
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання 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

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

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

Повна назва ЗВО Луганський національний аграрний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 00493669

ПІБ керівника ЗВО Подольський Ростислав Юрійович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://lnau.in.ua

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

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 19092

Назва ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, Фаховий молодший бакалавр, ОКР 
«молодший спеціаліст»
 

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

кафедра економіки підприємства, маркетингу та економічної теорії

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

Кафедра економіки підприємства, маркетингу та економічної теорії, 
кафедра обліку, фінансів та інформаційних технологій, кафедра 
загальноосвітньої підготовки,  кафедра екології та безпеки 
життєдіяльності

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

84100, Україна, Донецька область, місто Слов’янськ, вулиця Свободи, 
будинок 23.

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 258955

ПІБ гаранта ОП Балдик Денис Олександрович

Посада гаранта ОП в.о. завідувача кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

d.baldyk@lgnau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(095)-518-39-37

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-професійна програма (ОПП) була розроблена відповідно до суспільних потреб з урахуванням галузевих та 
регіональних тенденцій розвитку підприємництва та торгівлі і спрямована на задоволення потреб держави у 
висококваліфікованих фахівцях. В основі економічного розвитку України, як свідчить світовий досвід, є створення і 
функціонування малих та середніх підприємницьких структур, в т.ч. інноваційної спрямованості. Для розроблення 
ОПП було створено проєктну групу. Голова проєктної групи, гарант освітньої програми – к.е.н., в.о. завідувача 
кафедри економіки підприємства, маркетингу та економічної теорії Балдик Д.О. До розроблення навчального плану 
та ОПП було залучено к.е.н., доцента, в.о. декана економічного факультету Мічківського С.М. У процесі розроблення 
ОПП: 1) вивчались нормативні документи, статистичні дані; 2) вивчався досвід організації навчального процесу за 
відповідною ОПП у провідних ЗВО України (зміст ОПП, консультації з викладачами); 3) був налагоджений 
зворотній зв'язок з роботодавцями Луганської та Донецької областей для з'ясування їх потреб відносно 
компетентностей майбутніх фахівців. 
Представлена до розгляду освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» була 
розроблена у 2017 році з урахуванням потреб ринку праці, пропозицій роботодавців та досвіду кращих закладів 
вищої освіти України і ЄС. ОПП переглядалася у 2018 р. та 2019 р.
Програма була затверджена Вченою радою Луганського національного аграрного університету. Інформацію щодо 
освітньої програми було внесено до Правил прийому Луганського національного аграрного університету, та у 2020 
році буде оголошено набір. Освітня програма динамічно розвивається за рахунок постійного моніторингу гарантом 
та групою забезпечення ситуації на ринку праці та внесення відповідних змін щодо трендових професійних 
компетентностей. Так, останні зміни та вдосконалення, які були внесені до ОП базуються на новітніх наукових 
досягненнях у галузі управління та адміністрування із врахуванням особливостей підготовки фахівців для територій 
Луганської та Донецької областей в період проведення ООС та з перспективою відновлення ресурсного потенціалу 
фахівців економічних спеціальностей. Такий підхід, спрямований на щорічний перегляд освітньо-професійної 
програми, дозволяє адаптуватися до мінливих умов ринку праці та відповідно до студентоцетрованого підходу, 
надати можливість майбутнім фахівцям сформувати індивідуальну траєкторію свого навчання відповідно до 
діючого стандарту вищої освіти України.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 5 1 3 0 2

2 курс 2019 - 2020 3 2 1 0 0

3 курс 2018 - 2019 16 13 0 0 0

4 курс 2017 - 2018 7 5 3 0 1

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 19092 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

другий (магістерський) рівень програми відсутні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

Усі приміщення ЗВО 30509 7896

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

29181 6954

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

1328 942

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність. Бакалавр 

Підприємниц....pdf

rbbAdwuMVyaoLqA/E7QmKv8kQtfzkbcxGehSNBgSeeM
=

Навчальний план за ОП НП Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 3 роки 10 міс. 

Денна форма.pdf

YjnnzE6/DpwjNCaibWeVp1Uu44mdaI+VmGLTToIIjf4=

Навчальний план за ОП НП Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність. 3 роки 10 міс. 

Заочна форма.pdf

QNsM1LIdRydBaFYWtX+I5+lCrR8gs5Qit2Wa4g1e2bg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 076 д.е.н.Мандич.pdf uy7WA1szvqCmtygZNhjq9kkS8iym55FGJnYcX3kyURU=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 076 
Дир.УДФПФГ.Марков.pdf

UyDKS9OOEAYKvdisYQbH1UcqKfEHg6UtgKDSjyrj9K8=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілі навчання відповідно до ОПП: підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, які 
набуватимуть нових знань у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для різних сфер економіки, 
зокрема з використанням і застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій з урахуванням світових і 
державних тенденцій попиту на ринку праці,  потреб національної економіки і регіональних потреб Донбасу.
Особливість освітньо-професійної програми полягає у розвитку критичного мислення та формуванні практичних 
навичок підприємницької діяльності з використанням актуальних інформаційних технологій, спонуканні виявляти 
ініціативу та підприємливість, реалізувати власну підприємницьку творчу складову, у т.ч. безпосередньо в аграрно-
промисловому комплексі.

 

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

Цілі ОПП відповідають Статуту Луганського національного аграрного університету (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).
Відповідність мети ОПП стратегії ЛугНАУ полягає у формуванні позитивного іміджу ЛугНАУ для споживачів 
освітніх послуг Східного регіону України; розвитку освітньої інфраструктури для забезпечення ефективного 
освітнього та виховного процесу; створенні та модернізації конкурентоздатних регіональних освітніх продуктів, які 
відповідають вимогам і очікуванням споживачів, місцевої влади та громад; створенні умов для підготовки фахівців з 
вищою освітою, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців аграрного та суміжних секторів 
економіки Луганського та Донецького регіону. 
Зміст і цілі ОП корелюють зі стратегічним баченням ЛугНАУ та узгоджується з його місією: передача накопичених 
знань та інструментів застосування цих знань, що відповідає фаховим компетенціям і кваліфікації; набуття нових 
знань і збереження організованої структури знань з метою служіння суспільству, розвитку національної економіки і 
сучасної цивілізації із запровадженням інноваційних підходів, інформаційних технологій, а також створення 
простору для надання якісної освіти та посилення науково-експертного супроводу навчального процесу.
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Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Інтереси здобувачів вищої освіти враховані при формулюванні цілей та програмних результатів навчання шляхом 
визначення та надання загальних та спеціальних компетентностей, визначених Стандартом вищої освіти за 
спеціальністю. У 2020 році до обговорення освітньо-професійної програми та відповідних освітніх компонентів 
залучалися здобувачі вищої освіти та випускники програми.
Інтереси здобувачів та випускників програми враховуються при здійсненні зворотнього зв’язку при проведенні 
практичних занять, консультацій та підготовці кваліфікаційних робіт. У рамках студентоцентрованого підходу до 
навчання вибудовують особисту траєкторію професійного зростання через вибіркові дисципліни. Пропозиції 
здобувачів можуть висловлюватися через відповідні форми зворотнього зв’язку: анкетування, обговорення тощо. 
Для цього було застосовано наступні заходи: проводилися опитування та аналіз висновків здобувачів щодо змісту та 
якості опанованої ними освітньо-професійної програми щодо вдосконалення ОП. Зокрема, випускник за ОП 
Бабенко С.О. запропонував збільшити кількість годин на практичну підготовку здобувачів - як на виробничу 
практику, так і на практичні завдання за ОК. Здобувач освіти, староста гр. ПТ81 Васильєва В.В., запропонувала 
зробити вільний вибір дисциплін здобувачами вищої освіти з загального переліку університету з метою розширення 
можливостей визначення індивідуальної освітньої траєкторії

- роботодавці

Програма, враховуючи інтереси та пропозиції роботодавців, поєднує теоретичну, практичну та консультаційну 
підготовку бакалаврів, залучає до її здійснення та удосконалення керівників та фахівців підприємств та організацій, 
які здійснюють керівництво практикою майбутніх бакалаврів з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, 
передають здобувачам накопичений практичний досвід. 
До рецензування ОПП були залучені роботодавці, у тому числі при визначенні цілей і програмних результатів 
навчання, що підтверджується їхніми рецензіями та відгуками.
Зокрема, Руслан Марков - Директор Луганського відділу фонду підтримки фермерських господарств, консультант 
проекту USAID «Економічна підтримка Східної України», к.е.н., експерт з економічних питань, вніс пропозицію 
щодо впровадження ОК відповідно до фокусу, які підсилять конкурентоспроможність ОП, а також сприятимуть 
підвищенню інтересу академічної спільноти до спеціальності шляхом сумісних публікацій науково-прикладного 
характеру, участі в спеціалізованих конференціях, проведення відкритих занять у мережі Інтернет на різноманітних 
платформах та ресурсах. 

