайту ідентична україномовній, за
виключенням офіційних документів університету (положень, розпоряджень і т.д., завантажених у форматі pdf).

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

ЗВО не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми зі змінами (у 2020 році – з 13.04.2020 по
13.05.2020 року, затверджено ОП зі змінами 30.06.2020 року) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті
відповідний проєкт з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін, а також таблицю
пропозицій після закінчення громадського обговорення (додаток 10). Університет зберігає сторінки з проєктами
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програм та анкетами (для здобувачів вищої освіти, для зовнішніх стейкхолдерів та випускників) у вкладці «Якість
освіти/Громадське обговорення ОПП»: 2020 рік – https://bit.ly/3eYygZ7; 2021 рік – https://bit.ly/3vQwiAH.

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

На сайті ЛНАУ у вкладці «Якість освіти/Каталог освітньо-професійних програм» розміщено усі освітні програми
ЗВО починаючи з 2017-2018 н.р. З ОПП Менеджмент за другим рівнем вищої освіти на 2020-2021 н.р. можна
ознайомитись за лінком https://bit.ly/33n5sUM. Робочі програми навчальних дисциплін обов’язкових до вивчення
ОК, включених до освітньої програми, розміщено на сайті університету у вкладці «Якість освіти/Акредитація
освітніх програм» (https://bit.ly/3f0e4pK). Робочі програми навчальних дисциплін вибіркових ОК, включених до
освітньої програми, розміщено на сайті університету у вкладці «Студенту/Анотації (опис) дисциплін за вибором»
(https://bit.ly/3badi8K). Крім того, інформація про обов’язкові та вибіркові дисципліни міститься в освітній
платформі Moodle та, для зручності вибору, в особистих кабінетах студентів (http://176.101.220.8:8081/). Важливо,
що значна частина інформації автоматизованої системи особистого кабінету студента ЛНАУ є відкритою для будь-
якого користувача.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Інформаційна наповненість сайту ЛНАУ дозволяє усім заінтересованим сторонам отримати необхідну повну та
достовірну інформацію, у тому числі про ОПП Менеджмент. Ефективне функціонування автоматизованої системи
управління навчальним процесом в ЗВО, яка забезпечує спрощення та автоматичне унормування певних процедур
реалізації освітнього процесу. Використання особистих (електронних) кабінетів студентів та електронного
репозитарію ЛНАУ, що забезпечують прозорість та доступність до інформації не лише учасників освітнього процесу,
але і зовнішніх стейкхолдерів та будь-яких зацікавлених сторін. На сайті ЛНАУ є функція «перекладач» (у лівому
верхньому полі), що полегшує користування сайтом іноземцям, у тому числі тим, які навчаються на освітньо-
професійній програмі Менеджмент.

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

Слабкі сторони не виявлені.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Загалом можемо констатувати відповідність Критерію 9: на сайті ЛНАУ оприлюднено відомості, інформація є
повною, достовірною та доступною усім заінтересованим сторонам та учасникам освітнього процесу; обсяг
інформації, що оприлюднюється, є достатнім для того, щоб забезпечити можливість потенційних вступників
зробити поінформований вибір щодо вступу на програму, а роботодавців – щодо цілей та змісту підготовки
здобувачів за цією програмою.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується
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IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Додаток 1_круглий
стіл_зовнішні

стейкхолдери.pdf

eMKBfyWsHpJDUYNrz90mMvKfTRA2EFPN/5sOJ/
I70ao=

Додаток Додаток 2_засідання
кафедри.pdf

0wCliIHntD1q+l0U3HKNiU11LLl1f4VT3AWYuu1hJJ
c=

Додаток Додаток 3_Дисципліни-за-
вибором.pdf

ot0Nm1FPBWcWOtoOeAJpPztgNWizZKaI+YssdswT
oH8=

Додаток Додаток 4_залучення до
аудиторних занять на ОП

професіоналів-практиків.pdf

EFvY+zXHbTSaWIW/KBjnHZHXP31+xxrLKjW7ava
zDhY=

Додаток Додаток 5_договори про
практику на ОП.pdf

xvbqFDaumz6oBoUbA05fBlwgDGzkFC2l5kCz0M0Fa
Es=

Додаток
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Додаток 6_інформація про
МТЗ.pdf

lQZ5/Gv83eLbsmR/HHq1QYafP3Iso9/T0rjQyetS19o
=

Додаток Додаток 7_процедура вибору
дисциплін через електронний

кабінет.pdf

F9eUA6PtThVujFCfoB2DXyzyvyBRHVqM/OGS5K6
NjbM=

Додаток Додаток 8_міжнародні угоди
про практику.pdf

8augs7mX68V5lGOAOhyW2skhQyssfI+oLB9VufIB2
9Y=

Додаток Додаток 9_Свідоцтво, яким
підтверджується право на

продовження освіти, для осіб
які мають іноземні документи

про освіту.pdf

nma1c2c8KfAbLCKOWCMn8frpzu2HfH1WVTYaDcj
3LFg=

Додаток Додаток 10_підсумки
обговорення ОП.pdf

dQsntJ/uMnoIoC9Wib1zOGFmiHFLDVj8dVJGOWL
04XA=

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Котикова Олена Іванівна

Члени експертної групи

Дорошенко Ганна Олександрівна

Лесюк Владислав Станіславович
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