
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Луганський національний аграрний університет

Освітня програма 19092 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

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 19092

Назва ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Побігун Сергій Андрійович, Воронюк Євгенія Валеріївна, Валінкевич
Наталія Василівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 12.04.2021 р. – 14.04.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://lnau.in.ua/DOCS/Accreditation/076/bac/%D0%97%D0%B2%D1%9
6%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%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%BF%D
1%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%20
076%20%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%9D%D0%90%D0%A3%202020.pdf

Програма візиту експертної групи https://lnau.in.ua/DOCS/Accreditation/076/bac/%D0%9F%D1%80%D0%B
E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%
B7%D0%B8%D1%82%D1%83/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80
%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%8
2%D1%83%20076.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

У 2014 році ЛугНАУ було евакуйовано з Луганська до Харкова. Після переміщення були збережені ключові
спеціалісти й відновлений навчальний процес, але вся навчальна база в Луганську була втрачена. У 2018 році
розпочалося повернення ЛНАУ до кампусів у контрольованих урядом України районах Донецької та Луганської
областей. Оскільки ЛугНАУ – єдиний університет у Східній Україні, орієнтований на підготовку фахівців для
аграрного сектору, надзвичайно важливо відновити його повноцінну роботу. Через об’єктивні причини, серед яких і
пандемія COVID-19, викладачам довелося повністю змінити модель навчання та принципи викладання. У зв’язку з
цим, вважає керівництво ЗВО, необхідно продовжити рух ЛугНАУ до навчання в режимі онлайн, запровадження
інтерактивних навчальних курсів та максимального використання ІТ-технологій. ОП є актуальною в контексті
задоволення кадрових потреб Луганської та Донецької областей у високопроф. фахівцях, які володіють сучасним
економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками. ОП враховує інтереси усіх груп
зацікавлених сторін (стейкхолдерів). ОП націлена на досягнення інтегральної компетентності майбутнього фахівця
– здатності вирішувати складні задачі у галузі підприємництва, міжнародної торгівлі та біржової діяльності або у
процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій за невизначених умов і вимог. ОП
забезпечується викладачами із належною академічною кваліфікацією і передбачає можливість для залучення
більшої частки фахівців із професійною кваліфікацією. ЗВО готовий до трансформації, що забезпечує належний
рівень його конкурентоздатності. В.О. ректора планує залучати кращих викладачів з України до проведення онлайн-
лекцій, круглих столів. Також вектор розвитку спрямовано на становлення сучасного «цифрового» аграрного
університету України, у тому числі з ОРДЛО. Є бажання відновити та встановити зв’язки з університетами-
партнерами для реалізації спільних наукових і навчальних проєктів. Проведений онлайн акредитаційний візит
справив у цілому позитивне враження про ОП. Схвально про ОП, про ЗВО в цілому, про атмосферу у навчальному
закладі відгукуються теперішні здобувачі за даною ОП і роботодавці. Останні тісно співпрацюють з ЗВО, надають
місця практики для здобувачів за даною ОП. Разом з тим, роботодавці зазначили про необхідність постійного
оновлення змісту освітньої програми, зважаючи на динамічність процесів на галузевому ринку. Варто зазначити
про належне розуміння поняття внутрішнього забезпечення якості з боку відповідних підрозділів ЗВО та
професорсько-викладацького складу, що проявляється у продемонстрованій динамічності оновлення / доповнення
документації, розробці положень, що регулюють освітні процеси у ЗВО, відкритості у спілкуванні та задекларованих
намірах до подальшого вдосконалення освітнього процесу в ЛугНАУ. Виявлені недоліки та слабкі сторони ОПП не
знижують загальне позитивне враження, а визначають, ми вважаємо, перспективи подальшого розвитку програми.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Відповідність цілей ОП як Статуту так і Стратегії розвитку ЛугНАУ на 2020-2025 рр. Інформація про організацію та
особливості освітнього процесу, ОП, та інші дані, які можуть зацікавити стейкхолдерів, є вільному доступі. Є
можливість взяти участь в обговоренні проєктів ОП та нормативних документів; налагоджена тісна співпраця з
роботодавцями, випускниками та іншими стейкхолдерами в контексті удосконалення ОП та змісту підготовки, що
забезпечує врахування регіонального аспекту, фокус програми зорієнтовано на регіональні потреби ринку праці;
постійне анкетування здобувачів з метою виявлення потреб щодо покращення організації навчання на ОП; високий
рівень відповідності вимогам Національної рамки кваліфікацій та затвердженому СВО спеціальності; ОП та освітня
діяльність зорієнтовані на студентоцентрований підхід, використовується широкий набір напрямів формування
індивідуальної освітньої траєкторії здобувача, відбувається постійне вдосконалення вибіркової частини та механізму
вибору дисциплін; наявна фактична можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої
освіти; забезпечення набуття здобувачами соціальних навичок; правила прийому до ЗВО, в т.ч. на ОП оприлюднені
на офіційному сайті ЗВО, доступні та зрозумілі для потенційних вступників; розроблені та оприлюднені зрозумілі
правила визнання результатів навчання, здобутих в інших закладах вищої освіти, в тому числі іноземних та
врегульовано механізм визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті; форми та методи
навчання, які застосовуються під час викладання освітніх компонент, дозволяють досягти заявлених ПРН,
відповідають принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу; значний ступінь відповідності
навчального процесу на ОП принципам академічної свободи, свободи слова, можливості отримання соціально-
психологічної допомоги; відкритість НПП, підвищення рівня їх професійної майстерності обумовлює можливості
оновлення ними змісту освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик; здобувачі освіти за ОП ознайомлені
з правилами перескладання академічної заборгованості, принципами акаедемічної доброчесності; залучені
викладачі в цілому відповідають за академічною кваліфікацією та освітою ОП, відповідні підвищення кваліфікації
підтверджено свідоцтвами; ЗВО створює систему стимулювання професійному розвитку викладачів та сприяє
розвитку викладацької майстерності, використовуючи матеріальні та моральні методи стимулювання; рейтингова
система оцінювання ефективності діяльності науково-педагогічних працівників сприяє стимулювання персоналу та
його професійному розвитку; проводиться комплексна робота з удосконалення матеріально-технічної бази ОП;
інформація, що надана в Статуті, інших нормативних документах та розміщена на сайті університету, є
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легкодоступною, чіткою та зрозумілою, офіційний сайт ЛугНАУ є структурованим та зручним, розміщуються
оголошення щодо публікації проєктів для обговорення у встановлені терміни.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Недостатній рівень конкретизації цілей та основного фокусу ОП. Рекомендації: конкретизувати цілі та основний
фокус ОП в напрямку врахування її унікальності, при розкритті особливостей освітньої складовою зробити акцент на
її якісні відмінності від існуючих програм. ОП має в тому числі забезпечуватися в дослідницько-практичному
середовищі, активною науковою роботою викладачів та залученням до наукової роботи студентів. Цей напрямок
потребує інтенсифікації за даною ОП. Потребує посилення контекст застосування / реалізації практики зарубіжних
ЗВО в ЛугНАУ за даною ОП. Тому доцільно детальніше вивчити та врахувати передовий досвід аналогічних
іноземних ОП, реалізовувати співпрацю з іноземними партнерами в рамках міжнар. програм саме за спеціальністю
0 7 6 . Доцільно, на нашу думку, назву ОК26 змінити на «Основи формування професійних компетенцій в
підприємництві» та викладати її на 2 курсі навчання, а надалі – з метою забез-я виконання ПРН ОП – складові
частини вивчати більш глибоко враховуючи специфіку «тяжіння» ОП до АПК. Також, ЕГ порадила посилити ОП
передвипускною практикою на 4 курсі навчання (8 семестр), а виробн.практику змістити на 3 курс (6 семестр). Є
необхідність перегляду назву даної ОП. Тому і виникло питання недостатнього рівня конкретизації цілей та
основного фокусу ОП. Рекоменд. впровадити в освітній процес дисципліни, які посилять наближеність ОП до потреб
АПК та ІТ напряму у разі зміни назви програми. Доцільним є передивитися встановлення єдиної мінімальної
кількості студентів для введення вибірк.дисципліни. Рекомендації: проаналізувати єдиний принцип запровадження
вибіркових навчальної дисципліни залежно від чисельності групи не менше 25 осіб, диференціювавши його залежно
від контингенту за конкретною ОП та переліку інших ОП, здобувачі яких мають можливість її вибрати. Також ЕГ
пропонує активізувати напрям міжнар.мобільності здобувачів саме за даною ОП. Вважаємо, що є недостатня
активність викладачів щодо видання авторських підручників, посібників та монографій з дисциплін, які вони
викладають. Рекомендації: активізувати видання авторських посібників, підручників, монографій. Попри створене у
ЗВО інституційне середовище, яке спрямоване на формування прозорого та вичерпного інформ. простору для всіх
груп стейкхолдерів та абітурієнтів, відсутність у відкритому доступі силабусів до дисциплін та метод. реком-й щодо
проходження практики, написання звіту та кваліф.роботи здобувачів за ОП послаблюють його позитивне
сприйняття. Рекомендації: опублікувати у відкритому доступі силабуси, метод. рек-ї та іншу необхідну інформації
щодо ОК. Також ЕГ рекомендує збільшити кількість пунктів і критеріїв проф. активності НПП відповідно до
Ліцензійних умов. Рекомендації: стимулювати та сприяти розвитку професійності та наукової активності шляхом
прямої повної (часткової) компенсації за фінансування публікацій, а не лише за результатами рейтингування.

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 ОП сформульовані чітко, за складом та змістом відповідають місії ЗВО. Мета, зазначена в ОП, закцентована на
галузевій її приналежності, зорієнтовує на функц. засади здійснення основних бізнес-процесів на основі ґрунтовних
знань (ЗВО є єдиним на теренах Луганської та Донецької областях). Дана мета відповідає Статуту ЛугНАУ
(http://lnau.in.ua/q1u9), Стратегії розвитку ЛугНАУ на 2020-2025 рр. (http://lnau.in.ua/zmt8), Положенню про
організацію освітнього процесу (http://lnau.in.ua/w3dd). Саме тому на с. 12 Стратегії розвитку однією із спрямувань
місії зазначено «підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою за аграрними та суміжними
спеціальностями в Університеті», поглиблення якої відображено в ОП. Цілями ОП є підготовка високо-них,
конкурен-их фахівців, які володіють сучасними знаннями в області підприєм., торгівлі та біржової діяльності для
різних сфер економіки, зокрема з використ. і застосуванням інформ.-комунікаційних технологій та економіко-
математичного інструмент. з урахуванням світових і державних тенденцій попиту на ринку праці та регіональних
потреб Донбасу. Відповідність мети ОПП стратегії ЛугНАУ полягає у формуванні позитивного іміджу ЛугНАУ для
споживачів освітніх послуг Східного регіону України. Це обумовило розвиток ОП задля втілення унікальної місії та
стратегії ЗВО. Стратегічні завдання ЗВО відповідають пріоритетам, що сформовані цілями ОП та ПРН. Унікальність
ОП обумовлена її пріоритетною орієнтацією на формування компетентностей в управлінні та адмініструванні
підприємницької діяльності в АПК. Виходячи із Стратегії розвитку можна підтвердити, що мета та особливості ОП
відповідають стратегічним цілям ЗВО. За даною ОП вони спрямовані на підготовку висококваліф. фахівців з
компетентностями щодо критичного осмислення теоретичних засад підприєм., торговельної та біржової діяльності;
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з уміннями обирати та використ.відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення,
функціонування підприєм., торговельних і біржових структур; фахівців, які вмітимуть аналізувати та визначати
напрямки підвищення ефект. діяльності підприєм. структур; використовуватимуть основи бізнес-планування в
підприєм., торговельній, біржовій діяльності; вмітимуть визначати та оцінювати ризики ведення підприєм.
діяльності, володітимуть інформаційними системами та інформаційними технологіями; оцінювати ефективність
операційної та інвестиційної діяльності підприємницьких структур. Експертна група за результатами оцінки
проведених зустрічей та вивченні документів закладу засвідчує, що діяльність орієнтована на досягнення
визначених стратегічних цілей, що визначає і рівень якості освітньої діяльності за даною ОП. У даний час ЗВО
проводиться активна робота щодо опрацювання проекту Стратегії розвитку на наступний період із залученням усіх
ключових стейкхолдерів. Проте навч-я студентів утруднене у зв’язку з зоною високої небезпеки (Луганська,
Донецька області).

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

При формул. цілей та ПРН ОП враховувались позиції і потреби стейкхолдерів. Здобувачі (1-4 курсів) залучалися до
обговорення ОП під час особистих зустрічей з кураторами та випускники ОП та засіданні круглого столу від 14.05.20
р. (https://office.naqa.gov.ua/3709ef20-0dc8-4b35-9f7e-0e9f7660313c), що підтвердж. здобувачами денної та заочної
форми навч. ЗВО під час спілкування з ЕГ. 7.04.2021 р. на екон. факул-ті ЛугНАУ відбулась зустріч зі здобувачами з
метою представ-ня та обговорення проєктів ОП на наступний НР. Безпосередня зустріч студ. спільноти з гарантами
ОП є одним з елементів системи внутріш. забез-ня якості ОД та якості ВО, яка передбачає різном. форми залучення
здобувачів до обговорення змісту та структури ОП. У ЗВО реалізується ОП та її компоненти відп-но до чіткої
структури та розробл. плану; здійсн-ся моніторинг ОП та її компонентів шляхом опитування студентів і працівників
з метою оцінюв. освіт. процесу. На запит ЕГ було надано фотокопії протоколів засідань ВР економ.факультету,
засідання кафедри із перегляду ОП. ЗВО здійснив онлайн-опитування щодо рівня задов-ті ОП. Результ. анкетування
надано на запит ЕГ та представлено: blob:https://office.naqa.gov.ua/5558d032-38aa-40da-bc07-e9cd6695a54d. У ході
зустрічей з представ-ми організацій було з’ясовано, що зазначені стейкґолдери підтримують дану ОП і акцент. увагу
на практ. підготовці здобувачів, що певною мірою було та має бути враховано при формув. ПРН та СК. Залучення та
співпраця з робото-ми на постійній основі підтверджено під час зустрічі з ЕГ. Під час фокус групи Мандич О.В.
запропон. включити до ОП дисципліни «Міжнар. агробізнес» та «Агробізнес». А Самойлов П.І., де здобувачі даної
ОП проходять практику, порадив більше закцентувати увагу ОП на ІТ технологіях. Залучення та співпраця з робот-
ми на постійній основі підтвер-но під час зустрічі з ЕГ. Так, під час фокус групи Забродський Олександр зауважив,
що він запроп. збільшити кіль-ть практ. занять з дисциплін «Фінансовий ринок», «Біржова діяльність». А здобувач
Марко Кобзар бажає додати ще одну дисц. з комунік. навичок; Данило Яценко запроп. теж ввести дисципліну
«Психологія». Проте біль-ть здобувачів висловила задов-ть змістом ОП. Т. ч., до пропозицій стейкхолдерів економ.
факул-ту при формув. цілей та результ. навч-я за даною ОП прислухаються та їх потреби певною мірою враховують.
Проте на наст.рік запроп-но дещо звузити ОП в напрямі ІТ та аграрно-пром. спрямування. У ході зустрічей з предст-
ми організ. було з’ясовано, що зазначені стейк-ри підтримують дану ОП, готові до впровадження дуальної освіти і
акцентують увагу на практ.підготовці здобувачів, що певною мірою було та має бути враховано при формуванні ПРН
та спеціальних компетентностей. Також, роботодавці під час фокус-групи озвучили нові пропозиції щодо
розширення ОК для опанування навичок soft skills. Проте, в ЗВО існує обмеженість щодо можливості запровад-ти
заходи через малу кіль-ть роботодавців та інших стейкхолдерів (тимчасово) в регіоні задля співпраці.

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.