- академічна спільнота

Протягом останніх років послідовна політика щодо залучення академічної спільноти до співпраці через: зміцнення 
єдності навчального і наукового процесів, активну участь НПП у наукових дослідженнях і широке залучення 
здобувачів вищої освіти до наукової діяльності; постійним підвищенням професійного рівня НПП на основі 
активного використання результатів наукової діяльності у навчальному процесі; розширенням міжнародного 
наукового співробітництва та участі у міжнародних фондах, програмах і проєктах.
Передбачено співпрацю з академічною спільнотою в частині реалізації наукової складової ОПП. Інтереси 
академічної спільноти задовольняються сумісними публікаціями наукових тез, статей,  участю в конференціях. 
Мандич О.В., завідувачка кафедри маркетингу та медіакомунікацій ХНТУСГ ім. П. Василенка, пропонує 
формулювати мету ОП так, щоб вона була суголосна з місією університету і переглянути та доопрацювати фокус ОП. 

- інші стейкхолдери

Для залучення інших стейкхолдерів, зацікавлених у висококваліфікованих випускниках програми здатних 
виконувати свої професійні функції, завдання та обов’язки, з дотриманням ними правових норм та соціально-
етичних принципів професії передбачається: проводити круглі столи (http://lnau.in.ua/m5t9), спільні консультації та 
погоджувати з ними стратегічні напрями розвитку освітньої програми; залучати до обговорення можливих проблем. 
Мінакова В.О., старший викладач кафедри економіки підприємства, маркетингу та економічної теорії, зауважила на 
необхідності впровадження інтерактивних методик навчання, які допоможуть сформувати та посилити навчальний 
і науковий інтерес у здобувачів. 

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

Цілі та програмні результати навчання за ОП корелюють з тенденціями розвитку спеціальності на ринку праці. 
Світова тенденція, українські реалії, формування постіндустріального суспільства (суспільства знань) 
супроводжується збільшенням долі в економіці агросфери за рахунок малого та середнього бізнесу. 
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП були враховані наукові дослідження з різних 
аспектів бакалаврської підготовки та практичний досвід вітчизняних ЗВО щодо організації навчання, що 
забезпечить підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі з 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з використанням сучасних інформаційних технологій, які 
спрямовані на надання знань і умінь щодо формування підприємницьких структур, здатних задовольняти попит 
суспільства і ринок праці.

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

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, створення додаткових робочих місць та підвищення 
гнучкості зайнятості, зміцнення регіональних економік, стимулювання та розвитку агарного бізнесу. Тому цілями та 
програмними результатами навчання передбачено застосування інформаційних технологій в сфері 
підприємницької діяльності.

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

У 2016 році у зв’язку із відсутністю стандартів вищої освіти для спеціальностей за переліком 2015 р. у процесі 
розроблення ОП використані чинні галузеві стандарти, а саме освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-
професійна програма бакалавра за відповідними спеціальностями переліку 2006 р. Під час розробки ОПП та 
навчального плану, формулювання цілей та програмних результатів навчання за основу було взято проєкт 
Стандарту вищої освіти зі спеціальності 076. Здійснювався розгляд ОПП вітчизняних та іноземних ЗВО, з яких було 
підтверджено більш активне використання інформаційних технологій у навчальному процесі та підходи до 
неформальної та інформальної освіти: ТДАУ http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-
business/teaching/educational-programs/bachelor/; ХНТУСГ ім. П. Василенка https://khntusg.com.ua/institute/nni-
ts/osvitni-programi-ta-navchalni-plani/076-pidpriiemnictvo-torgivlja-ta-birzhova-dijalnist/; СНАУ 
https://snau.edu.ua/viddil-zabezpechennya-yakosti-osviti/zabezpechennya-yakosti-osviti/osvitni-programi/osvitni-
programi-fakultetu-ekonomiki-ta-menedzhmentu/; Royal University of Agriculture  https://www.rau.ac.uk/ug-ree; Iowa 
State University https://catalog.iastate.edu/collegeofbusiness/entrepreneurship/#fouryearplantextcontainer; Pennsylvania 
State University https://agsci.psu.edu/entrepreneur/innovate/courses. У 2020 році ОП була вдосконалена з урахуванням 
стандарту вищої освіти за спеціальністю. Набули суттєвих змін можливості здобувачів освіти щодо формування 
індивідуальної освітньої траєкторії.

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

Згідно ОП опанування 20 програмних  результатів навчання за спеціальністю 076 освітнього рівня бакалавр та 
набуття 12 загальних компетентностей і 10 спеціальних компетентностей забезпечуються за рахунок вивчення 36 ОК 
ОП. Також здобувачі мають можливість удосконалити свої знання та підвищити свій професійний світогляд у ЗВО за 
рахунок вивчення 20 вибіркових освітніх компонентів з переліку дисциплін за вільним вибором здобувача.
Досягнення результатів навчання забезпечується змістом, структурою і логічною послідовністю освітніх 
компонентів, а також формами та методами освітнього процесу. В ОП розроблено структурно-логічну схему освітніх 
компонентів, матрицю відповідності програмних компетентностей обов’язковим освітнім компонентам освітньої 
програми, матрицю забезпечення програмних результатів навчання  відповідними обов’язковими компонентами 
освітньої програми. 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: «Історія України та української культури», «Філософія», «Міжнародна економіка». 
Студенти мають можливість набувати вмінь і знань, продукувати креативні ідеї, як в процесі вивчення ОК за ОП, так 
і у форматі неформальної освіти: консультуватися і спілкуватися з підприємцями, запрошеними експертами тощо. 
Таким чином, можна констатувати, що діюча ОП ЛугНАУ відповідає вимогам Стандарту та дозволяє досягти 
результатів навчання.

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

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня, спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність», затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 р. № 
1243.

2. Структура та зміст освітньої програми
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Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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

180

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

60

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

Теоретичний зміст предметної області: наукові теорії, положення, концепції, принципи підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності і методологія їхнього використання для організації та ефективного функціонування 
підприємницьких, торговельних, біржових структур. Зміст ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
відповідає предметній області спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». ОП спрямована 
на формування загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, необхідних для вирішення практичних 
завдань в області підприємництва, біржової діяльності та торгівлі.
Структурно-логічна схема освітньої програми 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: 
«Економіка», «Організація виробництва в АПК»,  «Підприємництво, власна справа», «Торговельна діяльність», 
«Біржовий ринок» тощо. Теоретичному змісту предметної області відповідають такі освітні компоненти, як 
«Філософія», «Економічна теорія», «Історія економіки та економічної думки», «Макроекономіка та 
мікроекономіка», «Міжнародна економіка». 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. ОП «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» відрізняється від ОП за суміжними спеціальностями, які реалізуються у ЛугНАУ, тим, що увага 
акцентується саме на організації підприємницької діяльності, набутті практичних навичок формування та 
організації підприємницьких, торговельних, біржових структур.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії в ЛугНАУ визначається такими документами: 
Положення про організацію освітнього процесу – http://lnau.in.ua/w3dd; 
Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором – http://lnau.in.ua/31gg;  
Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти ЛугНАУ (нова редакція) – http://lnau.in.ua/lg6p;  
Положення про дуальну форму навчання – http://lnau.in.ua/1zao; 
Положення про проведення навчально-виробничих закордонних практик та стажувань – http://lnau.in.ua/068y.
Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії реалізується шляхом: 
- обрання здобувачами вищої освіти освітніх компонентів в межах 60 кредитів ЕКТС (25%), передбачених освітньо-
професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом, формуючи цим індивідуальний навчальний 
план; 
- самостійної роботи здобувачів вищої освіти з кожної дисципліни навчального плану з використанням методичних 
матеріалів для проведення самоконтролю;
- самостійного вибору тем кваліфікаційних робіт, виходячи з наукових інтересів здобувачів вищої освіти, їх 
практичного досвіду або майбутнього напряму працевлаштування.
Основні вимоги щодо здійснення здобувачами права вибору відповідають розд. Х, ст. 62 ЗУ «Про вищу освіту» № 
1556-VII від 01.07.2014 року.

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

ЛугНАУ вдосконалює систему реалізації права на вільний вибір навчальних дисциплін на ОП,  визначену 
Положенням про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором  (http://lnau.in.ua/31gg): 
Процедура забезпечення права здобувачів вищої освіти на вільний вибір дисциплін враховує особистісні освітні 
інтереси, дозволяє набути додаткових загальноосвітніх і соціальних навичок, що відповідають заявленим цілям 
програми, а також фахових компетентностей та сприяє підвищенню конкурентоспроможності та затребуваності 
здобувачів на ринку праці. Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем при формуванні індивідуального 
навчального плану, який розробляється на навчальний рік за результатами особистого вибору дисциплін в обсязі, 
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не меншому за встановлений чинним законодавством, з урахуванням вимог ОП щодо вивчення її обов’язкових 
компонентів, а саме 24 кредити ЄКТС (25% від загального обсягу кредитів). Перелік вибіркових дисциплін за ОП та 
їх описи оприлюднюються на вебсайті університету у розділі «Студенту».
Профільні кафедри можуть використовувати різні форми презентації вибіркових дисциплін. Запис здобувачів на 
вибіркові дисциплін здійснюється в особистому кабінеті здобувача через автоматизовану систему управління 
навчальним процесом (http://lgnau.edu.ua/it/). Здобувачі реалізовують своє право вибору освітніх компонент не 
пізніше весняного семестру (до 25 лютого), який передує навчальному року (абітурієнти у перший місяць після 
зарахування на навчання).  Деканат узагальнює інформацію про вибір студентами дисциплін з урахуванням 
наповненості груп, і до 1 березня надає дані до навчального відділу для формування наказу на затвердження складу 
груп за дисциплінами та  розрахунку обсягів навчального навантаження кафедр на наступний навчальний рік. 
Обрані освітні компоненти вносяться в індивідуальний навчальний план студента та є обов’язковими для вивчення. 
У разі поновлення або переведення здобувача перезарахування дисциплін здійснюється відповідно до Положення 
про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці  (http://lnau.in.ua/1t3d) на 
підставі заяви та академічної довідки студента. Дисципліни вільного вибору здобувача не вважаються академічною 
різницею. Перелік дисциплін за вибором щорічно оновлюється кафедрами з урахуванням кон'юнктури ринку праці, 
запитів роботодавців та рівня задоволеності здобувачів.

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

Практична підготовка здобувачів вищої освіти ЛугНАУ регламентується Положенням Про проведення практики 
здобувачів вищої освіти  (http://lnau.in.ua/lg6p). Освітньо-професійна програма передбачає проходження 
виробничої практики та написання випускної кваліфікаційної роботи. Навчальним планом передбачено проведення 
виробничої практики у кількості 7,5 кредитів. Зворотний зв’язок зі суб’єктами господарювання здійснюється у формі 
наданих відгуків та рецензій на роботу здобувачів. Практична підготовка здобувачів проводиться під керівництвом 
викладача ЛугНАУ та спеціаліста підприємства (організації) з фаху. Організацію виробничої практики забезпечує 
кафедра з метою інтеграції навчання з виробництвом. Отримані здобувачами під час практики компетентності 
сприяють підвищенню якості професійної 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 індивідуальних траєкторій навчання студентів в проекції на майбутнє працевлаштування; 
заключає угоди з підприємствами на проведення практики.
Виробнича практика проводиться на підприємствах (організаціях, установах) на основі укладених договорів. 
Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на ректора університету. Навчально-
методичне керівництво і виконання програм практик забезпечує кафедра, факультет.

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

До змісту ОП включено обов’язкові освітні компоненти: «Менеджмент», «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). 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". 22 та 29.10.2020. у ЛугНАУ відбувся тренінг «Базові 
навички медіації у ЗВО». Від Центру медіації його провів викладач економічного факультету Сергієнко С.С. 
http://lnau.in.ua/096f 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів 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 
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кращою можливістю самостійного вивчення теоретичних питань. Побажання здобувачів по збільшенню обсягу 
кожної з компонент ОП враховуються при анкетуванні 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.

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

Підготовка за дуальною формою на даній 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.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

http://lnau.in.ua/q6ku

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

Зарахування на освітню програму, яка акредитується, відбувається згідно з:
Правилами прийому на навчання до ЛугНАУ, які складено у відповідності до Умов прийому на навчання до закладів 
вищої освіти України; 
Положенням про проведення вступних випробувань з використанням автоматизованих систем 
http://lnau.in.ua/e2z5. 
Програми вступних випробувань є загальнодоступними і розміщено на сайті закладу (http://lnau.in.ua/l8po). 
Програма фахового вступного випробування для здобуття освітнього рівня - бакалавр за ОП  складається групою 
забезпечення для визначення вхідного рівня знань необхідного для початку навчання за даною ОП.
При розробленні Правил прийому було приділено увагу конкретизації форм та змісту вступних випробувань у 
відповідності до рівня початкових (вхідних) компетентностей. Також зазначені відповідні коефіцієнти, що 
враховують регіональний аспект ОП: коеф. для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років, які здобули 
середню освіту у закладах, що знаходяться у селах, у рік вступу дорівнює 1,02; регіональний коеф. 1,04 – у 
Донецькій, Луганській області. Абітурієнти з ТОТ мають змогу вступати до ЛугНАУ через освітні центри Донбас-
Україна та Крим-Україна за відповідною процедурою (http://lgnau.edu.ua/?page_id=320). 

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

Здобуття вищої освіти у ЛугНАУ за результатами навчання в інших ЗВО визначається згідно Постанови Кабінету 
Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на 
академічну мобільність» та низки положень ЛугНАУ: Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність, Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці, 
Положення про організацію освітнього процесу в ЛугНАУ, правил прийому до ЛугНАУ. Визнання результатів 
навчання в рамках академічного співробітництва із ЗВО-партнерами здійснюється з використанням Європейської 
кредитно-трансферної системи (ECTS) або з використанням системи оцінювання навчальних здобутків здобувачів, 
прийнятої у країні вищого навчального закладу-партнера, якщо в ній не передбачено застосування ЕСТS. 
Перезарахування вивчених раніше навчальних дисциплін здійснюється на підставі наданого здобувачем документа 
(академічної довідки) з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів, завіреного в 
установленому порядку у ЗВО-партнері. Академічна різниця нормативних та вибіркових навчальних дисциплін за 
індивідуальним навчальним планом здобувача визначається ЗВО.

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

Практики застосування вказаних правил на ОП не було.

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

Питання визначення результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюються «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.

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

На цій ОП не проводилась процедура визнання результатів навчання, отриманих у неформальній/інформальній 
освіті.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Форми та методи навчання і викладання наведено в Положенні про організацію освітнього процесу в ЛугНАУ 
(http://lnau.in.ua/w3dd)  та безпосередньо в ОП.  Забезпечення відповідності методів навчання і викладання на 
освітньо-професійній програмі принципами академічної свободи в ЛугНАУ досягається шляхом популяризації 
актуальних методів навчання (лекцій, тренінгів,  презентацій, дискусій тощо) завдяки виокремленню їх у якості 
одного з провідних критеріїв, під час рейтингування науково-педагогічних працівників (http://lnau.in.ua/o0nu). 
Забезпеченню варіативності застосовуваних методів навчання сприяє широке використання учасниками освітнього 
процесу можливостей інформаційних систем хмарної платформи Microsoft Office 365, Moodle (GNU загальна 
суспільна ліцензія), інших інформаційних ресурсів локального та віддаленого доступу. Методи навчання і 
викладання, які застосовуються на освітній програмі, відповідають принципам академічної свободи, оскільки 
передбачають вільний обмін думками та досвідом, допускають повну свободу ставити будь-які питання з приводу 
суперечливих та непопулярних поглядів, незалежно від того, зачіпає чи ні та чи інша точка зору. У табл. 3 додатку 
наведено матрицю відповідності ПРН, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання, які пов’язані між 
собою та вивчаються в логічній послідовності, що дозволяє застосувати при їх вивченні відповідні форми і методи 
навчання. 