Вважаємо, що під час форм-ня цілей та ПРН ОП було враховано тенденції розвитку сучасного ринку праці. Перелік
ОК у цілому узгоджується із цілями ОП, тенденціями розвитку спеціальності. Частково побажання робот-в знайшли
своє відображення у цілях ОП та ПРН. Гарант та члени проектної групи ОП зазначили в ході зустрічі, що під час
розробки ОП був врахований Стандарт ВОУ за забезп-ся інтегральна компетенція. Тому, ПК та РН, передбачені ОП,
в цілому відбивають тенденції розвитку реального сектору економіки, відповідають вимогам ринку та запитам
роботодавців. В той же час робот-ми були висловлені певні пропозиції. Зокрема, було наголошено на необхідності
посилення практ. підготовки та відображення в програмі специфіки АПК, що буде враховано під час оновлення.
Також за період 2017-2020 рр. ОП неодноразово змінювалась, відбиваючи тенденції розвитку спеціальності
(приведення у відповідність до стандарту ВО зі спеціальності 076 у 2018р.) та ринку праці (верифікація ОП з урахув.
компетентнісного підходу та принципів студентоцентрованого навчання у 2020 р.). Здійснювався розгляд ОПП
вітчизн. та іноземних ЗВО, з яких було підтверджено більш активне викор. інформ. технологій у навч. процесі та
підходи до неформальної освіти: ТДАУ; ХНТУСГ ім. П. Василенка; СНАУ; Royal University of Agriculture; Iowa State
University; Pennsylvania State University. У 2020 році ОП була вдосконалена з урахуванням стандарту вищої освіти за
спеціальністю. У рамках проєкту ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності,
підтримка громад» («Reinventing displaced universities: enhancing competitiveness, serving communities» (REDU)) в
Університеті 25.03.21 р. відбулася зустріч із моніторинговою групою проєкту. Під час роб. візиту співробітники
ЛугНАУ представили концепцію створення коворкінг-центрів у м. Старобільськ та м. Слов’янськ, покликаних
сприяти наданню якісних освітніх послуг здобувачам ЗВО. У вересні 2020 року Проєкт USAID “Економічна
підтримка Східної України” (Проєкт USAID) та Інноваційний холдинг “Сікорскі Челендж” Sikorsky Challenge
підписали грантову угоду “Стартап школа Sikorsky Challenge: сприяння інноваційному розвитку та підприємн.
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діяльності стартапів в цільових університетах Донецької та Луганської областей”. Між тим конкретних прикладів, а
також фактів вивчення досвіду аналогічних ОП іноземних ЗВО не наведено, що частково послаблює об’єктивність та
якість процесу проектування цілей та результатів навч. за ОП. В цілому, тенденції розвитку спеціал-ті, ринку праці
та галузевий контекст в більшій мірі враховано. Зустріч з стейкхолдерами підтвердила факт врахування галузевого
та регіонального контексту, який проявляється в широкому переліку вакансій в сфері підприємництва та економіки
на підприємствах свідчить про доцільність концентрації цілей та ПРН. Спілкування із роботодавцями та здобувачми
підтвердило їх відгуки про ОП, а також те, що цілі ОП, її фокус та ПРН дозволяють випускникам програми бути
конкурен-ним на ринку праці.

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.

ОП забезпечує досягнення ПРН через вивчення дисциплін, проходження виробн. практики, що дозволяє набути
здобувачам загальні та фахові компетентності, визначені діючим стандартом за спеціальністю 076. Набуття
компетентностей повністю забезпечується нормативною складової ОП, що наочно відображено у матрицях
відповідності програмних компетентностей компонентам ОП та забезпечення ПРН компонентами ОП. Проте,
необхідно зазначити, що у спеціальних (фахових) компетентностях досить нечітко представлена (прописана)
унікальність даної ОП. Експертна група розглянула ОП 2019, 2020 років констатувала їх відповідність Національній
рамці кваліфікацій, в редакції діючій на відповідну дату, тому інтегральн. компетентністю є здатність розв’язувати
складні спец-ні завдання та проблеми у сферах підприєм., торгов. та біржової діяльн-і або в процесі навчання, що
передбачає застос-я теорій та методів організації і функц. підприємницьких, торговельних, біржових структур і
характеризується комплексністю та невизначеністю умов. . Згідно ОП опанування 20 програмних результатів
навчання за спеціальністю 076 та набуття 12 загальних компетентностей і 10 спеціальних компетентностей
забезпечуються за рахунок вивчення 36 ОК ОП. Досягнення РН забезпечується змістом, структурою і логічною
послідовністю ОК, а також формами та методами ОПр. В ОП розроблено структурно-логічну схему ОК, матрицю
відповідності програмних компетентностей обов’язковим освітнім компонентам освітньої програми, матрицю
забезпечення ПРН відповідними обов’язковими компонентами ОП. Наприклад, ОК «Інновації та бізнес-планування
підприємництва в АПК» забезпечує набуття: ПР14 Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності; ПР20 Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та
результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків; ЗК 2. Здатність
застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; ЗК 5. Навички використання інформаційних і
комунікаційних технологій; СК 4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур; СК 10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і
результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків. ОПП розвиває
«soft skills», наприклад, для досягнення програмного результату ПР10 «Демонструвати здатність діяти соціально
відповідально на основі етичних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства», здобувачі вищої освіти
вивчають дисципліни за обов’язковою компонентою: «Українська мова»,«Історія України та української культури»,
«Філософія», «Міжнародна економіка». Таким чином, можна констатувати, що діюча ОП ЛугНАУ відповідає
вимогам Стандарту та дозволяє досягти результатів навчання. Навчальний план 2020 р. приведено у відповідність
до затвердженого стандарту. Отже, ОП за першим бакалаврським рівнем дозволяє досягти визначених Стандартом
ПРН.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

1. ЗВО є евакуйованим університетом. Після еміграції виживає в складних умовах, має важкі побутові умови для
викладачів і здобувачів. Після переміщення керівництвом ЗВО були збережені ключові спеціалісти й відновлений
навчальний процес, але вся навчальна база університету та матеріальна складова життя НПП та здобувачів в
Луганську була втрачена. 2.Заклад має зафіксовану у вигляді окремого документу місію та стратегію розвитку, а цілі
освітньої програми відповідають стратегічним цілям закладу. ОП є актуальною для потреб підприємництва, торгівлі
та біржової діяльності, зокрема в Луганській та Донецькій областях. Відповідність цілей ОП як Стратегії розвитку
ЗВО до 2025 р. так і Статуту ЗВО. Програмні результати навчання доповненні з урахуванням фокусу ОП. 2.
Налагоджена тісна співпраця з роботодавцями, випускниками та іншими стейкхолдерами в контексті
удосконалення освітньої програми та змісту підготовки, що забезпечує врахування регіонального та галузевого
контекстів, фокус програми на регіональні потреби ринку праці. 3. Реальна співпраця із багатьма роботодавцями на
постійній основі, їх готовність і до подальшої участі у формуванні якісної освітньої програми. Анкетування
здобувачів з метою виявлення потреб щодо покращення організації навчання на ОП. Наявність
висококваліфікованої робочої групи на стадії проектування та для подальшого оновлення ОП, часткове оновлення
програмних результатів та освітніх компонент у 2020 р. 4.Високий рівень відповідності вимогам Національної
рамки кваліфікацій та затвердженому стандарту вищої освіти спеціальності.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

1. Недостатній рівень конкретизації цілей та основного фокусу ОП. Рекомендації: конкретизувати цілі та основний
фокус ОП в напрямку врахування її унікальності, при розкритті особливостей освітньої складовою зробити акцент на
її якісні відмінності від існуючих програм. ОП має в тому числі забезпечуватися в дослідницько-практичному
середовищі, активною науковою роботою викладачів та залученням до наукової роботи студентів. Цей напрямок
потребує інтенсифікації за даною ОП. 2. Обмеженість запроваджених в університеті заходів щодо врахування
позицій та потреб зацікавлених сторін. Рекомендації: розглянути можливість включення до складу розробників ОП
представників роботодавців, здобувачів та інших стейкхолдерів задля формалізації співпраці та налагодження
постійного формалізованого зв’язку; розширити коло залучених до обговорення ОП стейкхолдерів, включивши до
їх складу представників фахової та передвищої освіти регіону. 3.Рекомендовано проведення детальніших анкетувань
здобувачів щодо напрямів поліпшення саме ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за набором
компонент, висвітлення їх на сайті ЗВО за останні роки (2020-2021). 4. Потребує посилення контекст застосування /
реалізації практики зарубіжних ЗВО в ЛугНАУ за даною ОП. Тому доцільно детальніше вивчити та врахувати
передовий досвід аналогічних іноземних ОП, реалізовувати співпрацю з іноземними партнерами в рамках
міжнародних програм саме за спеціальністю 076.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП має значний рівень узгодженості із характеристиками за підкритеріями критерія 1. Беручи до уваги всю
цілісність встановлених фактів (сильних сторін, позитивних практик, слабких сторін, недоліків) та їх контексту, а
також такі чинники, як принципи поваги до автономії закладу, урахування контексту та позицій стейкхолдерів,
відносний вплив недоліків на відповідний аспект якості освітньої програми та наявність в закладі підходу,
орієнтованого на вдосконалення, експертна група вважає можливим стверджувати про наявність загалом
відповідності освітньої програми критерію 1 при наявності недоліків, що не є суттєвими. Тому експертна група
вважає доцільним встановити відповідність ОП рівню «В» за 1-м критерієм.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Обсяг ОП складає 240 ЄКТС кредитів, що відповідає нормам, викладеним у Законі України «Про вищу освіту» №
1556-VII в редакції від 18.03.2020 р. та стандарту вищої освіти зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» першого (бакалаврського рівня) затвердженого 13.11.2018р. Обсяг, що спрямовано на
забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю складає 180 ЄКТС кредитів, що
становить 75% від загальної кількості. Обсяг навчальних дисциплін за вибором складає 60 ЄКТС кредитів, що
становить 25% від загальної кількості кредитів: https://office.naqa.gov.ua/fb894f00-1e99-4f18-9e5a-c83a75c0f7e6.
Практична підготовка здобувачів (виробнича практика) становить 7,5 кредитів і підсумкова атестація – 7,5 кредитів
ЄКТС. Положення про організацію освітнього процесу в ЛугНАУ:
https://www.lnau.in.ua/DOCS/ZahVid/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%
8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7_%D0%BE%D1%81%D0%B2_%D0%BF%D1%80.doc
_compressed.pdf. При проведенні фокус-групи із здобувачами (Забродський О. (ПТ71); Алакулашвілі Р. (ПТ71);
Васильєва В.(ПТ81); Кивогуз О. (ПТ81); Бодякова К. (ПТ81); Крищенко А. (ПТ81); Ніконов О. (ПТ81); Афанасьєва А.
(ПТ201с); Ципляєв П. (ПТ291) ; Потапова Г. (ПТ71з); Клім Р. (ПТ291з); Кобзар Ма (ПТ201з) було встановлено, що
практична складова програми полягає у проходженні практики та підготовки кваліфікаційної роботи. Для вивчення
методів, методик та технологій, якими повинен оволодіти здобувач і застосовувати на практиці, передбачені такі
освітні компоненти: «Статистика», «Інформатика та інформаційні технології», «Інформаційні системи та
інформаційні технології», «Системи і методи прийняття рішень», «Вища математика», «Економічний аналіз» тощо.
Інструменти, обладнання та інформаційні технології, які здобувач застосовує і використовує при вивченні
дисциплін, зокрема, «Інформатика та інформаційні технології», «Інформаційні системи та інформаційні
технології», «Системи і методи прийняття рішень», «Економетрика», «Системи і методи прийняття рішень»
відповідають потребам формування професійних компетентностей.

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

Програмні результати навчання забезпечуються за рахунок обов’язкових компонентів. ПРН1-ПРН20 відображають
загальні та фахові компетентності, які відповідають стандарту (ЗК1-ЗК12, ФК1-ФК10. Зміст освітньої програми в
цілому має чітку структуру, освітні компоненти, включені до програми, складають логічну взаємопов’язану систему.
Послідовність вивчення обов’язкових компонент програми є обґрунтованою та дозволяє досягти заявлених цілей та
програмних результатів навчання. Програма містить 36 обов’язкових компонент, включаючи один вид практичної
підготовки (виробничу практики) та підсумкову атестацію у вигляді захисту кваліфікаційної роботи, що відповідає
стандарту. Вивчення вибіркових дисциплін передбачене, починаючи з 2 семестру. Матриця відповідності
програмних компетентностей відповідає освітнім компонентам ОП та матриця забезпечення ПРН за відповідними
компонентами ОП взаємопов’язані з освітніми компонентами, мають чітку спрямованість на досягнення заявлених
ПРН. Кожен програмний результат навчання охоплений змістом ОП. Досягнення загальних компетентностей є
реалістичним. Структурно-логічна схема представлена: https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-
2020/OOP/%D0%9E%D0%9F%D0%9F%20%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D
0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%2C%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0
%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%
D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0
%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%20%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%
BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf. Необхідно зазначити, що структурно-логічна схема ОП, що
затверджена 30.06.2020 р. не достатньо чітко показує і обґрунтовує взаємозв’язок та порядок вивчення деяких
освітніх компонент програми. Схема представлена блоками, що ускладнює сприйняття взаємозалежності ОК та що,
ми вважаємо, не є коректним. У цілому вибір та послідовність вивчення обов’язкових компонент освітньої програми
є обґрунтованими, дозволяють в більшій частині досягнути заявлених цілей та програмних результатів навчання.
Слід зауважити, що результати навчання згідно СВО за спеціальністю 076 повинні забезпечувати освітні
компоненти за рахунок обов’язкових програмних компетентностей, а втім не зовсім зрозумілим є послідовність та
зв'язок ОК. На основі аналізу змісту ОНП, НП та відомостей, що викладені в таблицях 1, 3, експертною групою
з'ясовано: зміст ОНП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності; освітні компоненти, що
включені до ОНП (структурно-логічна схема) складають логічну взаємопов’язану систему; освітні компоненти
дозволяють досягти цілей та програмних РН.

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

ОК ОП відповідають предметній області спеціальності 076 першого рівня вищої освіти. Аналіз РП, завант-х до
відомостей про СО, інших НМ матеріалів та спілкування у фокус-групі зі НПП, які задіяні в реалізації ОП засвідчив
зв’язок зі спеціальністю. Тому перелік ОК ОП дає змогу здобувачам набути компетентності, що необхідні для
досягнення ПР, що визначають предметну область спеціал. Водночас, проведення інтерв’ю з гарантом, НПП,
здобувачами, робото-ми підтвердило необхідність перегляду переліку ОК. За запитом ЕГ було надано доступ до
програми Moodle: https://office.naqa.gov.ua/a6fe003f-846c-470a-87ce-e0a22c4eed74. Теорет-й зміст предметної
області забезпечують дисципліни, у яких конкретизуються поняття, концепції та принципи підпр-ва,торгівлі та
біржової діяльності, а також їх викор. для пояснення фактів та прогн-ня результатів діяльн. підприємств, ефект.
функціон .підприєм., торговельних, біржових структур. Методи, методики та технології, що визначені предметною
областю Стандарту і якими має оволодіти здобувач для застос-я на практиці, розкриваються та відпрацьовуються
при опануванні ОК. В НП використ. ОК ОП, що ґрунтуються на застосуванні інформ.-комунік-них систем та
технологій, приладів та обладнання, необ-х для форм-я проф. компетентностей бакалавра, які конкретизовані у
практичній освітн. діяльності через тренінгові технології навчання, інформ.-комунікаційні системи, використання
цифрових засобів, пакети прикладних програм, програмні продукти тощо. З огляду на подальший розвиток ОП
відмітимо, що під час зустрічі зі студентами, а також роботодавцями з’ясувалась необхідність оновлення ОП
деякими сучасними дисциплінами щодо форм-я комунікатив. навичок, розвитку підприєм. мислення, практичної
розробки та форм-я бізнес-проектів з подальшим фінанс-м та реалізацією. Це додасть додаткових перспектив для
створення та розвитку конкурентних переваг даної ОП на ринку освітніх послуг. У ЗВО відбувається періодично
обговорення ОП, що встановлено ЕГ. Зокрема, з 03.03.2021 року по 02.04.2021 року проведено громадське
обговорення ОП у форматі опитування та засідання кафедр. Проєкти ОП доступні з 02.03.2021 року на сайті ЛугНАУ
за посиланням:http://lnau.in.ua/gyz3. Структурно-логічна схема ОП наведена у ОПП. Об’єктами вивчення є
діяльність з організації та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур, що здійснюється
для досягнення економічних і соціальних результатів. Для вивчення цих об’єктів в ОП передбачені такі обов’язкові
компоненти: 15, 25, 28,29, 30 тощо. Теоретичному змісту предметної області відповідають такі освітні компоненти,
як 04, 08, 11, 10, 21. Водночас, за рекоменд. експертів, назву ОК 26 варто змінити на «Основи формування
професійних компетенцій в підприємництві» та викладати її на другому курсі навчання, а надалі – з метою забезп-я
виконання ПРН ОП – складові частини вивчати більш глибоко враховуючи специфіку АПК. Також, ЕГ порадила
ввести ще одну практику – передвипускну на 4 курсі, а виробничу перенести на 3 курс.

4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.
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ЗВО виконує ЗУ «Про вищу освіту» в частині забезпечення права здобувачів ОНП обирати дисципліни обсягом не
менше 25% (60 кредитів ЄКТС). Вивчення ОП редакції 2020 р., Положення про організацію освітнього процесу,
Положення про порядок та умови обрання здобувачами дисциплін за вибором (введене в дію 01.02.2021 р.):
https://lnau.in.ua/official/?lang=ua, результати зустрічей з гарантом, адмін., здобувачами дозволили ЕГ зробити
висновок про сильні та слабкі сторони механізму формування індивід. освітньої траєкторії, але з іншого –
підтвердити комплексність застос-х заходів в напрямку його удоск-ня. На даний час система вибору суттєво
вдосконалюється, в ЗВО, здійснено перехід від паперового до автомат.(з використанням платформи
дистанц.навчання – через особистий кабінет) процесу вибору студентами дисциплін, виділена окрема сторінка на
сайті університету «Вибіркові дисципліни» у вкладці «Студенту. Вибіркові дисципліни». На зустрічі студенти
підтвердили розуміння ними процедур вибору та їх зміни. Разом з тим, ЕГ група відмічає в якості недоліку єдиний
принцип запровад. вибіркової НД залежно від кількості студентів не менше 25 осіб, встановлюючи пріоритет на
кожну дисципліну. Тому ЗВО варто продовжувати роботу у напрямі вирішення проблеми малокомплектних груп,
застос. наряду із блочною системою вибору дисциплін, які чітко узгоджені між собою у межах кожного блоку (як
альтернат.варіанту вибору). Робот. також висловили побаж-я щодо розширення змісту навчання саме в частині
запровад. дисциплін, що забезпечували опанування softskills. Можливість вибору забез-а наявністю в ОП вибіркових
дисц., Положення про індивід. НП здобувача ЛугНАУ. Відповідно до «Положення про організацію самості. роботи
здобувачів вищої освіти» здобувач вчиться раціонально організ-ти свій час, працювати з цифровими засобами,
опрац-ти джерела інформації. В НП ОП внесено 7 блоків вибіркових ОК. Серед вибіркових дисц. ОП передбачено
перелік гуманітарних, соціально-економічних та професійно-орієнтованих. При формуванні їх переліку
враховуються тренди в підприєм. діяльн., зворотній зв’язок зі студентами старших курсів спеціал., рекоменд.
практиків, результати наукових досліджень НПП. Вибіркові НД обираються студентом індивід. із запропон. в ОП
переліку з урахуванням особистих уподобань та перспектив майбутньої професійної діяльності з урахуванням
приорітетності. Здобувачі повідомили, що процедури вибору дисц. є для них зрозумілими. Вибрані студентами
дисципліни ОП включаються до інд.навч. плану студента і є обов’язк. для вивчення. ВД професійної та прак.
підготовки здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» надають можливість більш повного забез-ня відповід. освітнім
каліф. вимогам на ринку праці, здійсн. поглибленої підготовки за ОП, що забезпечує формування інд.осв.
траєкторії. Методи, методики та технології, що визначені предметною областю проекта Стандарту і якими має
оволодіти здобувач для застосування на практиці, розкриваються та відпрацьовуються при опануванні освітніх
компонент.

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

Згідно ОП та навчального плану передбачено практичну підготовку – виробнича практика (7,5 кред.). Спілкування з
роботодавцями підтвердило факт співпраці та готовність приймати на практику здобувачів вищої освіти за даною
ОП. Практичній підготовці відведено значну роль у досягненні ПРН. Останні містять такі формулювання як
«демонструвати», «здійснювати», «розробляти», «використовувати», «надавати», що передбачає практичне
спрямування навчання через форми: тренінги, моделювання (blob:https://office.naqa.gov.ua/b0184ea7-956e-488a-
97af-fb74cc9fdec1), виробничу практику, що містять практичний аспект. Студенти в ході опитування підтвердили
можливості як самостійно запропонувати базу практики, так і вибрати із переліку запропонованих, показали
належний рівень обізнаності із завданнями та процедурами, відзначили достатній рівень якості керівництва
практикою. Практ.підготовка здобувачів ЛугНАУ регламентується Положенням Про проведення практики
здобувачів (http://lnau.in.ua/lg6p). Освітньо-професійна програма передбачає проходження виробничої практики та
написання випускної кваліфікаційної роботи. Зворотний зв’язок зі суб’єктами господарювання здійснюється у
формі наданих відгуків та рецензій на роботу здобувачів. Практ. підготовка здобувачів проводиться під керів-м
викладача ЛугНАУ та спеціаліста підприємства (організації) з фаху. Орган-ю виробн. практики забезпечує кафедра з
метою інтеграції навчання з виробництвом. Отримані здобувачами під час практики компетентності сприяють
підвищенню якості проф. підготовки та працевлаштування за фахом. Відділом практики ЛугНАУ організовуються
зустрічі студентів з роботодавцями в рамках «День кар’єри», «Ярмарка вакансій», результатом яких можливою є
зміна індив. траєкторій навчання студентів в проекції на майбутнє працевлаштування; заключає угоди з підпр-ми
на проведення практики. Виробнича практика проводиться на підприємствах на основі укладених договорів.
Зокрема, НПП підкреслили, що на заняттях вони намагаються більше уваги приділяти практиці, часто надаючи
теоретичний матеріал заздалегідь до фактичного проведення лекції для його подальшого обговорення та аналізу.
Зауважимо, що зміст програми виробничої практики у цілому відповідає тенденціям розвитку ринку праці та
очікуванням стейкхолдерів, а також дозволяє досягти за цією компонентою заявлених у ОП ПРН. Практичній
підготовці відведено значну роль у досягненні ПРН. Наступність її видів визначається логікою поступового розвитку
компетентностей від загальних до професійних. Задекларовано під час інтерв’ю з НПП кафедри та групою
забезпечення ОП що розвиток компетентностей відбувається під час підготовки та безпосередньо на практичних
заняттях та при виконанні індивідуальних завдань (здобувачі Клім Римма (ПТ291з), Ніконов Олександр (ПТ81),
Забродський Олександр (ПТ71), Алакулашвілі Роман (ПТ71), Потапова Ганна (ПТ71з) ) і остаточне закріплення
компетентностей під час проходження вироб. практики на підприємстві у 8-му семестрі.

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

Під час зустрічі студенти продемонстрували, що вони обізнані з поняттям соціальних навичок, надали приклади їх
розвитку та перспектив їх використання. НПП надали практичні приклади застосування активних методів
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навчання, які опосередковано розвивають різні соціальні навички. Такі навички відображено у загальних та
фахових компетентностях та ПРН. Їх набуття забезпечується відповідними освітніми компонентами. В процесі
навчання використовуються відповідні форми та дидактичні методи: тренінги, ситуативне навчання, творчі
завдання, командна робота над проектом та інші (https://office.naqa.gov.ua/b0184ea7-956e-488a-97af-fb74cc9fdec1).
До змісту ОП включено обов’язкові освітні компоненти: «Менеджмент», «Філософія», «Іноземна мова», «Економіка
праці і соціально-трудові відносини», «Основи формування професійних компетенцій в економіці», які дозволяють
формувати у здобувачів такі компетентності: здатність працювати в команді; здатність виявляти ініціативу та
підприємливість; здатність діяти відповідально та свідомо тощо. Саме наведені в ОПП компетентності сприяють
набуттю соціальних навичок правильно звертатися до іншої людини; презентувати себе; залишатися усвідомленим в
будь-яких ситуаціях; керувати своїм голосом; бути тактовним і ввічливим; грамотно реагувати на критику; вміння
вести комфортну для всіх бесіду та уміння слухати, аналізувати, управляти та вирішувати ділові конфлікти;
конструктивно здійснювати ділове спілкування; проводити ділові зустрічі та переговори. Іншим чинником
формування соціальних навичок є методи та форми проведення навчальних занять, особливо практичних,
визначені в Положенні про організацію освітнього процесу у ЛугНАУ (http://lnau.in.ua/w3dd). Спілкування із
здобувачами та студентським самоврядуванням (Гура Максим; Яценко Данило; Муравчик Ірина; Забродський
Олександр; Потапова Ганна) підтвердило широке залучення їх до навчальних тренінгів технології, ділових ігор,
дискусійних панелей, волонтерської роботи, що має важливе значення у набутті соціальних навичок майбутніх
фахівців, у тому числі здобувачів за даною ОП. Роботодавці також сприяють розвитку softskills через реалізацію
проектів співпраці. Для формування соціальних навичок у студентів ЗВО є можливість безоплатно відвідувати
стартап-школу, Школу лідерства, Центр патріотичного та культурно-естетичного розвитку студентів, Центр
соціальних та гуманітарних проектів, Центр медіації, Центр сучасних освітніх та інформаційних технологій.
Застосовуються активні методи навчання (ситуаційні вправи, ділові ігри, дискусії, виїзні заняття на діючі
підприємства), залучення студентів до участі у наукових конференціях, конкурсах, підготовка доповідей та наукових
тез або статей. Розвитку соціальних навичок у здобувачів сприяє Школа лідерства, інтерактивна інтелектуальна гра
"Дебати". 29.10.2020. у ЛугНАУ відбувся тренінг «Базові навички медіації у ЗВО» від Центру медіації, що провів
викладач економічного факультету Сергієнко С.С. http://lnau.in.ua/096f.

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

Професійний стандарт за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» натепер відсутній.
Як зазначено у Звіті про СО здобувачам освітнього ступеню «Бакалавр» в результаті успішного навчання на освітній
програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність » присвоюється освітня кваліфікація «Бакалавр
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності», професійна кваліфікація не присвоюється.

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.

У ЗВО розроблені загальні вимоги щодо розподілу обсягу окремих освітніх компонентів в ОП (у кредитах ЄКТС) із
фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною роботою). У закладі визначений
порядок розподілу обсягу окремих освітніх компонентів освітньої програми із фактичним навантаженням
здобувачів вищої освіти та порядок їх удосконалення, а саме наступними документами: Положення про освітні
програми Луганського національного аграрного університету; Положення про систему внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти в Луганському національному аграрному університеті; Про організацію освітнього процесу;
Порядок надання студентам індивідуального графіку навчання (https://lnau.in.ua/official/?lang=ua). При складанні
навчальних планів необхідною умовою є дотримання обсягу самостійної роботи на рівні не менше 1/3 та не більше
2/3 від її загального обсягу ОК. Аудиторне тижневе навантаження становить не більше 18 год. Співвідношення
лекцій до сумарного часу, відведеного на практичні заняття, є близьким до 1:1, що обумовлено кращою можливістю
самостійного вивчення теоретичних питань. Побажання здобувачів по збільшенню обсягу кожної з компонент ОП
враховуються при анкетуванні (blob:https://office.naqa.gov.ua/060b1e6d-33ad-438e-ba6f-cf1f4ccfdcaf) щодо якості та
організації освітнього процесу, з обов’язковим уточненням більше аудиторних, чи самостійних годин вони
потребують. Пропозиції щодо навчального навантаження здобувачів встановлюють групи забезпечення
спеціальностей за результатами спілкування зі студентами, яке дає можливість визначити обсяги трудомісткості
аудиторної та самостійної роботи (blob:https://office.naqa.gov.ua/3234bb1b-15ff-4f2f-a47b-22441cb535ac). Загальний
обсяг годин – 7290, з них аудиторних 2250 годин (1034 лекції, 1216 практики, самостійна робо та - 5040 годин). За
результатами опитування здобувачів вищої освіти цієї ОП було з’ясовано, що співвідношення аудиторної та
самостійної робіт відповідає фактичному навантаженню здобувачів. Експертна група не встановила фактів
надмірного навантаження на здобувачів вищої освіти, але разом з тим потребує оптимізація співвідношення
аудиторного навантаження та самостійної роботи за окремими дисциплінами. Зауважимо, що в анкетуванні не
відмічено та не визначено здобувачі якого освітнього ступеня приймали участь у опитуванні. Обсяг освітніх
компонентів ОП та кількість кредитів у навчальному плані співпадають та відповідають рекомендованим нормам
документу ЗВО, що регламентує цей процес. Таким чином, обсяг ОП та окремих освітніх компонент (у кредитах
ЄКТС) переважно реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів ОП, і у цілому є відповідним для
досягнення цілей та ПРН.
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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 за даною ОП не здійснюється. Однак університет
запроваджує заходи для подолання розриву між теорією і практикою, освітою й виробництвом та для підвищення
якості підготовки з урахуванням вимог роботодавців для поступового запровадження дуальної форми освіти
(положення ЛугНАУ «Про дуальну форму навчання» – http://lnau.in.ua/1zao), що реалізується через: - залучення
професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців до проведення аудиторних занять;
організацію практики виключно на базі діючих підприємств, організацій, установ; - врахування конкретних запитів
підприємств до змісту та якості професійної освіти, що виявляються під час проходження практики,
працевлаштування випускників, опитувань роботодавців; - залучення роботодавців до перегляду освітньої програми
та навчальних планів, а також робочих навчальних програм з окремих дисциплін, тематики атестаційних робіт
тощо; проходження стажування та підвищення кваліфікації викладачів на базі діючих підприємств, організацій,
установ.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

1.Значна відповідність структури та змісту ОП вимогам стандарту вищої освіти за спеціальністю, відповідній
предметній сфері при збереженні специфіки та унікальності. 2.ОП та освітня діяльність зорієнтовані на
студентоцентрований підхід, використовується широкий набір напрямів формування індивідуальної освітньої
траєкторії здобувача, відбувається постійне вдосконалення вибіркової частини та механізму вибору дисциплін.
3.Наявна фактична можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти.
Удосконалення механізму вибору студентами вибіркових дисциплін, запровадження автоматизованих процедур в
рамках Електронного освітнього порталу та системи Moodle, що забезпечуватиме об’єктивність та незалежність
вибору. 4.Забезпечення набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок. 5.Завдяки плідній співпраці з
роботодавцями, завдяки вагомому науковому та педагогічному потенціалу професорсько-викладацького складу
кафедри сформовано значний репутаційний капітал, що впливає на успішну реалізацію ОП.

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

1.Практична підготовка здобувачів вищої освіти обмежена включенням до ОП лише виробничої практики.
Рекомендації: переглянути навчальний план з метою введення передвипускної пратики та кількості навчальних
дисциплін у 8 семестрі. 2.Структурно-логічна схема не достатньо чітко показує і обґрунтовує взаємозв’язок та
порядок вивчення деяких освітніх компонент ОП, отримання професійних умінь. 3.Важливим є врахування досвіду
аналогічних іноземних програм при оновленні ОП у майбутньому. 4.Встановлення єдиної мінімальної кількості
студентів для введення вибіркової дисципліни. Рекомендації: переглянути єдиний принцип запровадження
вибіркової навчальної дисципліни залежно від чисельності групи не менше 25 осіб, диференціювавши його залежно
від контингенту за конкретною освітньою програмою та переліку інших освітніх програм, здобувачі яких мають
можливість її вибрати. 5.Доцільно, на нашу думку, назву навчальної дисципліни «Основи формування професійних
компетенцій в економіці» змінити на «Основи формування професійних компетенцій в підприємництві» та
викладати її на другому курсі навчання, а надалі – з метою забезпечення виконання ПРН ОП – складові частини
вивчати більш глибоко враховуючи специфіку тяжіння ОП до аграрно-промислового комплексу. Також, ЕГ
порадила посилити ОП передвипускною практикою на 4 курсі навчання, а виробничу практику змістити на 3 курс.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Освітня програма в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 2.1-2.9: обсяг програми
відповідає вимогам законодавства та стандарту щодо навантаження в кредитах ЄКТС, її зміст має в цілому чітку
структуру дозволяє досягти програмних результатів навчання та відповідає предметній області, є можливості для
формування індивідуальної освітньої траєкторії, які постійно вдосконалюються, передбачені можливості для
належної практичної підготовки, а також набуття softskills, фактичне навантаження є в цілому адекватним. Беручи
до уваги всю цілісність встановлених фактів (сильних сторін, позитивних практик, слабких сторін, недоліків) та їх
контексту, такі чинники, як принципи поваги до автономії закладу, врахування контексту та позицій стейкхолдерів,
відносний вплив недоліків на відповідний аспект якості освітньої програми та наявність в закладі підходу,
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орієнтованого на вдосконалення, експертна група вважає можливим стверджувати про наявність загалом
відповідності освітньої програми критерію 2 при наявності недоліків, що не є суттєвими.

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.