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

ОП спрямована на студентоцентрований підхід, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання з використанням 
пояснювально-ілюстративних, комп’ютерних технологій навчання та здійснюється у класичних формах (колективна 
й індивідуальна; очна та заочна). Студентоцентрований підхід забезпечується також шляхом навчання за 
індивідуальними навчальними планами, наявністю вагомої варіативної складової навчального плану, 
запровадженням системи трансферу і накопичення кредитів (ЄКТС), створенням університетського репозитарію, 
видачі додатку до диплому європейського зразку, змінами в організації навчального процесу; формуванням 
навчальних планів, програм. Формулювання тем кваліфікаційних робіт відбувається шляхом вільного вибору, що 
підвищує індивідуалізацію навчання. Для забезпечення інформованості здобувачів про складові освітнього процесу 
використовується електронний ресурс Moodle (http://edu.lnau.in.ua), Microsoft Office 365 (http://office.com) 
Teams/Outlook, веб-сайт ЛугНАУ, сторінки в соціальних мережах Facebook, Instagram.
Моніторинг освітніх процесів проводиться шляхом анкетування здобувачів освіти, який спрямовано на оцінювання 
рівня організації навчального процесу з метою виявлення можливих відхилень від діючих в університеті стандартів і 
нормативних документів, отримання зворотного зв’язку. Результати опитування здобувачів показали, що зміст 
освітньої програми є достатнім для успішної роботи за фахом, а методами навчання і викладання за ОП задоволена 
переважна більшість здобувачів.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

ЛугНАУ забезпечує академічну свободу науково-педагогічних працівників та здобувачів, яка полягає у їх 
самостійності та незалежності під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та інноваційної 
діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, 
вільного оприлюднення та використання результатів наукових досліджень. Науково-педагогічним працівникам 
надається можливість творчо наповнювати зміст дисциплін, вносити зміни в робочі програми, обирати методи 
навчання задля ефективного засвоєння знань, проводити заняття із застосуванням сучасних технологій, обирати 
самостійну форму вивчення окремих тем. 
Академічна свобода здобувачів полягає, зокрема, у можливості обрання дисциплін за власним вибором, що 
здійснюється через Особистий кабінет.
Принцип академічної свободи реалізується також шляхом можливості обрання теми індивідуальних завдань, 
кваліфікаційних робіт, тематики тез доповідей на конференціях, наукових робіт для прийняття участі у конкурсах, 
навчання одночасно за декількома освітніми програмами в університеті. Під час занять здобувачі можуть вільно 
висловлювати свої думки, відстоювати свою точку зору, піднімати питання, які на їх думку носять актуальний 
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характер чи викликають зацікавленість.

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

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

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

Здобувачі вищої освіти заохочуються до виконання творчих робіт: участі в олімпіадах, конкурсах, конференціях. За 
виконання творчих робіт студенту можуть нараховуватися додаткові бали з відповідного освітнього компоненту. 
Результати досліджень оформлюються у вигляді презентацій, друкованих наукових робіт, тез доповідей, статей у 
наукових виданнях. Науково-педагогічним працівникам та здобувачам вищої освіти було надано безкоштовний 
доступ до міжнародних наукометричних баз даних – Scopus та Web of Science. 
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. Під час засідання із числа 
вмотивованих до наукової діяльності було сформовано склад гуртка, обрано старосту Баранова Даниіла, секретаря 
Куценко Ксенію. 11-12 березня 2021 р. на факультеті відбулася І Міжнародна науково-практична конференція 
«Використання інформаційних технологій для оптимізації процесів виробництва сільськогосподарської продукції та 
управління підприємствами» http://lnau.in.ua/7jf2, в якій приймали участь здобувачі освіти за ОП.

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

У ЛугНАУ діє внутрішня система забезпечення якості освіти - Положення про освітні програми 
(http://lnau.in.ua/fep6), основними процедурами якої є: - моніторинг та періодичний перегляду освітніх програм, в 
тому числі із залученням представників підприємств, що є потенційними роботодавцями; - процедура підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників; - забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 
освітнього процесу; - забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових 
працях науково-педагогічних працівників і кваліфікаційних та наукових роботах здобувачів вищої освіти. 
Виконання цього комплексу завдань забезпечує ефективність процесів оновлення змісту освітніх компонентів за 
ОП. На основі принципу академічної свободи викладач визначає, які наукові досягнення та сучасні практики слід 
пропонувати здобувачам під час навчання. Результати досліджень за кафедральною науково-дослідною темою 
«Запровадження сучасних інструментів маркетингу в діяльності агропродовольчого комплексу України в умовах 
інтеграції до Європейського економічного простору» використовуються у навчальному процесі економічного 
факультету під час викладання дисциплін. Результати наукових досліджень, які вже було опубліковано, 
використовуються під час викладання ОК «Підприємництво. Власна справа», а саме в аграрному контексті введення 
до складу господарської діяльності підприємства галузі бджільництва на засадах синергії та біфуркації. В ОК 
«Маркетинг», яку викладає Кислюк Л. В., в темі «Класифікація маркетингу» на основі її наукових публікацій, 
коротко характеризуються деякі сучасні види маркетингу з акцентом на специфіку їх застосування в АПК. Під час 
викладання ОК «Інновації та бізнес-планування  підприємництва в АПК» Мінакова В.О. використовує результати 
власних досліджень щодо впровадження інновацій з корпоративної соціальної відповідальності в АПК, 
ефективності таких нововведень з точки зору забезпечення конкурентоспроможності, прибутку і фінансової 
стабільності підприємництва. В ОК «Біржовий ринок» Науменко І. В. в темі «Ціноутворення на біржовому ринку» 
на основі її наукових досліджень, наводить деякі сучасні особливості формування цін на агропродовольчому ринку.
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.

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

Інтернаціоналізація навчання, міжнародна академічна мобільність регламентується Положенням про порядок 
перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці та Положенням про порядок реалізації 
права на академічну мобільність. Формами академічної мобільності є: навчання; наукове стажування; практика. 
Формами академічної мобільності для науково-педагогічних працівників є: освітнє чи наукове стажування; 
підвищення кваліфікації. Університетом укладено договори про співробітництво між ЛугНАУ і закордонними ЗВО, 
зокрема: Білоруський державний аграрний технічний університет, Білорусь; Стамбульський університет, Сerrahpasa, 
Туреччина; Університет економіки, м. Варна, Болгарія; Варненський вільний університет ім. Черноризца Храбра, м. 
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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.

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

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

Система контролю знань студентів у межах навчальних дисциплін здійснюється відповідно до «Положення про 
організацію освітнього процесу в ЛугНАУ» (http://lnau.in.ua/w3dd) та має на меті перевірку досягнення студентом 
запланованих програмних результатів навчання. Контрольні заходи включають у себе поточну та підсумкову форму 
контролю. Поточна форма контролю проводиться викладачами під час аудиторних занять. Мета поточного 
контролю – визначення рівня досягнень програмних результатів навчання студента за: певним розділом (темою) 
робочої програми навчальної дисципліни (тестування, надання письмових відповідей на запитання за темою); 
практичними заняттями (тест-контроль, есе, контрольна/розрахункова робота або перевірка та захист 
індивідуального завдання, у т.ч. розрахункового); семінарськими заняттями (виступ з доповіддю і презентацією за 
темою заняття, участь у дискусії та обговорення). 
Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки студентів до виконання конкретної роботи, і 
водночас забезпечення зворотного зв’язку між викладачами та студентами у процесі навчання. Інформація, 
отримана під час поточного контролю, використовується як викладачем для коригування методів і засобів навчання, 
так і студентами для планування самостійної роботи. Форми проведення поточного контролю та критерії 
оцінювання рівня знань визначаються відповідною кафедрою у робочих навчальних програмах. 
Мета підсумкового контролю – комплексне оцінювання рівня досягнення результатів навчання з дисципліни. 
Підсумковий контроль з певної дисципліни здійснюється у формах семестрового екзамену або заліку з конкретної 
навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою дисципліни, і 
в терміни, встановлені робочим навчальним планом та індивідуальним навчальним планом студента. Залік – це вид 
підсумкового контролю, при якому засвоєння студентом навчального матеріалу з дисципліни оцінюється на підставі 
результатів поточного контролю (тестування, поточного опитування, виконання індивідуальних завдань та певних 
видів робіт на практичних/семінарських заняттях) протягом семестру. Семестровий екзамен – це форма 
підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної 
дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід. 