Експертна група встановила, що правила прийому до ЛугНАУ розміщені у відкритому доступі на сайті за
посиланням: https://cutt.ly/PvESrm8, затверджені вченою радою університету 18 грудня 2020 року (протокол №20).
В структурі сайту передбачена окрема закладка “Абітурієнту”, на якій структурована інформація щодо вступу на
різні рівні вищої освіти. Також зберігається інформація про вступну кампанію 2020 року. Правила прийому не
містять ознак дискримінації для потенційних вступників на навчання, зокрема за даною освітньою програмою. Так
зокрема наведено також перелік сертифікатів ЗНО (https://cutt.ly/DvESlEC), але без вказання вагових коефіцієнтів.
Визначено та оприлюднено спеціальні умови вступу для окремих категорії громадян, які розміщені за посиланням
https://cutt.ly/1vESnDM. Проте на момент проведення акредитаційної експертизи терміни конкурсного відбору в
окремих закладках вказані за 2020 рік. Під час ознайомлення із матеріально-технічним забезпеченням було
представлено дошку оголошень, на якій розміщена актуальна інформація щодо умов вступу до ЛугНАУ.
Передбачено детальні умови вступу для осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної
операції (на період її проведення), для чого на базі ЛугНАУ створено Освітній центр «Донбас-Україна»
(http://lgnau.edu.ua/donbass-crimea-ukraine/) відповідно до наказу від 21.06.2016 № 697. Окрім того інформація
щодо вступу розміщується на офіційних сторінках у Facebook та Instagram https://www.facebook.com/lnauekonom ,
https://www.instagram.com/lugnau_official/

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

Правила прийому враховують особливості освітньої програми в контексті формування вагових коефіцієнтів ЗНО,
які відповідно складають для кожного предмету 0,2, 0,4, 0,3. Більша вага з предмету «Математика» пояснюється з
точки зору необхідності використання майбутніми фахівцями економіко-математичного інструментарію
(математика) а значення 0,3 для сертифікату на вибір - знань в агропромисловому комплексі. На сайті університету
представлено сторінка «Калькулятор абітурієнта» (http://lgnau.edu.ua/zno/), що дозволяє абітурієнту чіткіше
визначитись із можливістю вступу залежно від отриманих результатів ЗНО, але в калькуляторі ваговий коефіцієнт
зазначений рівний 0,3 для кожного предмету ЗНО. Для вступу на навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста
(молодшого бакалавра) конкурсний відбір відбувається на підставі результатів ЗНО або вступних іспитів з
української мови і літератури та математики або історії України (для небюджетних конкурсних пропозицій), та
оцінки фахового вступного випробування, яке спрямоване на визначення достатнього рівня знань, умінь і навичок в
галузі загальноекономічних та конкретно-економічних наук відповідно до особливостей ОП, програма та критерії
якого розміщені за посиланням: https://cutt.ly/nvEyKUS. На момент акредитаційної експертизи Програма фахового
випробування після ОКР «Молодший спеціаліст» містить двозначну інформацію щодо критеріїв оцінювання (ст.8,
https://cutt.ly/ocKow9R): в тексті вказано, що вступне випробування складається з 21 тестового питання з
максимально можливою оцінкою від 4 до 8 балів, в той же час в таблиці вказано бали від 3,123 до 13,005. Окрім того
в програмі фахового випробування після ОКР «Молодший спеціаліст» не передбачено можливості вступу з інших
спеціальностей (в розділі «Вимоги до здібностей і підготовленості студентів» вказано що тільки за однойменною).
Хоча є перелік споріднених спеціальностей (https://cutt.ly/8cKpz9P). В розділі «Документи для вступу за ОКР
Молодший спеціаліст» не вказано, з яких предметів слід подати сертифікати ЗНО, проте їх вказано в Додатку 3
Правил прийому. В Положенні про приймальну комісію (https://cutt.ly/svEuhFa) визначено функції та завдання
предметних екзаменаційних комісії, фахових екзаменаційних комісії та апеляційних комісій. В Положенні про
апеляційну комісію (https://cutt.ly/8vEubOw) визначено порядок подання апеляцій вступниками. В ході фокус груп
прикладів апеляції за ОП не було згадано.

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.

Правила визнання результатів освіти, зокрема під час академічної мобільності висвітлені в Положенні про порядок
реалізації права на академічну мобільність (https://cutt.ly/jvEiTQe), а також в Положенні про порядок
перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці» (https://cutt.ly/vvEiPsJ). Аспекти щодо
академічної мобільності у випадку переведення або поновлення на навчання з інших ЗВО висвітлені у Положенні
про порядок переведення та поновлення студентів на навчання до ЛугНАУ (https://cutt.ly/NvEiDB2). Також окремі
аспекти регулюються «Порядком надання студентам ЛугНАУ графіку індивідуального навчання» у випадку участі у
програмах академічної мобільності (https://cutt.ly/ZvEiJb2). В розділі 4 «Положення про організацію освітнього
процесу в ЛугНАУ» (https://cutt.ly/IvEiNY9) врегульовано права та гарантії здобувачів у випадку участі у програмах
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академічної мобільності. Університет має заключені договори та меморандуми, які передбачають можливості
реалізації права на академічну мобільність, а саме: Університет Економіки (м.Варна, Болгарія, договір РД15-
18/15.03.2019 терміном на три роки), Університет Cerrahpasa (Cтамбул, Туреччина, Меморандум від 21.04.2020
терміном на п’ять років), Варненський Вільний Університет ім.Черноризца Храбра (м.Варна, Болгарія, Меморандум
про взаєморозуміння та академічне співробітництво від 13.06.2018 терміном на пять років). Також є приклади
зарахування іноземних громадян на ОП на заочну форму (3 студенти: 1 громадянин Туркменістану, 2 громадяни
РФ). В ході зустрічей фактів студенти не згадували про використання права на академічну мобільність, проте
повідомленні про таку можливість і мали зустрічі щодо можливостей навчання у інших ЗВО. Виробничі практики та
стажування за кордоном проводяться згідно «Положення про проведення навчально-виробничих закордонних
практик та стажувань», затвердженого Вченою радою Університету (протокол № 4 від 03.04.2020 р. та введеного в
дію наказом ректора від 06.04.2020 р. № 01- 04/056).

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.

Питання визначення результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюються положенням «Про
порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті»
http://lnau.in.ua/nh5h. Положення розміщено на сайті університету у відкритому доступі. В ході зустрічей викладачі
кафедри згадували про приклади проходження певних курсів окремими студентами та готовність визнання їх
результатів в своїх дисциплінах (Талапов). Окрім того є приклади отримання неформальної освіти окремими
студентами даної ОП, зокрема: Васильєва Владислава, Олександр Забродський, Олександра Кривогуз (курс
«Підприємництво, Власна справа в Україні», платформа Prometheus, 05.04.2021р.), Олександра Кривогуз (курс
«Економіка для всіх», платформа Prometheus, 21.11.2019), Олександра Кривогуз, Ганна Потапова, Васильєва
Владислава, Роман Алакулашвілі (курс «Академічна доброчесність в університеті», ВУМ online, 21 березня 2021р.).

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

1.Правила прийому до ЗВО, в т.ч. на ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» оприлюднені на
офіційному сайті ЗВО, доступні та зрозумілі для потенційних вступників. 2.Для зручності абітурієнтів сформовано
окремі вкладки щодо термінів вступної кампанії, переліку документів та для зручності вибору спеціальності
запропоновано послугу «Калькулятор абітурієнта». 3.У ЗВО розроблені та оприлюднені зрозумілі правила визнання
результатів навчання, здобутих в інших закладах вищої освіти, в тому числі іноземних та врегульовано механізм
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

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

1.В закладках «Терміни конкурсного відбору» вказано строки прийому заяв і документів за 2020 рік. Рекомендовано
оновлювати після затвердження Правил прийому строки прийому заяв і документів на всіх відповідних закладках
на сайті в розділі “Абітурієнту” (https://lnau.in.ua/entrants/?lang=ua). 2.Програма фахового випробування після ОКР
«Молодший спеціаліст» містить двозначну інформацію щодо критеріїв оцінювання: в тексті вказано, що вступне
випробування складається з 21 тестового питання з максимально можливою оцінкою від 4 до 8 балів, в той же час в
таблиці вказано бали від 3,123 до 13,005. Окрім того в програмі фахового випробування після ОКР «Молодший
спеціаліст» не передбачено можливості вступу з інших спеціальностей (в розділі «Вимоги до здібностей і
підготовленості студентів» вказано що тільки за однойменною). Рекомендовано врегулювати критерії оцінювання
окремих тестових запитань в програмі фахового випробування після ОКР “Молодший спеціаліст” в тексті і у
відповідній таблиці (ст.8, https://cutt.ly/ocKow9R). 3.В закладці «Документи для вступу за ОКР Молодший
спеціаліст» не вказано, з яких предметів слід подати сертифікати ЗНО, проте їх вказано в Додатку 3 Правил
прийому. Рекомендовано вказати перелік необхідних сертифікатів ЗНО в закладці «Документи для вступу за ОКР
Молодший спеціаліст» за посиланням https://cutt.ly/5brIHYp. 4. Визнання результатів, здобутих в неформальній
освіті, відповідно до п.4.3 Положення «Про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
та/або інформальній освіті» поширюється лише на нормативні компоненти, що обмежує право студентів щодо
визнання таких результатів у вибіркових компонентах. Рекомендовано удосконалити згадане положення в частині
розширення визнання результатів в неформальній освіті і на вибіркові дисципліни.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Освітня програма в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 3.1-3.4: правила прийому є
чіткими, не містять дискримінаційних положень, визначені і оприлюднені правила та процедури визнання
результатів у неформальній освіті, та здобутих під час навчання у вітчизняних та закордонних закладах освіти.
Беручи до уваги всю цілісність встановлених фактів (сильних сторін, позитивних практик, слабких сторін, недоліків)
та їх контексту, а також такі чинники, як принципи поваги до автономії закладу, урахування контексту та позицій
стейкхолдерів, відносний вплив недоліків на відповідний аспект якості освітньої програми та наявність в закладі
підходу, орієнтованого на вдосконалення, експертна група вважає можливим стверджувати про наявність загалом
відповідності освітньої програми критерію 3 при наявності недоліків, що не є суттєвими.

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.

Спілкування з ПВС та здобувачами дає підстави стверджувати, що при викладанні на ОП застосовують традиційні та
інноваційні форми та методи навчання, які обираються відповідно до змісту ОК; вони включають у т.ч. застосування
кращих практик викладання, які сприяють досягненню заявлених у ОП цілей та ПРН, переносять фокус освіти з
викладача на студента, націлені на сформованість компетентностей та ПРН. Здобувачі підтвердили ((Забродський
О. (ПТ71); Алакулашвілі Р. (ПТ71); Васильєва В.(ПТ81); Кивогуз О. (ПТ81); Бодякова К. (ПТ81); Крищенко А. (ПТ81);
Ніконов О. (ПТ81); Афанасьєва А. (ПТ201с); Ципляєв П. (ПТ291) ; Потапова Г. (ПТ71з); Клім Р. (ПТ291з); Кобзар М.
(ПТ201з)) використання активних методів навчання (вивчення кейсів, аналітичні дослідження, моделювання
ситуацій тощо) для оволодіння навиками подальшої проф. діяльності. В умовах карантину ЗВО здійснює освітній
процес у дистанц.формі. Попри складності вимушеного переходу на лише дистанц. технології, здобувачі зазначили
про забезпечену ЗВО / викладачами можливість доступу до НМ матеріалів, які розміщені в інституц. депозитарії, а
також у особистих кабінетах (за персональними кодами доступу). ЕГ було надано тимчасовий доступ до перегляду
НМ, а також частина з них завантажена у відповіді https://office.naqa.gov.ua/a6fe003f-846c-470a-87ce-e0a22c4eed74
на запит https://office.naqa.gov.ua/v1/accreditation-folder/3577. Також здобувачі підтвердили тісний зв’язокз ПВС,
кураторами, про можливість отримання консультацій через різні засоби комунікацій (телефон, вайбер, ел.пошту).
Спілкування із здобувачами дає підстави для висновку про забезпечення студентоцентрованого підходу у ЗВО.
Методи навчання і викладання на ОП дозволяють реалізуватися принципам академічної свободи. Здобувачі
підтвердили можливість вільно висловлюватись, можливість обирати напрямок та тематику кваліф.робіт, тематики
тез доповідей на конф-х, наукових робіт для прийняття участі у конкурсах, навчання одночасно за декількома
освітніми програмами в ЗВО, а також зазначили, що надають перевагу формам та методам навчання з елементами
візуалізації. Принцип академічної свободи реалізується також через вільний вибір НД. Для викладачів академічна
свобода реалізується в їх можливості вільно викладати НД, обираючи на свій розсуд методи навчання, сформувати
програму навчальної дисципліни, обирати теми і методики наукових досліджень Про студентоцентрований підхід
до навчання у ЛугНАУ свідчить факт регулярних онлайн опитувань щодо якості освіти, співпраці із кураторами. В
умовах карантину навчання та викладання здійснювалось дистанційно з використанням Навчальної платформи
Moodle (http://edu.lnau.in.ua), Microsoft Office 365 (http://office.com), Zoom, Google Classroom та з використанням
електронної пошти. Цей факт був підтверджений під час зустрічей як із здобувачами освіти, так із науково-
педагогічним персоналом. Форми та методи навчання і викладання детально наведено у відомостях про СО:
https://office.naqa.gov.ua/v1/form-se/3577/view.

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).

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних ПРН міститься в ОП. Інформ. щодо порядку та критеріїв оцінювання у
межах окремих ОК міститься у комплексах інформаційно-методичного супроводу вивчення кожного ОК в
електронному ресурсі навчально-методичного забезпечення ЛугНАУ Moodle (http://edu.lnau.in.ua). ЗВО надає
інформ. здобувачам у робочих програмах дисциплін, друкованих навчальних матеріалах (навчальних посібниках,
методичних рекомендаціях до курсових робіт, комплектах документів для підготовки до заліків та іспитів, метод.
рекоменд. до виконання кваліфікаційних робіт тощо). Передача інформації здійснюється через репозитарій ЛугНАУ
https://lnau.in.ua/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-
%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%96%d0%b9-dspace/?lang=ua, мережу
facbook, viber, telegram, гугл-класи, усні повідомлення в аудиторіях (https://office.naqa.gov.ua/60543314-5cfc-49b8-
9f15-4c3dcfa29ce6). А також інформ. надається викладачем в усній формі (на початку вивчення кожного ОК, перед
виконанням конкретних видів робіт, під час консультацій, перед проведенням підсумкових форм контролю). Також
здобувачі повідомили, що інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання отримують перед тим
як обирають дисципліни з переліку вибіркових. Попри складності вимушеного переходу на лише дистанційні
технології, здобувачі зазначили про можливість доступу до навчально-методичних матеріалів, які розміщені в
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інституційному депозитарії, а також у Google Classroom (за персональними кодами доступу) та Microsoft Office 365
(http://office.com). Експертній групі було надано тимчасовий доступ до перегляду навчальних матеріалів, а також
частина з них завантажена у відповіді https://office.naqa.gov.ua/347bc9e2-0d47-4fa2-8c0f-15383fec2238 на запит
https://office.naqa.gov.ua/v1/accreditation-folder/3577. Також здобувачі надали пояснення, що інформацію щодо
цілей, змісту та ПРН за кожною дисципліною надається студентам під час зустрічі з куратором групи перед
початком навчальних занять. Більш детальна інформація, в т.ч. щодо порядку та критеріїв оцінювання з дисциплін
вони отримують від викладачів на першому занятті з кожної дисципліни. Також в університет постійно відбувається
опитування здобувачів щодо обізнаності з питань академічної доброчесності. Анкета для здобувачів вищої освіти
ЛугНАУ за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGfXRkP8fG0JYzcXLaFFm3fDGkAfOqvWXmsVnArTwEGkim_Q/viewform
?usp=sf_link. Анкета для науково-педагогічних працівників Університету за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu85MgX9K9APsSJA3efadjhpOhQUoejs2SgtevtLJqDVaPNA/viewform?
usp=sf_link. Детальніше з інформацією щодо політики і стандартів академічної доброчесності в ЗВО можна
ознайомитися на сторінці офіційного сайту Університету за посиланням: http://lnau.in.ua/izw0.

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

Перелік публікацій викладачів свідчить про проведення ними наукових досліджень, які можуть сприяти реалізації
цілей ОП. Наукові публікації ПВС в значній мірі корелюються із навчальними дисциплінами, що обумовлює
можливості застосування наукових доробок під час реалізації ОП. Інформація про участь та членство ЛугНАУ у
міжнародних програмах та проектах: https://office.naqa.gov.ua/81161361-c317-430f-b10c-5791c8aa49c5, Можливості
щодо участі у програмах міжнародного обміну та міжнародних проектах: https://office.naqa.gov.ua/750a654c-9fd1-
4efd-ba9b-f1dda67df340. Поєднанню навчання і досліджень сприяє розпочата Міжнародна науково-практична
конференція «Використання інформаційних технологій для оптимізації процесів виробництва
сільськогосподарської продукції та управління підприємствами», яка проводиться кафедрою; наукові гуртки під
керівництвом викладачів кафедри з метою ро Науково-педагогічним працівникам та здобувачам вищої освіти було
надано безкоштовний доступ до міжнародних наукометричних баз даних – Scopus та Web of Science
(https://office.naqa.gov.ua/60a98532-43bd-4913-a946-e5501f70f374). Студенти активно беруть участь у щорічній
Науково-практичній конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Актуальні проблеми та наукові звершення
молоді на початку третього тисячоліття». Результати досліджень студентів та викладачів, які сприяють
поглибленому вивченню освітньої компоненти, впроваджуються в освітній процес. На факультеті створено
студентський науковий гурток «Сучасний маркетинг», засідання якого відбулося 10.11.2020 р.: «Сучасний
маркетинг»: від плану до успіху http://lnau.in.ua/dpg1. зширення наукових напрямів для здобувачів вищої освіти.
Здобувачі вищої освіти у спілкуванні також підтвердили можливості обирати напрямок та тематику наукової та
кваліфікаційної роботи, брати участь у конференціях, схвально оцінили роботу у гуртках та визнали її корисною у
досягненні цілей ОП. Переможців олімпіад з дисциплін, конкурсів науково-дослідних робіт з даної ОП поки немає.

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

Серед завдань системи забезпеченняня якості освіти у ЛугНАУ є здійснення моніторингу та періодичного перегляду
ОП, у т.ч. із залученням представників підп-в, потенційних роботодавців, а також оцінювання НПП (рейтинг НПП),
освітньої та науково-технічної діяльності кафедр і факультетів (що сприяє до активних дій щодо оновлення змісту
освіти на основі наукових досліджень і сучасних практик в галузі). Як зазначили представники відповідних відділів
ЗВО, моніторинг ОП, дослідження думок стейкхолдерів, а також постійне підвищення кваліфікації ПВС . Викон-я
всього комплексу завдань забезпечує ефект. процесів оновлення змісту освітніх компонентів за ОП. На основі
принципу академ.свободи викладач визначає, які наукові досягнення та сучасні практики слід пропонувати
здобувачам під час навчання. Результати наукових досліджень, які вже було опубліковано, викор. під час
викладання ОК «Підприємництво. Власна справа». Під час викладання ОК «Інновації та бізнес-планування
підприємництва в АПК» Мінакова В.О. використовує резул.власних досліджень щодо впровадження інновацій з
корпоративної соціальної відповід. в АПК, ефективності таких нововведень з точки зору забезпечення конкурен-ті,
прибутку і фінансової стабільності підприємництва. Викладачі постійно оновлюють зміст освітніх компонентів на
основі сучасних практик та наукових розробок, досліджень, оскільки активно займаються науковою діяльністю –
профілі всіх викладачів кафедри створені та постійно оновлюються у системах GoogleScholar, ORCID, ResearcherID.
Опитування здобувачів освіти надає можливості отримання зворотнього зв’язку та врахування побажань в оновленні
змісту освіти. Тісна співпраця з практиками, потенційними роботодавцями підтверджена відгуками-рецензіями, а
також відкритість до співпраці підтвердити присутні на онлайн зустрічі практики. ОП схвально оцінена
стейкходерами, відзначена її актуальність у відгуках-рецензіях, які долучені ЗВО до запиту ЕГ та звіту
самооцінювання. Присутні на онлайн зустрічі роботодавці також підтвердили тісну співпрацю із НАУ, а також про
необхідність включення до ОП освітніх компонентів, які наблизять фахівців з даної спец-ії до потреб ринку. У
ЛугНАУ НПП на постійній основі займається фандрайзинговою діяльністю: активно бере участь у конкурсах на
отримання грантів за програмами міжнародних організацій, фондів, агенцій. Метою співпраці з іноземними
партнерами є інтернаціоналізація освіти, модернізація освітніх програм, розвиток науки, удоск. механізмів управ-я
ЗВО і формування позитивного іміджу ЛугНАУ. Разом з тим, ЕГ рекомендує активізувати оновлення НМ
забезпечення, передбачивши не лише підготовку методичних рекомендацій, а і випуск авторських навчальних
посібників та підручників, монографій, які можуть бути використані як основна і допоміжна література при
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вивченні дисциплін. Спілкування з фокус-групами дає підстави стверджувати, що політика ЛугНАУ є відкритою
щодо оновлення контенту освітніх компонент.

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

Інтерн-я діяльності визначається і відповідає Статуту ЛугНАУ (http://lnau.in.ua/q1u9) та Стратегії розвитку ЛугНАУ
на 2020-2025 рр. (http://lnau.in.ua/zmt8). При онлайн спілк. ректор ЗВО відзначив співпрацю ЗВО з численними
закордонними ЗВО, запровад-я прогр. подвійних дипломів, участь ЗВО в багатьох міжнар. грантах і прогр-х, надав
інформ. про інтернаціон. діяль-ті ЛугНАУ. У ЗВО функцыонує відділ по роботі з іноземними громадянами. На даній
ОП навчаються студенти-іноземці. Інформація про участь та членство ЛугНАУ у міжнар. програмах та проектах
представлена office.naqa.gov.ua/1625334c-3a75-4d77-9a9c-47f4e55bf67a, можливості щодо участі у програмах міжнар.
обміну та міжнародних проектах: https://office.naqa.gov.ua/750a654c-9fd1-4efd-ba9b-f1dda67df340. В універ. плідно
працює Програма малих грантів від Посольства США: ProfiStart або Дуальна освіта – дієве партнерство, також
Проєкт «Зміцнення переміщених українських університетів задля сталого розвитку» за фінансової підтримки
відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні . ЗВО і кафедра активну співпрацюють с проектом USAID
«Економічна підтримка Східної України». Проект надав технічну допомогу та спів-інвестиційну підтримку ЗВО.
Підтримка Агентства США з міжнар. розвитку (USAID) дала можливість отримувати та викор-ти передові технології,
користуватися новітніми рішеннями у сфері ІТ та обміну інформацією. Інтернац. навч., міжна. академ. мобільність
регламентується Положенням про порядок перезарахування навч. дисциплін та визнач. академ. різниці та
Положенням про порядок реалізації права на академ. мобільність . Формами академічної мобільності є: навчання;
наукове стажування; практика. Формами академ. мобільності для НПП є: освітнє чи наукове стажування;
підвищення кваліфікації. ЗВО укладено договори про співр-во між ЛугНАУ і закорд. ЗВО, зокрема: Білоруський
державний аграрний технічний університет, Білорусь; Стамбульський університет, Сerrahpasa, Туреччина;
Університет економіки, м. Варна, Болгарія; Варненський вільний університет ім. Черноризца Храбра, м. Варна,
Болгарія; Інститут біології та охорони середовища Поморської академії в Слупську, Польща. Викладачі на ОП
Бережна, Ю.Г., Науменко І.В., Кислюк Л.В., Наголюк А.Є., Прокопенко О.В., Балдик Д.О. приймають участь у
закордонних наукових конференціях, про що свідчать їх наукові публікації. Збільшується кількість публікацій у
журналах, що індексуються у наукометричних базах. У програмах двостороннього та багатостороннього
міждержавного обміну студентами здобувачі даної освітньої програми поки участі не брали. Тому процес інтернац.
на цій ОП потребує активізації. ЕГ відзначає необхідність системного проходження іноземних стажувань НПП з
урахуванням особливостей дисциплін, які вони викладають та останніх тенденцій в галузі.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

1. Форми та методи навчання, які застосовуються під час викладання освітніх компонент, дозволяють досягти
заявлених ПРН, відповідають принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу. Застосовані
активні та інтерактивні методи навчання відбивають особливості та унікальність програми. 2.Значний ступінь
відповідності навчального процесу на ОП принципам академічної свободи, свободи слова, студентоцентрований
підхід, можливості отримання соціально-психологічної допомоги. 3.Участь ПВС та здобувачів у науково-дослідній
роботі, наукових конференціях, практика функціонування наукових гуртків. 4.Відкритість професорсько-
викладацького складу, підвищення рівня їх професійної майстерності через участь у науково-дослідній роботі, що в
т.ч. обумовлює можливості оновлення ними змісту освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у
відповідній галузі. 5.Наявність діючих у ЗВО договорів про співпрацю із закордонними вузами, що в перспективі
надає можливості здобувачам ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» навчатися за програмами
подвійного диплому, проходити стажування за кордоном тощо. 6. Науково-педагогічний персонал та здобувачі
освіти показали швидку адаптацію до дистанційного навчання в умовах загальнодержавного карантину. Засвідчено
різні форми навчання та викладання економічних дисциплін у формі кейсів, тренінгів тощо.

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

1. Здобувачі вищої освіти даної ОП не брали участь у програмах міжнародної академічної мобільності, тому даний
процес потребує подальшого розвитку. Рекомендовано активізувати напрям міжнародної мобільності здобувачів
саме за даною ОП. 2. На думку ЕГ недостатній рівень основного фокусу ОП. Рекомндовано впровадити в освітній
процес дисципліни, які посилять наближеність ОП до потреб агропромислового комплексу у разі зміни назви
програми (які б давали знання і вміння здобувачам вищої освіти складати бізнес-плани, презентувати їх
потенційним інвесторам, знання щодо можливостей започаткування бізнесу). 3. Недостатня активність викладачів
щодо видання авторських підручників, посібників та монографій з дисциплін, які вони викладають на даній ОП.
Рекомендації: активізувати видання авторських посібників, підручників, монографій з обов’язкових та вибіркових
освітніх компонент, які входять до складу ОП «Підприємництво, торгівля та біржова дільність». 4.Постійно
оновлювати робочі навчальні програми (або розробити силабуси) з урахуванням осучаснення тем дисциплін /
оновлення окремих складових в контексті динамічності економічної науки, галузевих тенденцій розвитку,
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міжнародних трансформацій. 5.Залучати/готовити студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з дисциплін ОП,
брати участь у конкурсах науково-дослідних робіт студентів.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Освітня програма в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 4.1-4.5: форми та методи
навчання дозволяють досягти цілі та програмні результати, враховані вимоги студентоцентрованого підходу та
академічної свободи, інформація щодо освітньої програми та її компонентів доступна для учасників освітнього
процесу, забезпечується поєднання навчання і досліджень, відбувається оновлення змісту освіти, використовуються
можливості міжнародної діяльності закладу. Беручи до уваги всю цілісність встановлених фактів (сильних сторін,
позитивних практик, слабких сторін, недоліків) та їх контексту, такі чинники, як принципи поваги до автономії
закладу, врахування контексту та позицій стейкхолдерів, відносний вплив недоліків на відповідний аспект якості
освітньої програми та наявність в закладі підходу, орієнтованого на вдосконалення, експертна група вважає
можливим стверджувати про наявність загалом відповідності освітньої програми критерію 4 при наявності
недоліків, що не є суттєвими.

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.

Відповідно до п.2.2 Положення «Про організацію та проведення поточного і семестровоо контролю результатів
навчання у ЛугНАУ» (https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Pologennya_pro_provedennya_kontrolya.pdf) «...форми
поточного та семестрового контролю результатів навчальної дисципліни та критерії їх оцінювання визначає
робочою навчальною програмою дисципліни»; п.2.3. положення: «форми проведення поточного контролю
визначаються конкретним викладачем відповідно до РНПД...», цим положенням також встановлено, що інформація
щодо проведення всіх видів контролю результатів навчання здобувачів має міститись в РНПД.. Відповідно до п.
7.2.13 Положення «Про дистанційне навчання» :«...з використанням технологій дистанційного навчання
передбачають самоконтроль, вхідний, поточний, рубіжний та підсумковий контроль....Основною формою вхідного,
поточного та рубіжного контролю є тестування». Цим положенням також встановлено, що «...дистанційне навчання
проводится за кредитно-модульною системою організації навчального процесу у спеціалізованому веб-середовищі
Moodle...». За даними Положення «Про внутрішню сертифікацію дистанційних курсів у ЛугНАУ» ( дистанційний
курс має містити розподіл балів, які отримують студенти, порядок поточного та семестрового контролю, критерії
оцінювання, навчально-методичні матеріали, РНПД та інші рекомендації та матеріали, необхідні для успішного
засвоєння дисципліни та проходження курсу здобувачами. Розклад семестрового контролю відповідає графіку
освітнього процесу у ЛНАУ на 2020 – 2021 н.р. (https://cutt.ly/6vTK92G) Під час проведення фокус-групи із
здобувачами вищої освіти за ОП, що акредитується, експертна група встановила, що НПП завчасно і в повному
обсязі інформують здобувачів щодо контрольних заходів з кожної дісципліни та критеріїв оцінюванняя. Студенти
розповіли, що вони отримують цю інформацію на першому занятті з кожної дисципліни, також вона є в їх
особистому кабінеті, в системі Moodle, та в РНПД.

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

В режимі карантинних обмежень атестація здобувачів вищої освіти за ОП, що акредитується, проводиться
відповідно до «Порядку проведення атестації здобувачів іх використанням дистанційних технологій навчання і
ЛНАУ» (https://cutt.ly/AvTK6m4). Атестація здобувачів вищої освіти за ОП передбачена у вигляді захисту
кваліфікаційної роботи бакалавра (ОК 36 − https://cutt.ly/ivTLtud), що відповідає Стандарту вищої освіти за
спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність для першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти, затвердженого Наказом МОН України від 13.11.2018 р. № 1243 (https://cutt.ly/YvTLlSN) Відповідно до п. 4.10
та .4.11 «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якосі вищої освіту у
ЛНАУ» (https://cutt.ly/FvTLSW9) атестація випускників здійснюється відповідно до вимог стандарту вищої освіти й
ОП, відкрито і гласно.
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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.

В ЛугНАУ прийнято ряд положень, які націлені на забезпезпечення та підтримання об’єктивності екзаменаторів.
Відповідно до п.4 «Положення про комісію з питань академічної доброчесності ЛНАУ» (https://cutt.ly/MvTLK14)
НПП та здобувачі освіти які входять до складу комісії створюють умови для підтримання належного рівня
дотримання принципів академічної доброчесності серед здобувачів та НПП. Відповідно до п.3.1.6. Положення про
проведення семестрового контролю (https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Pologennya_pro_provedennya_kontrolya.pdf)
оцінювання здійснюється 100 бальною шкалою, та одночасно за шкалою трансферних оцінок ЄКТС. Відповідно до
«Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ЛНАУ» (https://cutt.ly/zvTLNPj) конфлікти інтересів
адміністрації та інших працівників Університету, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття
рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень вирішується відповідно до норм цього
положення. Відповідно до п.1.4. «» (https://cutt.ly/3vTL3xE) в Університеті забезпечується відкритисть інформації на
всіх етапах забезпечення якості освіти. В Університеті також запроваджено антикорупційну програму. Затверджені:
«Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в ЛНАУ» (https://cutt.ly/9vTZqio),
«Антикорупційна програма» (https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/LNAU_Antykoruptsiyna_prohrama.pdf), «План
заходів ЛНАУ з питань протидії проявам корупції» (опубліковані на сайті з 2018 року, останній на 2021 рік
https://cutt.ly/AvTZpUp). Рішенням Ради з якості вищої освіти від 18.02.2021 р (протокол №01-10/2РЯ) затверджено
форму силабусу, в якому додатково вказуються основні моменти щодо політики дедлайнів та перескладання,
академічної доброчесності та відвідування (https://cutt.ly/EvTZhVm) Але в ході аналізу офіційного сайту
університету та репозиторію (http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/) було встановлено, що у відкритому доступі силабусів
та методичних рекомендацій не опубліковано. Розклад навчального процесу доступний у відкритому доступі
(http://176.101.220.8:8081/time-table/group), в особистому кабінеті здобувачів освіти та в мобільному додатку. В
форматі дистанційного навчання заняття проводяться через платформу Moodle. В ході інтерв’юванні здобувачі
вищої освіти було встановлено, що вони проінформовані щодо правил оскарження результатів контрольних заходів і
їх повторного проходження, вони також повідомили, що конфліктних ситуацій в Університеті не було. Крім того,
здобувачі освіти розповіли, що у разі винекнення конфліктної ситуації необхідно одразу звернутись до куратора або
до «Центру Медіації» (https://cutt.ly/5vTZvR4) , який сприяє формуванню безпечної атмосфери в ЗВО, проводить
тренінги з питань запобігання та вирішення конфліктів, готує студентів-медіаторів.

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.