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

Критерії оцінювання навчальних досягнень викладені в робочій програмі навчальної дисципліни та доводяться до 
здобувачів освіти викладачем на початку викладання дисципліни. Робочі програми розміщені в електронному 
ресурсі навчально-методичного забезпечення Луганського національного аграрного університету Moodle 
(http://edu.lnau.in.ua). 
Викладачі на початку вивчення кожної навчальної дисципліни у чіткій та зрозумілій формі ознайомлюють студентів 
з формами проведення контрольних заходів та оцінювання – як усно, так і за допомогою системи оцінювання різних 
видів робіт за накопичувальною системою, а також критеріїв оцінювання. Оцінювання семестрового контролю 
здійснюється за 100-бальною школою відповідно до затверджених кафедрою критеріїв оцінювання за 
університетською шкалою: «Відмінно», «Добре», «Задовільно», «Незадовільно» - для екзаменів, практик, а також 
«Зараховано», «Не зараховано» - для заліків. Одночасно оцінювання проводиться за школю трансферних оцінок 
ЄКТС («А», «В», «С», «D», «E», «Fx», «F»).

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

На початку навчання викладачі повідомляють здобувачів про критерії оцінювання різних контрольних заходів з 
певної дисципліни, що містяться у робочих програмах навчальних дисциплін. У процесі навчання викладачі 
інформують здобувачів вищої освіти про строки та якість виконання поставлених завдань. Здобувач вищої освіти 
також може в особистому кабінеті АСУ НП ЛугНАУ (http://176.101.220.8:8082) Головна→Робочий 
план→Спеціальності – самостійно ознайомитися з інформацією про перелік дисциплін у кожному семестрі на весь 
період навчання і відповідно до них форми контрольних заходів до початку їх вивчення.

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

Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам Стандарту вищої освіти України першого 
(бакалаврського) рівня за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для першого 
(бакалаврського), затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 р. № 
1243, відповідно до якого атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. 
Кваліфікаційна робота спрямована на розв’язання теоретичних завдань та вирішення практичних проблем у сферах 
підприємницької, торговельної та біржової діяльності; характеризується комплексністю в умовах невизначеності. 
Академічний  плагіат і фальсифікації неприпустимі. Кваліфікаційна робота оприлюднюється у репозитарії закладу 
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вищої освіти.

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

Процедура проведення контрольних заходів у ЛНАУ регулюється:
Положенням про організацію освітнього процесу (http://lnau.in.ua/w3dd) 
Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю (http://lnau.in.ua/xjov)
Положення про дистанційне навчання (http://lnau.in.ua/l4jk)
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Луганському національному 
аграрному університеті (http://lnau.in.ua/plcx)
В Університеті функціонує єдина інформаційна система управління, як програмно-апаратний комплекс, що 
забезпечує низку основних функцій роботи з документами та базами даних в електронному вигляді з використанням 
хмарних технологій, спеціалізованого програмного забезпечення та ІТ-сервісів, зокрема Офіс365. У навчальних 
корпусах забезпечений доступ до мережі Інтернет (безкоштовний Wi-Fi).
Автоматизація основних функцій управління освітнім процесом запроваджено на базі програмно-технологічного 
комплексу АСУ НП ЛугНАУ. До всіх документів здобувачі і викладачі мають доступ безпосередньо на сайті 
https://lnau.in.ua (Університет-Документи університету).

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

Об’єктивність екзаменаторів є невід’ємною умовою якісного оцінювання знань здобувачів вищої освіти, при цьому 
екзаменатор керується загальними моральними принципами та правилами етичної поведінки працівників 
університету. З метою моніторингу дотримання членами спільноти ЛугНАУ моральних та правових норм 
розроблено:
-  Положення про комісію з питань академічної доброчесності (http://lnau.in.ua/w8iq);
- Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Луганському національному 
аграрному університеті (http://lnau.in.ua/plcx);
- Порядок про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Луганському національному аграрному 
університеті (http://lnau.in.ua/cbgz). Згідно порядку організації і проведення заліків,  екзаменів у ЛугНАУ заліково-
екзаменаційна сесія проводиться за затвердженим розкладом. Викладачі зобов’язані приймати у здобувачів заліки, 
екзамени в аудиторіях та в терміни, визначені розкладом заліково-екзаменаційної сесії.
Випадків оскарження результатів контрольних заходів та атестації здобувачів за ОП а також конфлікту інтересів не 
було.

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

Здобувач вищої освіти, який в день, визначений за розкладом для складання контрольного заходу, отримав 
незадовільну оцінку або позначку «не з’явився», має право перескладання екзамену або заліку протягом сесії за 
індивідуальним графіком ліквідації академічних заборгованостей (п. 3.46 Положення про організацію освітнього 
процесу в ЛугНАУ). Здобувач вищої освіти не може бути допущений до перескладання екзамену з дисципліни, доки 
він не виконає усі види робіт, які передбачені робочою програмою на семестр з цієї дисципліни. За підсумками 
семестрового контролю, по закінченню сесії, навчальним відділом Університету формуються подання на 
відрахування здобувачів вищої освіти, які мають заборгованості. Випускник, який отримав оцінку «незадовільно» 
під час захисту кваліфікаційної роботи, після завершення атестації відраховується з ЛугНАУ як такий, що виконав 
навчальний план, але не пройшов атестацію. При цьому йому видається академічна довідка. Повторні складання 
екзаменів і захист кваліфікаційної роботи з метою підвищення оцінки не дозволяються. Протягом періоду 
здійснення освітньої діяльності випадків застосування відповідних заходів серед здобувачів ОП «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» не було.

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

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

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?
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Забезпечення дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу регламентується 
«Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату в Луганському національному аграрному 
університеті» (http://lnau.in.ua/xnot). Органом, що здійснює контроль за дотриманням академічної доброчесності 
учасниками освітнього процесу в Університеті є Комісія з питань академічної доброчесності Луганського 
національного аграрного університету, яка діє відповідно до Положення про комісію з питань академічної 
доброчесності (http://lnau.in.ua/w8iq). Ці положення спрямовані на підтримку ефективної системи дотримання 
академічної доброчесності, яка поширюється на наукові праці здобувачів освіти та НПП, а також передбачають: 
оцінку рівня посилань на джерела інформації, дотримання норм законодавства про авторське і суміжні права; 
контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти, за процесом об’єктивного оцінювання 
результатів навчання; оцінку рівня виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 
результатів навчання тощо.

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

На ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для протидії академічному плагіату використовується 
система UNICHECK. Завдяки поєднанню сучасних технологій та інтуїтивного дизайну UNICHECK допомагає 
підвищити якість оригінальних текстів за рахунок впровадження принципів академічної доброчесності в ЛугНАУ 
культуру та покращення академічної мотивації здобувачів та викладачів. Цей онлайн-сервіс здатен на автоматичне 
визначення заміни символів і літер в тексті, а також на зворотну автоматичну підстановку в текст правильних 
символів і пошук на плагіат модифікованої версії. В результаті перевірки складається звіт, у якому виділено плагіат, 
посилання та цитати, джерела плагіату. Згідно з Положенням про комісію з питань академічної доброчесності у 
ЛугНАУ усі кваліфікаційні роботи здобувачів обов’язково проходять перевірку на академічний плагіат у системі 
UNICHECK, яку здійснює відповідальна особа за академічну доброчесність на економічному факультеті ЛугНАУ. У 
разі негативного висновку онлайн-сервісу UNICHECK робота повертається на доопрацювання.

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

Для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів у ЛугНАУ проводяться консультації щодо вимог з 
написання навчально-дослідних робіт (кваліфікаційних робіт,  статей, тез доповідей) із акцентуванням на 
принципах самостійності роботи над письмовими завданнями різних видів, коректного використання інформації з 
інших джерел та уникання плагіату, а також правил опису джерел та оформлення цитувань. Згідно з Положенням 
про комісію з питань академічної доброчесності, запобігання академічного плагіату передбачає: розробку та 
розповсюдження методичних матеріалів, що містять вимоги до оформлення посилань на використані джерела; 
ознайомлення здобувачів із системою та принципами роботи UNICHECK, з документами, що регламентують 
запобігання академічного плагіату. 
У рамках заходів щодо поширення принципів академічної доброчесності в університеті регулярно проводяться 
відповідні заходи, інформація про які доступна за посиланням  http://lnau.in.ua/5rno 

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

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти, науково-педагогічні працівники закладу освіти можуть 
бути притягнені до академічної відповідальності, види якої визначаються Положенням про комісію з питань 
академічної доброчесності в ЛугНАУ. Здобувачі вищої освіти несуть відповідальність за порушення вимог подання 
своїх наукових робіт, кваліфікаційної роботи для перевірки системою UNICHECK. За порушення академічної 
доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне 
проходження оцінювання (індивідуальне завдання, іспит, залік тощо); повторне проходження відповідного 
освітнього компонента ОП; відрахування. Випадків виявлення порушення академічної доброчесності за ОП 
протягом періоду здійснення освітньої діяльності не було виявлено.

6. Людські ресурси

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

Відповідно до  Положення про конкурсний відбір та призначення на посади науково-педагогічних і педагогічних 
працівників (http://lnau.in.ua/o177) при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ЛНАУ 
визначається порядок обрання за конкурсом осіб, які претендують на зайняття вакантних посад науково-
педагогічних працівників Університету. Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента кафедра може 
запропонувати йому прочитати відкриті лекції, провести практичні заняття в присутності науково-педагогічних 
працівників ЛНАУ. Для надання обґрунтованих пропозицій щодо претендентів на заміщення відповідних посад 
наказом ректора в Університеті створюється конкурсна комісія. Відповідність кандидатури претендентів на посаду 
попередньо обговорюються на відповідній кафедрі в їх присутності. Висновки кафедри про професійні та особисті 
якості претендентів та відповідні рекомендації щодо обрання (необрання) претендента на посаду затверджуються 
таємним голосуванням та передаються на розгляд відповідної конкурсної комісії разом з окремими думками 
учасників засідання, які викладені в письмовій формі. Усі викладачі випускової кафедри за ОП працюють як обрані 
за конкурсом за відповідною процедурою.
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Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

ЛугНАУ активно залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, використовуючи науковий та 
виробничий потенціал для спільного виконання науково-дослідних робіт, проведення спільних конференцій, 
організації стажування науково-педагогічних працівників, круглих столів, тренінгів, організації оглядових лекцій 
для здобувачів вищої освіти, проходження практики студентами. Участь роботодавців передбачена у розробці та 
вдосконаленні освітніх програм та навчальних планів, тематики кваліфікаційних робіт, методичних рекомендацій, у 
проведенні атестації здобувачів вищої освіти. Партнерами ЛугНАУ із стейкхолдерів, які залучені до організації та 
реалізації освітнього процесу за ОП є: СТОВ «Агро-Танюшівське», Проект USAID «Економічна підтримка Східної 
України», Агентство регіонального розвитку Луганської області, ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «КОРУМ ГРУП» тощо. 
Також здобувачами освіти разом з викладачами кафедри були відвідані ПП «СПС», ПАТ «САН IнБев Україна», СУБ 
ТОВ «Українська чайна фабрика «АХМАД ТІ», АТ КБ «Приватбанк».

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

Роботодавці залучаються до організації та реалізації освітнього процесу шляхом проведення «Ярмарку вакансій», 
під час якого студенти можуть ознайомитися із пропозиціями щодо роботи, заповнити заявки, подати резюме та 
працевлаштуватися. Також, представники роботодавців, які водночас є експертами-практиками у відповідній галузі, 
беруть участь у розробці освітніх програм та оцінюють навчальні плани підготовки щодо професійних 
компетентностей та рівня підготовки випускників до професійної діяльності. Для здобувачів освіти  проводяться 
мотиваційні лекції (http://lnau.in.ua/rak0), ознайомлюючи екскурсії (http://lnau.in.ua/vx7j) в результаті яких є 
можливість працевлаштуватися. Освітнім процесом передбачено проходження різних видів практик студентами ОП 
на базі підприємств та інших суб’єктів господарювання, що сприяє тісному контакту здобувачів освіти та 
роботодавців.

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

Для сприяння професійному розвитку викладачів науково-педагогічний персонал кафедри підприємства, 
маркетингу та економічної теорії ЛугНАУ, згідно Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-
педагогічних і педагогічних працівників ЛугНАУ,  (http://lnau.in.ua/l9v5) проходить підвищення кваліфікації 
наступного характеру: семінари, тренінги, вебінари, круглі столи, стажування тощо. ЛугНАУ всіляко сприяє 
долученню працівників до таких заходів, у т.ч. шляхом безпосереднього фінансування такої їх участі. Викладачі 
ЛугНАУ проходять підвищення кваліфікації у наукових, освітньо-наукових установах та організаціях як в Україні, 
так і за її межами. Кожен викладач має право вільно обирати місце, напрям, тематику, строки (але не рідше, ніж 
один раз на п’ять років) підвищення кваліфікації. Викладачі кафедри поширюють географію підвищення 
кваліфікації на країни Євросоюзу, зокрема: Кислюк Л. В., к.н. із соц. ком., доц. стажування у Балтійському науково-
дослідному інституті проблем трансформації економічного простору (Латвія), тема: «Інноваційні освітні технології: 
європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» (150 год.) 2019 р.; 
Балдик Д. О., к.е.н.  науково-педагогічне стажування «Едукація та індивідуалізація в закладах освіти» (07.04.2020-
09.07.2020), 180 годин.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

ЛугНАУ реалізовує систему стимулювання розвитку викладацької майстерності відповідно до Статуту та Положення 
про комісію з питань академічної доброчесності в ЛугНАУ. За сприяння ЛугНАУ в рамках проекту здійснюються 
програми обміну досвідом між науково-педагогічним персоналом кафедри та закордонними ЗВО, що забезпечує 
підвищення викладацької майстерності науково-педагогічного складу кафедри. Здобуті навички підвищення під час 
участі в проектах науково-педагогічним персоналом застосовуються безпосередньо в освітньому процесі.
З метою підвищення ефективності роботи науково-педагогічних працівників і структурних підрозділів ЛугНАУ 
передбачено рейтингування науково-педагогічних працівників згідно Положення про критерії оцінювання 
показників рейтингу педагогічних та науково-педагогічних працівників ЛугНАУ (http://lnau.in.ua/o0nu). За 
результатами рейтингування формується рейтинг найкращих викладачів, відповідно до чого здійснюється обмін 
досвідом, запровадження найкращих практик та нагородження викладачів. Оприлюднення результатів рейтингів 
здійснюється регулярно раз на рік на сайті ЛугНАУ. Викладачі кожного року проводять відкриті заняття, результати 
яких обговорюються на засіданнях кафедри. Університетом, відповідно до наказу МОН від 5.03.21 №299, у Стратегії 
розвитку закріплено впровадження системи показників ефективності діяльності працівників університету (KPI), що 
значно заохочує та мотивує НПП до розвитку викладацької майстерності, у т.ч. за ОП.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

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

Навчально-методичне забезпечення ОП включає: програми навчальних дисциплін; програму виробничої практики; 
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підручники і навчальні посібники; конспекти лекцій в електронному вигляді; навчальні матеріали, розміщені в 
системі Moodle; інтерактивні електронні засоби навчання; інструктивно-методичні матеріали до занять й організації 
контрольних заходів тощо. 
Обладнання, устаткування забезпечує досягнення програмних результатів навчання ОП. Матеріально-технічне 
забезпечення сформоване відповідно до вимог ОП, програм навчальних дисциплін і відповідає ліцензійним умовам.
Університет забезпечує достатню кількість навчальних приміщень. У ЛугНАУ є: оздоровчо-спортивний центр, 
бібліотека, читальна зала. Здобувачі ОП мають вільний доступ до фондів та електронних каталогів наукової 
бібліотеки. На факультеті є комп’ютерна техніка з доступом у мережу Internet. Студенти проживають у гуртожитках, 
де створені всі необхідні умови їхнього проживання. При підготовці здобувачів застосовуються Internet-технології, 
завдяки яким вони мають можливість впровадити дослідницьку діяльність, використовувати сучасні інформаційно-
комунікаційні технології у навчанні. У ЛугНАУ використовується електронна форма розкладу занять. Проводиться 
планова робота з удосконалення матеріально-технічної бази шляхом залучення коштів держбюджету, грантів 
міжнародних проєктів.