Політика, інструменти, стандарти та процедура дотримання академічної доброчесності в Університеті виражена в
послідовному виконанні встановлениї норм і правил, всіма учасниками освітнього процеса, принципи, інструменти
та методи академічної доброчесності викладені в таких документах, як: 1) «Положені про запобігання та виявлення
академічного плагіату в ЛугНАУ»
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennya_pro_zapobIgannya_ta_viyavlennya_akademIchnogo_plagIatu_v_Lug
anskomu_natsIonalnomu_agrarnomu_universiteti_compressed.pdf), 2) «Положення про комісію з питань академічної
доброчесності ЛугНАУ» (https://cutt.ly/mvTZHoN) 3) «Положення про порядок створення та організацію роботи
екзаменаційної комісії»
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennia_pro_poriadok_stvorennia_ta_orhanizatsiiu_roboty_ekzamenatsiinoi_
komisii_LNAU.pdf) 4) «Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в ЛугНАУ»
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennya_pro_zapobIgannya_ta_viyavlennya_akademIchnogo_plagIatu_v_Lug
anskomu_natsIonalnomu_agrarnomu_universiteti_compressed.pdf) 5) «Порядок запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів у ЛНАУ» (https://cutt.ly/IvTZCSn) 6) «Положення про Раду з якості вищої освіти у ЛугНАУ»
(https://cutt.ly/1vTZ2Ul) В теперішній час дотримання принципів і правил академічної доброчесності удосконалено
підписаним договором на використання ліцензійного програмного забезпечення «Unicheck», для перевірки
кваліфікаційних та наукових робіт студентів та НПП на антиплагіат. Для перевірки кваліфікаційних робіт здобувачів
вищої освіти на ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» призначено відповідальну особу. Процедура
перевірки робіт на плагіат передбачає, що за наявності великої частки плагіату в наданому на перевірку тексті, його
повертають автору на доопрацювання В ході фокус-групи зі здобувачами освіти ЕГ було встановлено, що в ЗВО
розроблена система заходів, щодо ознайомлення здобувачів вищої освіти із принципами академічної доброчесності:
-активна робота кураторів академічних груп та викладачів за ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
із популяризації принципів і правил академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти; -кожен здобувач
може пройти відповідний курс на платформі Prometheus і отримати сертифікат; - в Університеті проводяться
тренінги та відкриті лекції з питань академічної доброчесності; - кваліфікаційні роботи здобувачів освіти
перевіряються ПЗ Unicheck. Здобувачі вищої освіти за освітньою-програмою «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, продемонстрували обізнаність в розумінні самого поняття
академічної доброчесності, принципів і правил її дотримання та наслідків її порушення.
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Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

1. Здобувачам освіти доступні різноманітні методи та інструменти для ознайомлення з формами контрольних
заходів з кожної дисципліни, критеріями оцінювання контрольних точок, правилами та процедурами проведення
контрольних заходів та перескладання отриманих незадовільних результатів. 2. Здобувачі освіти за ОП, що
акредитується добре розуміють правила та принципи накопичувальної бальної системи. 3. Здобувачі освіти за ОП
«Підприємництво, торгівля та бірожова діяльність» ознайомлені з правилами перескладання академічної
заборгованості, принципами акаедемічної доброчесності. 4. Систематичне інформування здобувачів вищої освіти за
ОП, що акедитується з принципами та правилами дотримання академічної доброчесноті. Позитивні практики: В
ЛугНАУ забезпечено проведення освітнього процесу в дистанційному режимі. Затверджені та виконуються
відповідні положення. Наявні договіри на ліцензійне ПЗ Unichek та Microsoft. Впроваджена програма протидії
корупції. Створено «Центр-медіації». Активне залучення здобувачів освіти до тренінгів, семінарів та курсів щодо
питань академічної доброчесності

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

Попри створене у ЗВО інституційне середовище, яке спрямоване на формування прозорого та вичерпного
інформаційного простору для всіх груп стейкхолдерів та абітурієнтів, відсутність у відкритому доступі силабусів до
дисциплін та методичних рекомендацій щодо проходження практики, написання звіту та кваліфікаційної роботи
здобувачів вищої освіти за ОП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” послаблюють його позитивне
сприйняття. Рекомендації: опублікувати у відкритому доступі силабуси, методичні рекомендації та іншу необхідну
інформації щодо кожної освітньої компоненти.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Освітня програма в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за критерієм 5: здобувачі ознайомлені із
системою оцінювання та мають можливість оскарження результатів, застосовуються заходи дотримання академічної
доброчесності через автоматичну перевірку робіт на наявність плагіату програмним забезпеченням Unicheck.
Беручи до уваги всю цілісність встановлених фактів (сильних сторін, позитивних практик, слабких сторін, недоліків)
та їх контексту, а також такі чинники, як принципи поваги до автономії закладу, урахування контексту та позицій
стейкхолдерів, відносний вплив недоліків на відповідний аспект якості освітньої програми та наявність в закладі
підходу, орієнтованого на вдосконалення, експертна група вважає можливим стверджувати про наявність загалом
відповідності освітньої програми критерію 5 при наявності недоліків, що не є суттєвими.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми, відповідно до наданої
інформації дозволяє в достатній мірі забезпечити досягнення визначених програмою цілей та програмних
результатів навчання. Загалом до викладанання за обовязковими компонентами ОП залучено 20 осіб (6 чоловіків
(30%), 14 жінок (70%)), середній стаж 17,2 роки. 11 кандидатів наук ( з них 4 із званням доцента), 2 докторів (1
професор, 1 доцент), 1 доцент (без ступеня), 6 осіб без звання та ступеня (70% на 30%). Восьмеро осіб отримали
сертифікати з іноземної мови рівня B2. Аналіз інформації, поданої в таблиці 2 звіту про самооцінювання та
уточненої інформації у відповідях на запити експертів щодо відповідності НПП пунктам Ліцензійних умов (субота,
10 квітня 2021 р., 13:33:12 (blob:https://office.naqa.gov.ua/fe9f8298-c327-4835-9c8d-d6039af92cc6) та середа, 14 квітня
2021 р., 23:59:01 blob:https://office.naqa.gov.ua/c318562b-16b7-42ae-ab0d-9f6b72fa958e дозволяє стверджувати про
академічну та професійну відповідність викладачів, задіяних до ОП Ліцензійним умовам та відповідним
обов’язковим освітнім компонентам програми. Проте шестеро викладачів, а саме Талапов Т.К., Співак С.І., Сергієнко
С.С., Сафронська І.М., Кривошеєва В.В., Лугова Т. М. відповідають лише чотирьом пунктам ліцензійних умов, а
девять викладачів не мають відповідності по пп.1, 2 Ліцензійних умов, тобто не мають жодних публікації у фахових
виданнях та у журналах, що індексуються БД Scopus та WoS. Відповідно слід зазначити, що викладачам випускової
кафедри, та тим, що задіяні в освітньому процесі за даною ОП доцільно посилити роботу над публікаціями у
журналах, що індексуються БД Scopus та WoS, фаховими публікаціями та посилити критерії професійної активності
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відповідно до Ліцензійних умов. Склад кафедр та інформація про викладачів представлено на веб-сторінці
факультету https://cutt.ly/RvEooPp .

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

Практично всі залучені викладачі обрані за конкурсом та працюють за контрактом. Один із викладачів, а саме
Кислюк Любов Вікторівна працює на підставі заяви на умовах строкового договору на 0,5 ставки за рахунок коштів
спецфонду та на 0,5 ставки за рахунок загального фонду з 01.09.2020р. по 31.07.2021р.( наказ №01-15/96к від 01
вересня 2020 року). Конкурсний добір викладачів здійснюється у відповідності до Положення про конкурсний
відбір та призначення на посади науково-педагогічних і педагогічних працівників, яке представлено на сайті за
посиланням http://lnau.in.ua/o177. Відповідно до положення конкурс оголошується наказом ректора, інформація
про це оприлюднюється на сайті університету. У спілкуванні з працівником відділу кадрів з’ясовано, що при доборі
викладачів до уваги береться інформація про тренінги, відгуки про відкриту лекцію, наукові здобутки. ПВС та
працівник відділу кадрів при зустрічі зазначили, що процедури добору кадрів є прозорими та зрозумілими для
учасників. Також враховується підвищення кваліфікації та стажування. У положенні також зазначено про
необхідність виконання претендентами не менше 4 видів та результатів Ліцензійних умов та вимоги щодо стажу та
наукової спеціальності. В цілому умови конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити
необхідний рівень професіоналізму при реалізації освітньої програми.

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

До організації та реалізації освітнього процесу роботавці залучені в різних формах. Так, зокрема про можливості
працевлаштування, практики та стажування було розказано на зустрічах з представниками ПАТ «Миронівський
хлібопродукт» https://cutt.ly/AvEof5U з представниками Групи підприємств «Глобино» https://cutt.ly/ZvEokji та у
форматі екскурсій: 1. На спільне українсько-британське підприємство Ahmad Tea Ukraine , де було розказано про
принципи формування товарного асортименту, що покриває попит певного регіону, вивід товару на ринок та
аспекти міжнародної діяльності. 2. У Центр зайнятості щодо можливостей працевлаштування
https://cutt.ly/cvEoWWE. Також щорічно відбувається ярмарок вакансій https://cutt.ly/FvEoIfl. ЗВО залучає
роботодавців до освітнього процесу через участь в науково-практичних конференціях, а саме: ІТ-рішення в
сільському господарстві https://travelite.com.ua/conference/, І Міжнародна науково-практична конференція
«Використання інформаційних технологій для оптимізації процесів виробництва сільськогосподарської продукції та
управління підприємствами» http://lnau.in.ua/шановні-колеги-2/?lang=ua, де представники бізнесу діляться
досвідом та представляють здобувачам освіти можливості реалізації їх знань в практичній діяльності. В ході
зустрічей було з’ясовано, що роботодавці також залучають викладачів до експертного консультування бізнес-планів,
проектів, тощо

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

ЗВО, гарант та адміністрація факультету запрошують та організовують інформаційно-пізнавальні та практично-
навчальні заходи для здобувачів освіти, в тому числі і за даною ОП. Так, зокрема відбулись: Мотиваційна онлайн
лекція: «Особливості побудови кар’єри менеджера та визначення актуального переліку hardskills та softskills»
(http://lnau.in.ua/rak0.) (директор департаменту клієнтського сервісу OLX Україна і Центральна Азія, Ігор
Сироватко), Екскурсія до Центру зайнятості (http://lnau.in.ua/vx7j), відкрита лекція «Сучасні реалії бухгалтерського
обліку на агропідприємствах» Торохтила Євгена Олексійовича, практикуючого бухгалтера ПП «Family» (м. Київ),
колишнього головного бухгалтера ДП «Дослідне господарство «Новатор» інституту олійних культур Національної
Академії аграрних наук України» (м. Запоріжжя) https://cutt.ly/jvEoLBz . Відбулось практичне бінарне заняття на
виробництві на підприємстві «САН ІнБев Україна» (https://cutt.ly/fvEo8aT) в межах теми «Ефективні методики
процесу просування товарів певного виробництва на місцеві та інші ринки» та інші заходи, повний перелік яких
отримано у відповіді на запит blob:https://office.naqa.gov.ua/dbcfe046-6573-4aa1-87f5-5283ad788332.

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

В процесі експертизи з’ясовано, що ЗВО створює систему умови для професійного розвитку викладачів, що
визначається Положенням про професійний розвиток НПП у ЛугНАУ (https://cutt.ly/NvEpufZ) та Положенням про
підвищення кваліфікації та стажування (https://cutt.ly/uvEppPJ). Аналіз положень виявив дублювання окремих
процедур щодо підвищення кваліфікації викладачів, що на думку експертів не є виправданим і дозволяє зробити
реком-ю щодо об’єднання цих документів. У ході зустрічей з’ясовано, що підвищення кваліфікації не завжди
потребує компенсації, тому що є угоди про безкоштовне підвищення кваліфікації з партнерами. Заплановано
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підвищення кваліфікації за грантовими угодами, в т.ч. під час акредитаційної експертизи триває двомісячне
підвищення кваліфікації, яке реалізується в межах гранту на 24 тис.євро. В розмовах було наведено приклади щодо
проходження навч-я за напрямком дист. освіти Мічківським С.М. в Сумському університеті за грантом USAID та
проходження викладачами курсів по дорадництву (вересень-жовтень 2020 року) безкоштовно. Окрім того в
розмовах було згадано про активну участь викладачів, задіяних за даною ОП у проекті Сікорські Челендж (Договір
про співпрацю від 06.10.2020р.) та курсах по обробці відео Adobe Premier. Переважна кількість викладачів у 2020 р.
пройшли навчання на загальноун-х курсах з опанування формуванням курсів на платформі Moodle
(https://cutt.ly/6vI7qiN) та планують 15.04.21р. провести семінар “Застосування інструментів Microsoft Office 365 для
організації дист.навчання у закладах освіти”. Також викладачі можуть проходити стажування та підвищення
кваліфікації в межах укладених договорів (Університет Економіки (м.Варна, Болгарія, договір РД15-18/15.03.2019
терміном на три роки), Університет Cerrahpasa (Cтамбул, Туреччина, Меморандум від 21.04.2020 терміном на пять
років), Варненський Вільний Університет ім.Черноризца Храбра (м.Варна, Болгарія, Меморандум про
взаєморозуміння та академічне співробітництво від 13.06.2018 терміном на пять років, Білоруський державний
аграрний технічний університет (м. Мінськ, договір про співробітництво від 05.10.2017р терміном на пять років) та
проекту «Agricultural Higher Education Advanced Development in Eastern Ukraine» (AHEADEU), який реалізується
ЛугНАУ спільно з ЛОГО «Аграрна дорадча служба» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Відповідно до
запиту було надано інформацію про перспективний план підвищення кваліфікації -
blob:https://office.naqa.gov.ua/4b542463-7b11-497f-9ef9-fa128a878ddd. В ході ознайомлення з матеріально-технічним
забезпеченням було виявлено, що ЗВО забезпечує доступ всіх викладачів до наукометричних баз Scopus та WoS
через персональні електронні кабінети, що також підтверджується договором №443 від 04.02.2020р., отриманим у
відповідь на запит https://office.naqa.gov.ua/35d0d38f-280b-4403-8b3e-0549a06b2e7c. Також в Стратегії
Університету задекларовано 100% охоплення стажуванням та підвищенням кваліфікації ПВС, який це потребує
(розділ 7).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

ЗВО здійснює стимулювання викладацької майстерності відповідно до Положення про матеріальне стимулювання
НПП за наукові досягнення (https://cutt.ly/wvEpH5Z) та Положення про критерії оцінювання показників рейтингу
НПП ЛНАУ https://cutt.ly/PvEpZUx. Під час розмов було зясовано, що відповідно до положення про рейтингування
виплачуються грошові премії за перші три місця у кожній категорії викладачів у розмірі 1,0 або 0,85 ставки.
Частково компенсуються витрати за видання підручників. Матеріальне стимулювання здійснюється за поданнями
деканів за ініціативи виконавців за патенти, корисні моделі, проте фактів такого стимулювання за ОП, що
аналізується не було (Уточнюється) . В цілому у ЗВО за 2020 рік за результатами рейтингу премійовано 18 осіб,
серед них викладачі за ОП Сергієнко С. С., Талапов Т. К. Васюренко Л. В., Борисова О. В., Березенко К. С. (наказ
№01-15/124к від 23.10.20р. Окрім цього за результатами календарного року за рахунок економії фонду заробітної
плати були премійовані усі НПП університету від 50 до 100% від окладу (наказ від 21.12.2020р. №01-15/148к). Окрім
того існує система морального заохочування, висвітлена в Положенні про заохочувальні відзнаки ЛНАУ за
посиланням: https://cutt.ly/OvEfCz6.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

1.Залучені викладачі в цілому відповідають за академічною кваліфікацією та освітою ОП, відповідні підвищення
кваліфікації підтверджено свідоцтвами. 2.Процедури добору викладачів є прозорими та публічними. Залучення
практиків-потенційних роботодавців до освітнього процесу, в т.ч. через участь в науково-практичних конференціях
та їх готовність до подальшої співпраці дозволяє стверджувати про перспективи даної ОП. 3.ЗВО створює систему
стимулювання професійному розвитку викладачів та сприяє розвитку викладацької майстерності, використовуючи
матеріальні та моральні методи стимулювання. 4.У ЗВО передбачена програма підвищення кваліфікації викладачів
для розвитку їх професійних навичок та педагогічної майстерності у інших ЗВО. 5.Підвищення кваліфікації не
завжди потребує компенсації, тому що є угоди про безкоштовне підвищення кваліфікації з партнерами.
Заплановано підвищення кваліфікації за грантовими угодами. 6.Рейтингова система оцінювання ефективності
діяльності науково-педагогічних працівників сприяє стимулювання персоналу та його професійному розвитку.