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

В ЛугНАУ на постійній основі (через «Скриньку ідей» на сайті, чат-бот у додатку Телеграм @L_N_A_U_bot тощо) 
здійснюється опитування здобувачів вищої освіти для виявлення їх потреб. Університет забезпечує вільний доступ 
здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, наукової 
діяльності в межах ОП. 
Освітнє середовище Університету дозволяє максимально задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти, 
зокрема: 
- творчий потенціал студентів розвивається завдяки діяльності студентського самоврядування, організації та 
проведення різноманітних університетських заходів, свят; 
- науковий потенціал студентів реалізується через проведення науково-практичної конференції для здобувачів 
вищої освіти, молодих науковців «Актуальні проблеми та наукові звершення молоді на початку Третього 
тисячоліття»; 
- активну громадянську позицію студенти мають змогу реалізувати завдяки організації дискусійних клубів, участі у 
студентських активностях. 
Виявлення і врахування потреб та інтересів здобувачів вищої освіти здійснюється передусім через взаємодію 
адміністрації Університету та структурних підрозділів зі студентським самоврядуванням.

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

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти забезпечується: – організацією 
безпечних умов навчання та праці; – дотриманням норм техніки безпеки та систематичним інструктуванням 
здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників; – проведенням заходів спортивного, фізкультурно-
оздоровчого, культурно- масового, навчального характеру, що пропагують здоровий спосіб життя, сприяють 
особистісній реалізації студентів. Діючі нормативні документи закладу, що регулюють освітній процес, спрямовані 
на дотримання прав та свобод здобувачів освіти.
Впровадженні наступні Положення задля підтримки та налагодження соціального партнерства між здобувачами та 
ЗВО:
- Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням та дискримінацію (http://lnau.in.ua/4t0q)
- Положення про запобігання та протидію булінгу у Луганському національному аграрному університеті 
(http://lnau.in.ua/uyrk)
-     Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, інших маломобільних 
груп населення під час перебування на території (в приміщеннях)  університету (http://lnau.in.ua/mhyx)
Також залучення науково-педагогічних (педагогічних) працівників до проходження курсу «Протидія та 
попередження булінгу (цькування) в закладах освіти» (https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-
v1:MON+AB101+2019_T2/about )

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

Освітню підтримку здобувачів вищої освіти забезпечують факультет, викладачі та куратори академічних груп. 
Згідно Положення про організацію освітнього процесу в ЛугНАУ у кожній групі є куратор, який здійснює первинну 
підтримку здобувачів, допомагає та інформує їх. Комунікація із здобувачами відбувається шляхом доведення 
необхідної інформації до студентів викладачами під час навчальних занять, консультацій та виховних годин, із 
використанням сучасних інформаційних технологій. Організаційна підтримка здобувачів вищої освіти стосується 
допомоги їм при отриманні відповідей на їх питання адміністративного характеру, наприклад щодо їхніх особистих 
документів (студентський квиток, довідка про навчання, виклик на сесійний заїзд тощо). Забезпечення 
інформаційної підтримки здобувачів вищої освіти в Університеті передусім передбачає своєчасне інформування 
студентів з освітніх та позаосвітніх питань. Інформування студентів відбувається за допомогою сайту, Teams. На 
сайті ЛНАУ та в особистому кабінеті доступна інформація про організацію освітнього процесу (розклад занять, сесій, 
дзвінків тощо). Окремо виділено інформацію для всіх вступників у розділі Абітурієнту. Здобувачі та інші учасники 
освітнього процесу мають доступ до нормативних документів Університету. Соціальна підтримка та тьютерство 
полягає у роботі кураторів та деканату. Також здобувачі вищої освіти мають академічну стипендію, а деяким 
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категоріям студентів передбачена виплата соціальної стипендії. На базі ЛугНАУ діють органи, які надають 
різноманітні можливості (lnau.in.ua→Студенту→Студентські можливості в ЛНАУ). Центр якості професійної 
адаптації та консалтингу сприяє професійному зростанню здобувачів ОП, створюючи умови для більш повної їх 
самореалізації у різних площинах діяльності, умови для спілкування випускників, студентів і викладачів ЛугНАУ, 
забезпечуючи інформаційний обмін. Центр сучасних освітніх та інформаційних технологій надає можливість 
здобувачам користуватися інформаційними та оnline ресурсами. За результатами опитування 
(https://lnau.in.ua/%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%B0-
%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/?lang=ua), переважна 
кількість здобувачів позитивно оцінюють освітню та практичну підготовку. Це підтверджує належний рівень 
механізмів освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої 
освіти ЛугНАУ. 

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

ЛугНАУ створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами таким 
чином, щоб вона мала можливість повноцінно соціалізуватися та результативно навчатися. Зокрема, у навчальному 
корпусі для потреб потенційних здобувачів вищої освіти з особливими освітніми пристосовано спеціальний вхід та 
кнопка виклику. Задля персоніфікованого освітнього простору потенційних здобувачів вищої освіти із особливими 
освітніми потребами впроваджено Систему дистанційного навчання, яка реалізовано на платформі Moodle.  Під час 
реалізації освітньої програми, яка акредитується, серед здобувачів вищої освіти студентів із особливими освітніми 
потребами не було.
В Університеті діє Положення про організацію інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами 
(http://lnau.in.ua/oesj). 

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

У ЛугНАУ наявні чіткі та зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій, які є доступними для 
всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації ОП. Освітня діяльність ЗВО 
базується на принципах дотримання демократичних цінностей свободи, справедливості, рівності прав і 
можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації, відкритості та прозорості. Проводяться 
консультування та підтримка соціально уразливих груп студентів та викладачів, методичне консультування для 
кураторів груп, молодих викладачів. Урегулювання конфлікту інтересів у ЛугНАУ здійснюється відповідно до 
Закону України «Про запобігання корупції» та Положення про академічну доброчесність за допомогою одного з 
нижченаведених заходів: усунення працівника від виконання завдання; встановлення додаткового контролю за 
виконанням працівником відповідного завдання; обмеження у доступі працівника до певної інформації; перегляду 
обсягу функціональних обов’язків працівника; переведення працівника на іншу посаду; звільнення працівника. Для 
повідомлення про факти порушення антикорупційного законодавства на інформаційних стендах та на офіційному 
веб-сайті ЛугНАУ розміщено відповідну інформацію (номер телефону для здійснення повідомлень, електронна 
адреса, Скринька довіри тощо). Розгляд звернень, скарг і заяв, що надходять до ЛугНАУ, відбувається відповідно до 
Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про звернення громадян». Розгляд скарг і 
звернень у ЛугНАУ відбувається шляхом особистого прийому громадян керівництвом. Про результати розгляду 
скарг і звернень громадянин повідомляється письмово або усно, за його бажанням. Протягом періоду провадження 
освітньої діяльності за ОП конфліктних ситуацій не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП ЛугНАУ регулюються: 
наступними документами:
1. Положення про освітні програми (http://lnau.in.ua/fep6)
2. Положення про гарантів ОП (http://lnau.in.ua/611h)
3. Положення про проєктну, робочу групи ОП та групу забезпечення (http://lnau.in.ua/39fq)
4. Положення про організацію освітнього процесу (http://lnau.in.ua/w3dd)
5. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Луганському національному аграрному 
університеті (http://lnau.in.ua/1bhh)

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

Процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП ЛугНАУ регулюються 
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Положенням про освітні програми (http://lnau.in.ua/fep6). Перегляд ОП з метою їх удосконалення здійснюється у 
формах оновлення або модернізації. ОП може щорічно оновлюватися в частині усіх компонентів, крім місії (цілей) і 
програмних навчальних результатів. Перегляд ОП здійснюється не рідше ніж 1 раз на рік. Обґрунтовані зміни чи 
доповнення до освітньої програми вносяться, у разі необхідності, у такому ж порядку, як під час розробки та 
затвердження освітньої програми відповідно до вищезгаданого Положення. Модернізація ОП має на меті більш 
значну зміну в її змісті та умовах реалізації, ніж при плановому оновленні, і може стосуватися також мети (місії), 
ПРН. Зміна виду ОП також відноситься до удосконалення. Модернізація ОП може проводитися з: - ініціативи 
керівництва Університету / факультету / у разі незадовільних висновків про її якість в результаті самоаналізу або 
аналізу динаміки набору здобувачів вищої освіти; - ініціативи гаранта ОП за відсутності набору вступників на 
навчання; - ініціативи проектної групи з метою врахування змін, що відбулися в науковому професійному полі, в 
яких реалізується ОП, а також змін ринку освітніх послуг або ринку праці. - наявності висновків про недостатньо 
високу якість за результатами різних процедур оцінки якості ОП. Модернізована ОП разом з обґрунтуванням 
внесених до неї змін має пройти затвердження в установленому порядку. З ініціативи проєктної групи або 
факультету, що реалізує ОП, відбувається повторне затвердження освітніх програм, у разі її значного оновлення. 
Значним вважається оновлення складу ОП (складу дисциплін, практик та їх обсягу в кредитах ЄКТС) більше, ніж на 
50 %. Після перегляду та затвердження освітньої програми вона розміщується проектною групою на офіційному 
веб-сайті ЛугНАУ.
Освітня програма переглядалася у 2019/2020 н. р. (протокол вченої ради № 11 від 30 червня 2020 р.).  За 
результатами останнього перегляду були внесені зміни: переглянули фокус ОП, особливості, визначені основні 
вектори програми, а саме поглиблення вивчення інформаційних технологій, посилена аграрна галузева 
направленість та регіональний аспект. Переглянуто перелік обов’язкових компонент ОП, додано для вивчення нові 
дисципліни: Організація виробництва в АПК; Системи і методи прийняття рішень; Підприємництво. Власна справа; 
Кон’юнктура ринку; Інновації та бізнес-планування підприємництва в АПК; Розвиток підприємства: потенціал, 
господарські рішення та ризики.