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

1. У ЗВО не виявлено чіткої внутрішньої системи підвищення педагогічної майстерності. Виявлені заходи щодо
підвищення педагогічної майстерності мають нерегулярний характер та у переважній більшості із залученням
грантових коштів або у інших ЗВО. Рекомендовано посилити роботу щодо формування власної внутрішньої
програми підвищення педагогічної майстерності на регулярній основі. 2. Шестеро викладачів відповідають пунктам
ліцензійних умов, проте девять викладачів не мають публікацій у фахових виданнях та у журналах, що індексуються
БД Scopus та WoS (мають інші складові по п.п. ліцензійних умов). Тому рекомендується посилити роботу над
публікаціями у журналах, що індексуються БД Scopus та WoS, фаховими публікаціями та посилити критерії
професійної активності відповідно до Ліцензійних умов. Рекомендації: стимулювати та сприяти розвитку
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професійності та наукової активності шляхом прямої повної (часткової) компенсації за фінансування публікацій, а
не тільки за результатами рейтингування.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Освітня програма в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 6.1-6.6: кваліфікація
викладачів відповідає дисциплінам, що викладаються, та забезпечує досягнення цілей та програмних результатів
навчання, процедури конкурсів на посади забезпечують потрібний рівень професіоналізму, роботодавці та інші
стейкхолдери залучені до освітнього процесу, є програми стимулювання викладацької майстерності та підвищення
кваліфікації для викладачів. Беручи до уваги всю цілісність встановлених фактів (сильних сторін, позитивних
практик, слабких сторін, недоліків) та їх контексту, такі чинники, як принципи поваги до автономії закладу,
врахування контексту та позицій стейкхолдерів, відносний вплив недоліків на відповідний аспект якості освітньої
програми та наявність в закладі підходу, орієнтованого на вдосконалення, експертна група вважає можливим
стверджувати про наявність загалом відповідності освітньої програми критерію 6 при наявності недоліків, що не є
суттєвими.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Під час відеоогляду МТБ ЕГ було встановлено, що в ЗВО створені, та постійно удоск-ся умови надання ОП. Так, в
ЛугНАУ функц. бібл., бібліог-й фонд почав відновлюватись лише в 2019 році. В бібл. є книго сховище, читальна
зала, чотири компьютери, проходять тематичні виставки зокрема з питання булінгу, також бібл. ЛНАУ увійшла до
списку бібл., які отримують безкоштовні книги в рамках загальноукр. прогами присвяченної дню народження Лесі
Українки. В рамках провадження поректів з USAID та ЄС в ЗВО створені аудиторії зі спікерфонами, інтерактивними
дошками, проекторами та спец. відеокамерами, завдяки чому заннятя можуть проводитись одночасно оф- та
онлайн. Також, завдяки активній участі ЗВО в міжнар-х проекта, ЗВО отримав більше 180 од. різноманітної техніки,
зокрема сервери, завдяки яким працює система внутрішнього документообігу Мегаполіс; крім того, облаштовується
комп’ютерний клас на 35 компьютерів. В дист. форматі заняття проводяться на базі платформ Moodle та Teams,
корпоративна комун-я побудована з використання Office 365, запроваджено використання автом.системи
управління навч.процесами. Наповнення дисциплін в системі Moodle перевіряється Центром сучасних освітніх та
інформ. технологій, також запроваджено систему сертифікації курсів в Moodle. Крім того, завдяки успішній
проектній діяльності в ЗВО буде створено коворкінг центр, загальна площа приміщення призначена для центру –
150 м. кв., воно розташовоно на першому поверсі, і буде зручним для використання особами з особливими освітніми
потребами. В ЗВО виділені приміщення для студ. самоврядування, організовано дист.спілкування зі здобувачами
шляхом роботи таких платформ як: «Освітнє кафе» - простір віьлного спілкування (https://cutt.ly/UvTCkl7),
«Відкритий мікрофон», де проходять широкі публічні обговорення актуальних, проблемних питань серед учасників
освітнього процесу, «Дебатний клуб», «Школа лідерства», «Центр Медіації», Круглі столи з різних питань, в режимі
карантинних обмежень заходи проходять з використанням корпоративної платформи Тeams. В режимі зняття
карантинних обмежень ЗВО надає конференц-залу для засідань студ.самоврядування, проведення тренінгів. В ЗВО
функ-ть декілька спортивних зал, в яких є все необхідно устаткування, доступ до яких безкоштовний для всіх
учасників ОП. Здобувачі освіти також можуть їх викор-ти поза розкладом. На кожній інформ. дошці розмішено QR-
код для швидкого доступу в особистий кабінет здобувача вищої освіти. Гуртожиток ЛугНАУ знаходиться на теріторії
ЗВО, кімнати обладнені всім необхідним для безпечного проживання. На вході встановлені антисептики, є кнопка
виклику чергового – для осіб з особливими освітніми потребами. Зараз в гуртожитку проводиться ремонт системи
водовіду, також планується оновлення протипож-х засобів – рукавичок та спеціальних шлангів, на встановлені
відео-камери. В ході відео-огляду та фокус-груп із здобувачами, НПП та адмін. ЗВО ЕГ було встановлено що МТ
ресурси ЗВО постійно вдосконалюються і є достатніми для досягнення ПРН за ОП.

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.

В ході дистанційної експертизи ЕГ було встановлено, що в ЛугНАУ створені належні умови для досягнення ПРН,
забезпечення наукової та викладацької діяльності. Так, В приміщеннях бібліотеки, як і по всьому Університеті,
доступний безкоштовний досту до WiFi. В корпоративній мережі інтернет кожному користувачу доступний
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безкоштовний доступ до наукометричних баз Scopus та WoS. Позитивною є практика надання безкоштовного
доступу до вищезазначених наукометричних баз здобувачам та НПП, які тимчасово знаходяться поза межами
університету, це можливо при оформлені особистого запросу до Центру сучасних освітніх та інформаційних
технологій ЛНАУ. На сторінці електроного репозитарію ЛНАУ(https://cutt.ly/UvTCA31) також розміщені посилання
на бібліотечні ресурси інших ЗВО. Методичні рекомендації, силабуси до ОК, робочі програми та інші навчальні
матеріали розміщені в електронному репозиторії та системі Moodle, доступ до цих матеріалів мають виключно
користувачі внутрішньої корпоративної мережі. Силабуси, робочі програми та методичні рекомендації до
проходження практики, написання звіту, кваліфікаційної роботи не опубліковані у відкритому доступі. Їх
розміщення у вільному доступі надає, на думку ЕГ, додаткових конкурентних переваг ОП "Підприємництво, т
оргівля та біржова діяльність" в контексті ознайомлення широкого кола стейкхолдерів. Під час проведення фокус-
груп ЕГ переконалась що всі учасники освітнього процесу в ЛугНАУ мають вільний та безкоштовний доступ до всій
інфраструктури, необхідної для навчання за ОП.

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

В Університеті створено безпечні умови для здоров’я всіх учасників освітнього процесу за ОП. В рамках карантинних
обмежень внаслідок поширення коронавірусної інфекції COVID-19 в ЗВО доступні та обов’язкові для використання
антисептичні засоби, проводиться термоскрінинг, розставлені окремі контейнери для утилізації засобів
індивідуального захисту. На інформаційних дошках опубліковані правила поводження в режимі карантинних
обмежень. Також, на випадок захворювань на COVID-19 на першому поверсі гуртожитку облаштовано спеціальний
ізолятор для захворілих, який має окремий вихід на вулицю. В ЗВО облаштовані протипожежні виходи, є біля 50
вогнегасників які проходять обов’язкову перевірку кожного року, комп'ютерні класи обладнані порошковими
вогнегасниками, на поверхах розміщені плани евакуації, є куточки охорони праці. В Університеті є спеціаліст 1
категорії з пожежної безпеки. В травні цього року планується проведення учбових заходів з протипожежної безпеки.
Є сертифікат з пожежної безпеки, також призначено відповідальну особу за електротехнічну безпеку. Під час
інтерв’ювання здобувачів освіти за ОП ЕГ було встановлено що вони приймали участь в тренінгах з протипожежної
безпеки та з питань поводження у надзвичайних ситуаціях, останній тренінг відбувся на початку 2020-2021
навчального року.

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

Для забезпечення освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів
вищої освіти, що на вчаються за ОП, в ЗВО використовуються всі можливі інформаційні системи та платформи.
Основною інформаційною системою Університету є його офіційний сайт (https://www.lnau.in.ua/) на якому
опубліковані всі документи,електронні адреси викладачів, адміністрації, структурних підрозділів, новини щодо
освітньої діяльності, анонси майбутніх подій, тощо. Також в ЛугНАУ розвинено інститут кураторства, впроваджено
«Положення про куратора академічної групи у ЛНАУ»
(https://www.lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%
D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf),
куратори підтримують постійний зв’язок із здобувачами, надають інформаційну, консультативну та іншу допомогу.
В Університеті розпочато використання Під час інтерв’ювання здобувачів освіти за ОП експертна група
пересвідчилась що вони мають постійний зв’язок з куратором та отримують від нього всю необхідну інформацію та
допомогу. Комунікаційні зв’язкі здобувачів освіти з викладачами та кураторами побудовані з використанням всіх
мессенджерів та соціальних мереж. Також здобувачі освіти за ОП продемонстрували свою обізнанність в правила
отримання соціальної підтримки, так, здобувач освіти за ОП звернувся до юриста ЗВО з приводу проблеми з
отримання стипендії та отримав необхідну допомогу.

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

В ЗВО створені належні умови для отримання освітних послуг особами з особливими освітніми потребами, треба
зазначити що наразі таких осіб в Університеті немає. Так, на вході облаштовано спеціальний пандус, також на вході в
ЗВО та гуртожиток встановлено спеціальні дзвінки для виклику чергового. Відповідно до «Положення про
організацію інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами у ЛугНАУ» (https://cutt.ly/1vTC8XY) у
разі необхідності в освтіньому процесі застосовуються найбіль прийнятні для здобувачів освіти з особливими
процесам методи і способи спілкування у тому числі жестова мова, рельєфно-крапковий шрифт із залучення
відповідних фахівців і педагогічних працівників. Цим положенням також встановлено, що з метою організації
інклюзивного навчання та при необхідності може створюватись спеціальний навчально-реабілітаційний підроздівл
або група писхолого-педагогічного супроводу; надання соціального, психолого-педагогічного та навчально-
організаційного супроводу. В ході фокус-групи з адміністрацією ЗВО експертною групою було встановлено, що за
останні чотири роки в Університеті не навчались особи з особливими освітніми потребами.
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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.

В ЗВО існує процедура вирішення конфліктних ситуацій, з якої ознайомлені всі учасники освітнього процесу.
Прийнято «Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ЛНАУ» (https://cutt.ly/nvTVa41) відповідно
до п. 1.4. якого «суб’єктами, на яких поширюється дія даного Порядку, є ректор, проректори, керівники структурних
та відокремлених структурних підрозділів Університету та їх заступники, інші працівники Університету, наділені
повноваженнями, відповідно до посадових обов’язків, здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-
господарські функції». В Університеті успіно функціонує «Центр Медіації» функції якого зосереджені на
формування безпечного середовища в ЗВО. Тренінгі, які проводить центр, готують студентів медіаторів, завдяки
чому зменьшується вірогідність виникнення конфліктних ситуацій, та створюється досвідчений персоналі по
запобіганню та вирішені різного роду конфліктів. Також, в ЗВО запроваджено Антикорупційну програму, та введено
в дію положення про запобігання булінгу – проводяться відповідні тематичні виставки, семінари, круглі столи. В
ЛугНАУ запроваджено комунікативний майданчик «Скринька довіри». Відповідно до п.1.7 «Положення про
попереждення та протидію сексуальним домаганням та дискримінацію у ЛугНАУ» (https://cutt.ly/7vTVjxN) в ЗВО
створено постійно діючу комісію з питань попередження і боротьби із сексуальними домаганнями. В ході фокус-
груп експертною групою було встановлено, що здобувачі вищої освіти частково ознайомлені з процедурою
вирішення конфліктних ситуацій. Так, в процесі інтерв’ювання студенти доповіли, що у разі виникнення
конфліктних ситуацій вони мають терміново звернутись до куратора групи, потім, в залежності від типу конфліктної
ситуації, це питання буде розглядитись відповідним структурним підрозділом (кафедрою, деканатом,
керівництвом).

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

1. Матеріально-технічні ресурси ЗВО та кафедри є достатніми для досягнення ПРН 2. Бібліотека ЗВО надає
безкоштовний доступ до міжнародних наукометричних баз Scopus та WoS. 3. В ЗВО розвинуто інститут кураторства,
здобувачі вищої освіти мають постійну інформаційну, консультативну та іншу підтримку. 4. В Університеті є чітка і
зрозуміла процедура вирішення конфліктних ситуацій, протидії корупції та булінгу. 5. В приміщеннях ЗВО є
безкоштовний WiFi. 6. В рамках карантинних обмежень запроваджено всі необхідні прцедури для запобігання
розповсюдження короновірусної інфекції COVID-19. 7. В Університеті впроваджені заходи протипожежно та
електротехнічної безпеки. 8. Здобувачі освіти мають широкий спектр студентських можливостей, через участь в
різноманітних тематичних круглих столах, тренінгах, конференціях. 9. Створені зручні умови для осіб з особливими
потребами. 10. Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти за ОП. Позитивні
практики: 1. Надання безкоштовного доступу до міжнародних наукометричних баз учасникам освітнього процесу
які находяться поза межами університету. 2. Використання сучасних аудіо і відео технологій для проведення занять.
3. Керівництво університету проводить комплексну роботу з удосконалення матеріально-технічної бази. 4.
Університет приділяє підвищену увагу фінансуванню освітнього програмного забезпечення, необхідного для
організації освітнього процесу.

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

1 . Відсутність у відкритому доступі силабусів, робочих програм та методичних рекомендацій до проходження
практики, написання звіту, кваліфікаційної роботи. 2. Робота з інформаційно-комунікаційною платформою Moodle
тільки розпочато, у зв’язку з чим на ній ще не розміщені всі методичні та навчальні матеріали до кожної ОК. 3.
Відсутність у відкритому доступі формалізованих правил та процедури вирішення конфліктних ситуацій між
здобувачами вищої освіти та співробітниками ЛНАУ. Рекомендації: 1. Оприлюднити силабуси та інші навчально-
методичні документи до кожної ОК 2. Прискорити наповнення системи Moodle. 3. Створити інформаційне
середовище для демонстрації комфортності умов здобуття вищої освіти абітурієнтами з особливими освітніми
потребами та з маломобільних груп населення. 4.Опублікувати документ із регулювання процедури вирішення
конфліктних ситуацій між студентами та співробітниками ЛНАУ.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 7.2, 7.3, 7.4 та 7.6. До того ж,
враховуючи певну узгодженість за підкритеріями 7.1 та 7.5, релевантність фактів і їх контексту, а також різну
вагомість окремих підкритеріїв, ОП та освітня за цією програмою загалом відповідають Критерію 7 з недоліками, що
не є суттєвими.

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 періодичного перегляду ОП регулюються відповідними
документами ЗВО:Положення про освітні програми (http://lnau.in.ua/fep6), Положення про гарантів ОП
(http://lnau.in.ua/611h), Положення про проєктну, робочу групи ОП та групу забезпечення (http://lnau.in.ua/39fq),
Положення про організацію освітнього процесу (http://lnau.in.ua/w3dd). Так відповідно до зустрічі із
стейкхолдерами (протокол №6 засідання кругового столу (blob:https://office.naqa.gov.ua/b74c4d5b-f895-49b5-9a81-
51fa821d8906)) було запропоновано ввести дисципліни, спрямовані на здобуття навичок і вмінь, повязаних із
діяльністю в агропромисловому комплексі та ІТ-секторі. За результатами громадського обговорення відбулось
засідання кафедри (протокол від 02.06.2020 №7), засідання вченої ради факультету (протокол №4 від 03.06.2020р.)
Уточнено фокус програми, частково збільшено кількість годин на практичну підготовку та введено ОК «Організація
виробництва в АПК», «Інновації та бізнес-планування підприємництва в АПК», «Інформатика та інформаційні
технології». Запропоновані зміни були затверджені Вченою радою ЛугНАУ (протокол №11 від 30.06.2020р.).
Функції адміністративного та академічного управління освітньої програми та моніторинг освітньої програми,
передбачені Положенням про освітні програми, в цілому виконуються.

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.

Здобувачі залучені до обговорення ОП у різних формах. Так, зокрема 14.05.2020 року відбувся круглий стіл
«Стейкхолдери Економічного факультету ЛугНАУ» для обговорення освітніх програм за спеціальностями
Економічного факультету ЛНАУ в скайп (група https://join.skype.com/leXYSzVwVYrv), до якого були залучені також
здобувачі. Також проводиться опитування щодо якості ОП, результати якого отримані у відповіді на запит
blob:https://office.naqa.gov.ua/9949bd63-4484-4890-a0ef-5b8c39dfeceb та розглянуті і враховані в ОП (протокол
засідання кафедри, отриманий у відповідь на запит blob:https://office.naqa.gov.ua/0e042b39-a09a-4e5f-a2bb-
e06da7a6a6b6 та протокол про результати громадського обговорення, отриманий у відповідь на запит
blob:https://office.naqa.gov.ua/b0d13666-50d8-47e5-89ae-39e07cbf9883). В ході розмови здобувачі підтвердили, що
ЗВО реагує на їхні пропозиції та береться до уваги під час перегляду освітньої програми. Здобувачі могли подати свої
пропозиції у 2020 році також у форматі громадського обговорення за посиланням: https://cutt.ly/FvEauGa, а також у
2021 році за посиланням https://cutt.ly/IvEal3i. Також до обговорення ОП залучені і батьки у форматі опитування,
посилання «Анкета для батьків» https://cutt.ly/evEaWAw.

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

До обговорення ОП було залучено роботодавців із сфери агропромислового комплексу та представників академічної
спільноти, а саме: Марков Р.В. – директор Луганського відділення Українського державного фонду підтримки
фермерських господарств, Зинченко А. М., Директор Агенства регіонального розвитку Луганської області, Самойлов
П. І., менеджер управління логістикою готової продукції ТОВ «Корум груп», Голубєва Т.М., заступник директора
СТОВ «Агро-Танюшівське», Літовченко С. В., директор ТОВ «Корум Сорс», Мандич Олександра Валеріївна,
завідувач кафедри маркетингу та медіакомунікацій ХНТУСГ ім. П. Василенка, що підтверджено протоколом
обговорення ОП (відповідь на запит blob:https://office.naqa.gov.ua/86d3cf3f-456e-44e9-8920-803f2b1bf103),
протоколом про результати громадського обговорення (відповідь на запит blob:https://office.naqa.gov.ua/b0d13666-
50d8-47e5-89ae-39e07cbf9883), інформацією на сайті університету https://cutt.ly/GvEaZBz, група
https://join.skype.com/leXYSzVwVYrv, а також з’ясовано у ході зустрічі. Роботодавці та інші стейкхолдери могли
подати свої пропозиції у 2020 році також у форматі громадського обговорення за посиланням:
https://cutt.ly/PvEsuuP, а також у 2021 році за посиланням: https://cutt.ly/0vEsgWw.

4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.
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Під час зустрічей було заявлено, що функції збирання, аналізу щодо кар'єрного шляху випускників покладено на
сектор кар’єри, професійного розвитку та соціальної підтримки Центру якості, професійної адаптації та
консалтингу, який тільки розпочав свою роботу з 01.03.21р. рішенням Вченої Ради Університету від 18.12.20р.
(https://cutt.ly/5vI36zE). В період акредитаційної експертизи положення про центр не було представлено, оскільки
перебуває в стадії погоджень. Також практика аналізу кар’єрного шляху відбувається шляхом неформальних
зустрічей нинішніх студентів із випускниками ЛугНАУ, інформація про яку заходиться за посиланням
https://cutt.ly/xvEgR56. Для організації збору інформації створено форму опитування, результати якого отримані у
відповіді на запит blob:https://office.naqa.gov.ua/3cad0d7d-9595-4ebc-8b65-210499d74af4. Слід зауважити, що
випускників за даною ОП ще не було.

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

Прийняті документи в ЗВО, такі як Положення про Раду з якості вищої освіти (https://cutt.ly/NvEdpNg та
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, Положення про освітні програми
(http://lnau.in.ua/fep6), Положення про гарантів ОП (http://lnau.in.ua/611h в Луганському національному аграрному
університеті (http://lnau.in.ua/1bhh)в цілому забезпечують вчасне реагування на виявлені недоліки в освітній
діяльності. Впроваджена Електронна система з використанням електронного документообігу Megapolis.docNet
(наказ від 30.09.20р. №01-04/145) суттєво спрощує та пришвидшує вирішення таких питань. В розмовах було
згадано що за результатами заходу «Відкритий мікрофон-Зворотній зв'язок» (https://cutt.ly/YvEdckm), де здобувачі
освіти та всі учасники освітнього процесу можуть висловити свої думки щодо певних недоліків, були враховані їхні
думки щодо покращення освітнього процесу. Проте на думку експертної групи не чіткими є можливості гаранта
щодо процедури вибору та рекомендації НПП щодо забезпечення окремих освітніх компонент.

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

ОП проходить процедуру первинної акредитації тому зауваження та пропозиції попередніх акредитацій відсутні.

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

Формування культури якості в ЛугНАУ знаходиться в процесі становлення. Так, створено Раду з якості вищої освіти
у ЛугНАУ, про початок роботи якої 10 грудня 2020 року є повідомлення за посиланням https://cutt.ly/MvEd7n2.
Діяльність цього органу регламентується Положенням про раду з якості вищої освіти ЛНАУ
(https://cutt.ly/CvEhWkT). На сайті представлено протоколи рішень цієї Ради та передбачена вкладка «Моніторинг
якості освіти», яка на момент експертизи порожня, проте є рішення Ради з вищої освіти щодо необхідності її
наповнення до серпня 2021 року (Протокол 01-10_ЗРЯ від 18 березня 2021 року, який заходиться за посиланням:
https://cutt.ly/2vEj060). На виконання Рішення Вченої Ради ЗВО від 18 грудня 2020р. (протокол №20) керівниками
структурних підрозділів та експертами з якості проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота серед працівників
щодо процедур забезпечення якості, що частково було підтверджено в ході розмов. Також в ЗВО Прийнято Кодекс
корпоративної культури, з яким можна ознайомитись за посиланням: https://cutt.ly/evEdH0m. Окремі викладачі за
ОП, а саме Васюренко Л. отримали свідоцтва та сертифікати щодо підвищення кваліфікації в сфері якості освіти. У
рамках проєкту ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка
громад» («Reinventing displaced universities: enhancing competitiveness, serving communities» (REDU)), інформація
про який розміщена за посиланням https://cutt.ly/IvI2oIk, викладачі за ОП Мічківський С.М., Наголюк О.Є.
підвищили кваліфікацію в межах теми “Вдосконалення викладання і навчання, забезпечення якості вищої освіти” в
період з 01.04.21р по 08.04.21р. В рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу
«Agricultural Higher Education Advanced Development in Eastern Ukraine» 18 грудня 2020 року Вченою Радою
Університету було ухвалено рішення (https://cutt.ly/5vI36zE) про створення з 01.03.21р. Центру якості, професійної
адаптації та консалтингу, одним із напрямків якого є організація та підвищення якості функціонування внутрішньої
системи забезпечення якості вищої освіти (сектор забезпечення якості вищої освіти).

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

1.Наявність формально закріплених процедур розробки, моніторингу та перегляду освітніх програм, в яких активно
приймають участь здобувачі, роботодавці та інші стейкхолдери. 2.Розроблена система опитувань та анкетування всіх
зацікавлених сторін. 3.Впроваджена система електронного документообігу «Мегаполіс» суттєво спрощує та
пришвидшує прийняття рішень в ЗВО, що прямо впливає на швидкість реакції адміністрації та окремих структурних
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підрозділів щодо усунення недоліків в управлінні навчальним закладом та реалізації освітніх програм.
4.Позитивним фактором є створення та активне функціонування Ради з якості вищої освіти та Центру якості,
професійної адаптації та консалтингу.

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

1.Посилити роботу щодо участі викладачів в семінарах, тренінгах та програмах пов’язаних із формуванням культури
якості освіти. Рекомендовано врегулювати окремим внутрішнім документом можливості гаранта щодо процедури
вибору та рекомендації НПП щодо забезпечення окремих освітніх компонент. 2.Усунути дублювання окремих
процедур щодо підвищення кваліфікації викладачів, викладених в Положенні про професійний розвиток НПП у
ЛугНАУ та Положенні про підвищення кваліфікації та стажування. 3.Наповнити вкладку «Моніторинг якості
освіти» відповідними результатами та інформацією щодо виявлених недоліків та процедур їх усунення. 4.Посилити
роботу щодо відслідковування кар’єрного росту випускників в межах кафедри.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Освітня програма в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 8.1-8.7: дотримуються
затверджені процедури розробки та моніторингу освітньої програми, здобувачі, представники органів студентського
самоврядування, роботодавці залучені до процесу розробки та перегляду освітньої програми; система забезпечення
якості в цілому забезпечує реагування на виявлені недоліки; можна констатувати про наявність культури якості в
університеті. Беручи до уваги всю цілісність встановлених фактів (сильних сторін, позитивних практик, слабких
сторін, недоліків) та їх контексту, такі чинники, як принципи поваги до автономії закладу, врахування контексту та
позицій стейкхолдерів, відносний вплив недоліків на відповідний аспект якості освітньої програми та наявність в
закладі підходу, орієнтованого на вдосконалення, експертна група вважає можливим стверджувати про наявність
загалом відповідності освітньої програми критерію 8 при наявності недоліків, що не є суттєвими

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.

У відкритому доступі на офіційному сайті ЛугНАУ є вичерпний перелік документів, які регулюють питання правил і
процедур освітнього процесу: - Статут ЛугНАУ (https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Statut_Luhansk_NAU.pdf) -
Положення про організацію освітнього процесу в ЛНАУ (у новій редакції) (https://cutt.ly/cvTBe7E) - Положення про
порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті
(https://cutt.ly/2vTBcsO) - Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у ЛугНАУ
(https://cutt.ly/OvTBmDj) - Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти у ЛугНАУ
(https://cutt.ly/1vTBTCg) - Положення про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти ЛугНАУ дисциплін
за вибором (https://cutt.ly/1vTBFAL) - Положення про дистанційне навчання
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Dystancijne_navchannya.pdf) - Положення про проведення практики здобувачів
вищої освіти ЛугНАУ (нова редакція) (https://cutt.ly/evTBC9V) - Положення по порядок перезарахування
навчальних дисциплін та визначення академічної різниці
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennya_Pro_poryadok_perezarakhuvannya_navchalnykh_dystsyplin_ta_vyzn
achennya_akademichnoyi_riznytsi.pdf) - Положення про переведення студентів на вакантні місця державного
замовлення у ЛугНАУ
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennya_Pro_perevedennya_studentiv_na_vakantni_mistsya_derzhzamovlenn
ya_LNAU.pdf) - Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання
у ЛНАУ (https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Pologennya_pro_provedennya_kontrolya.pdf) Ці та інші нормативні
документи знаходяться у відкритому досутпі на сайті Університету, вкладинка «Документи Університету»
(https://lnau.in.ua/official/?lang=ua). Інституційне середовище забезпечення освітнього процесу є гармонічним,
лаконічним та вичерпним. В ході фокус-груп було встановлено, що всі учасники освітнього процесу послідовно
дотримуються встановлених норм, правил і процедур.
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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.

На сайті ЗВО створено окрему сторінку «Якість освіти», на ній розташовано посилання на рубрики громадського
обговорення, під час дистанційної експертизи ЕГ було встановлено, що у відкритому доступі опубліковано
«Громадське обговорення ОП 2020 року» (https://cutt.ly/cvTNr85) та «Громадське обговорення ОП 2021 року»
(https://cutt.ly/YvTNaV1) . В кожній з цих рубрик пропонується завантажити проект ОП та пройти анкетування
відповідно до групи стейкхолдерів: «Анкета для здобувачів» (https://cutt.ly/IvTNklr) , «Анкета для стейкхолдерів»
(https://cutt.ly/nvTNnnE), «Анкета для випускників» (https://cutt.ly/rvTNTbE). Слід зауважити, що результати
проведенного анкетування стейкхолдерів щодо обговорення ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
рекомендації роботодавців та інших стейкхолдерів на сайті ЗВО не опубліковано.

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.

Робочі плани ОПП, що акредитуються знаходяться у відкритому доступі
(http://176.101.220.8:8081/workplan/speciality). Каталог освітніх програм ЗВО розташовано в рубриці «Якість
освіти», на сторінці приведено ОПП за 4 роки (2017, 2018, 2019, 2020), ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» опубліковано лише на 2020-2021 навчальний рік (https://cutt.ly/MvTNJ8v). У відкритому доступі на
сайті ЗВО відсутнє методичне забезпечення ОК: робочі програми, силабуси, методичні рекомендації для
проходження практик, написання звітів та кваліфікаційної роботи, але в ході фокус-груп здобувачі вищої освіти,
НПП та адміністрація Університету наголошувала, що відповідне забезпечення кожної дисципліни безкоштовно
доступне всім учасникам освітнього процесу на платформі Moodle та в електронному репозиторії (доступ до цих
ресурсів відкрит тільки для користувачів корпоративної мережі). Відкритий доступ до силабусів, робочих програм та
методичних рекомендаціїй надає можливість майбутнім здобувачам (абітурєнтам) та іншим зацікавленим особам
ознайомитись з особливостями ОП, що сьогодні є дуже важливим в контексті зменшення контингенту студентів.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

1.Добре структурований офіційний сайт ЗВО, що полегшує систему пошуку необхідної інформації. На офіційному
сайті розміщено всю необхідну інформацію щодо графіку навчального процесу, опис усіх процесів підготовки
здобувача, нормативно-правова база з прав та обов‘язків всіх учасників освітнього процесу. 2.Вільний доступ до
анкетування щодо обговорення ОП. 3.Інформація, що надана в Статуті, інших нормативних документах та
розміщена на сайті університету, є легкодоступною, чіткою та зрозумілою.

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

1. У відкритому доступі на сайті ЗВО не опубліковані результати опитування здобувачів вищої освіти, роботодавців та
інших стейкхолдерів, що могло б послугувати наочною демонстрацією проведених ЗВО удосконалень та якості
реагування на виявлені потреби та зауваження стейкхолдерів. 2. В рубриках «Громадське обговорення» відсутня
інформація щодо подальшої процедури обговорення ОП після проходження відповідного анкетування (дати
проведення відкритих зустрічей та інш.) 3. У відкритому доступі не опубліковані силабуси до ОК, що створює
недостатні умови для розуміння якості та особливостей ОП для абітурієнтів та інших стейкхолдерів. Рекомендації: 1.
Опублікувати результати громадського обговорення ОП та анкетування здобувачів вищої освіти. 2. Розмістити у
вільному доступі інформацію щодо самої процедури подання рекомендацій з удосконалення ОП після проходження
анкетування (час обговорення, посилання на відеоконференцію тощо). 3. Опублікувати у відкритому доступі
силабуси до дисциплін відповідно до ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для забезпечення
належного рівня інформованості відповідних зацікавлених сторін (абітурієнтів та інших стейкхолдерів)
особливостями ОП.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 9.1 та 9.3. До того ж,
враховуючи певну узгодженість за підкритерієм 9.2, релевантність фактів і їх контексту, а також різну вагомість
окремих підкритеріїв, ОП та освітня і наукова діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 9 з
недоліками, що не є суттєвими. Недоліки можуть бути усунені найближчим часом.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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.
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не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

Збройний конфлікт із країною агресором, що відбувається на територіях Донецької та Луганської областей,
викликав певні міграційні процеси. Населення прагне відновити покинутий на ТОТ бізнес або створити новий, тому
професійні здібності та вимоги з підприємництва, торгівлі, біржового ринку зазнають перманентних змін, що
відображається у зміні форматів їх діяльності, зокрема, використання інформаційних технологій, задоволення
динамічних потреб споживачів у нових товарах та послугах. Наразі перед вітчизняним підприємництвом, у т.ч. в
аграрному секторі, стоять такі важливі завдання – розширення структури пропозицій на внутрішньому ринку
товарів та послуг, створення ефективного конкурентного середовища, стимулювання інноваційного розвитку,
відродження та стимулювання підприємницької ініціативи. Є всі підстави стверджувати, що дана ОП
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" є важливою та актуальною. Спілкування з в.о. ректора, гарантом,
адміністрацією ЗВО, представниками професорсько-викладацького складу вселяє надію про перспективність
розвитку ОП та про їх локомотивність у продукуванні та поширенні інституційних цінностей та інституційної
культури; показало розуміння наявності проблем ОП, бачення та визнання недоліків освітнього процесу як за даною
ОП так і в ЗВО в цілому. Керівництво ЗВО та гарант ОП мають реалістичний план їх вирішення, дотримуються та
спроможні надалі дотримуватися цього плану. Результати подальших зустрічей, матеріали відомостей про
самооцінювання, документи, використані в якості підтвердження фактів, наведених в них, переконали експертну
групу в адекватності запланованої і застосованої закладом траєкторії удосконалення. Сама процедура проведення
акредитації у дистанційному режимі попри необхідність виділення більшої кількості часу на опрацювання
документації (через неможливість візуального огляду ) проведена добросовісно. Експертній групі були створені
умови для роботи та проведення зустрічей. Самі зустрічі проходили в рамках програми візиту, склад їх учасників
відповідав заздалегідь узгодженому, необхідні матеріали, документи надавались вчасно. Фактів впливу, погроз щодо
членів експертної групи, учасників зустрічей не було.

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
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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:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Валінкевич Наталія Василівна

Члени експертної групи

Побігун Сергій Андрійович

Воронюк Євгенія Валеріївна
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