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

Періодичний зворотній зв’язок зі здобувачами є обов’язковою складовою внутрішнього забезпечення якості ОП у 
Луганському національному аграрному університеті. Протягом навчання здобувачі активно беруть участь у 
різновекторних опитування, які розміщені на сайті ЛугНАУ у розділі «Якість освіти-Громадське обговорення 
освітніх програм»   (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=g90YDfECLkmSOtL6XHz6pGUEvEs5gqtLh4rD9nbNOh5URUI3NkxMUjZMUVQwUVU5NkRGWU9YM0hVRi4u). 
Анкети розробляють викладачі кафедри, працівники деканату, актив студентського самоврядування. Зі 
здобувачами, які мають вищий рейтинг у навчанні, гарант освітньої програми проводить індивідуальні бесіди для 
виявлення думки і пропозицій щодо вдосконалення ОП. За результатами роботи із фокус-групою здобувачів вищої 
освіти було ідентифіковано потребу посилення практичної підготовки в ОП та зміни співвідношення аудиторного 
навантаження та самостійної роботи. Відповідно, під час перегляду ОП було створено додаткові умови для 
здобувачів поєднувати дослідницьку роботу із практичною підготовкою. На питання «Чи достатній, на Вашу думку, 
зміст (перелік компонентів, дисциплін) освітньої програми для успішної роботи за фахом?», більшість відсотків 
опитаних здобувачів за ОП відповіли – так.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Здобувачі вищої освіти є повноцінними партнерами у всіх процесах забезпечення якості ОП у ЛугНАУ. Процедура 
взаємодії студентства з різними структурами університету регламентується Положенням «Про студентське 
самоврядування ЛНАУ» https://lnau.in.ua/DOCS/Polozhennya_pro_stud_radu.pdf.
Органи студентського самоврядування можуть надавати пропозиції та зауваження щодо змісту освітніх програм, 
навчальних планів та програм навчальних дисциплін, ініціювати їхній перегляд. Участь органів студентського 
самоврядування у процесі періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості 
забезпечується шляхом включення здобувачів вищої освіти у склад членів засідання вченої ради факультету та 
університету, інших робочих та колегіальних органів університету. Студентське самоврядування, що входить до 
складу цих колегіальних органів беруть участь у безпосередньому обговоренні змісту ОП, висловлюють пропозиції 
щодо організації навчального процесу та поліпшення його якості. Представники студентського самоврядування 
беруть участь у старостатах, де зокрема, обговорюються питання відвідування занять, якості викладання та ін. 
Отримана інформація доводиться до відома керівництва Університету, який разом зі студентським активом 
розробляє заходи забезпечення якості освітнього процесу.

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

Співробітництво із роботодавцями в процесі перегляду освітньої програми, що акредитується, та інших процедур 
забезпечення її якості проходить у форматі залучення роботодавців до публічного обговорення ОП. Під час 
спілкування з боку трьох сторін (здобувачів, роботодавців, гаранта програми) відбувається верифікація адекватності 
і сучасності компетентностей, які набуваються за освітньою програмою та розробляються пропозиції для групи 
забезпечення спеціальності щодо вдосконалення “вузьких” місць освітніх компонентів.
Прикладом конкретного заходу є: 
Круглий стіл в Скайп https://join.skype.com/leXYSzVwVYrv.  
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14 травня 2020 року на економічному факультеті Луганського національного аграрного університету (ЛугНАУ) був 
організований  та проведений в дистанційному режимі науково-комунікативний захід «Зустріч зі стейкхолдерами 
освітніх програм» (у форматі круглого столу) - http://lnau.in.ua/m5t9.
Метою заходу було залучення до продуктивної та конструктивної дискусії стейкхолдерів ОПП спеціальностей 
економічного факультету Луганського національного аграрного університету, за якими відбувається підготовка 
здобувачів вищої освіти, зокрема за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». В заході 
прийняли участь науково-педагогічні працівники факультету, розробники освітньо-професійних програм, 
випускники, здобувачі вищої освіти, роботодавці. 

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

ЗВО сприяє працевлаштуванню здобувачів, випускників, вони мають змогу реалізувати свій потенціал на 
підприємствах України. ЛугНАУ проводить тренінги, майстер-класи на ярмарках вакансій, що сприяє професійному 
розвитку. Відбувається спілкування на підприємствах, здобувачі знайомляться з перспективами трудової діяльності. 
У березні 2019 р. компанія АБІНБЕВ ЕФЕС Україна провела рекрутмент-проект «Академія пивоварів», який 
передбачав отримання пропозицій виробничих стажувань на підприємстві з майбутнім працевлаштуванням 
(http://lnau.in.ua/kqjb). У квітні 2019 року ЛугНАУ провів «Дні кар’єри», метою було поширення інформації серед 
молоді про кар’єрні можливості. Формат є традиційним, бо сприяє налагодженню комунікацій між здобувачем та 
роботодавцем. Представники підприємств ознайомили з компаніями, розповіли про вакансії, програми  практики. 
ЛугНАУ співпрацює з Державною службою зайнятості, якою проведено тренінгові програми щодо підвищення 
конкурентоспроможності молоді на ринку праці, сприянні у підборі відповідної вакансії. Випускники будують 
кар’єру в органах державної влади, місцевого самоврядування, промислових, сільськогосподарських, будівельних, 
торговельних, банківських, освітніх та наукових закладах і організаціях. Вони успішно працюють менеджерами. 
Кращі здобувачі залишаються працювати в Університеті чи продовжують навчання в магістратурі, аспірантурі. 
Перспективним є підтримка існуючих контактів з випускниками, налагодження контактів з випускниками 
попередніх років, створення Асоціації випускників.

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

Під час реалізації процедур внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності з реалізації освітньої програми 
булі виявлені та усунуті такі недоліки:
 - вимога щодо оновлення змісту ОП відносно розширення галузевого (аграрного) аспекту та застосування 
інформаційних технологій – введено до переліку ОК в ОП дисципліни «Організація виробництва в АПК», «Інновації 
та бізнес-планування  підприємництва в АПК», «Інформатика та інформаційні технології»; 
- вимога науково-педагогічним працівникам, які забезпечують освітній процес за освітньою програмою. Було 
впроваджено обов’язкове використання науково-педагогічними працівниками в освітньому процесі електронного 
ресурсу навчально-методичного забезпечення Луганського національного аграрного університету Moodle 
(http://edu.lnau.in.ua/), на якому авторизований користувач отримує повний доступ до всіх навчально-методичних 
матеріалів за компонентами освітньої програми; 
- некоректне формування реєстру вибіркових освітніх компонентів (за принципом блоковості та обмеженням рівнів 
освітньої програми). За результатами обговорення на рівні керівників груп забезпечення спеціальностей 
сформовано оновлений підхід до формування їхнього переліку (Засідання кафедри→Рада з якості→Навчальний 
відділ);
- щодо систем інфраструктури – застарілість окремого обладнання, програмного забезпечення та недостатня його 
якість для організації якісного освітнього процесу, який здатний забезпечувати підготовку конкурентоспроможного 
випускника. Відповідно, Університет проводить посилену роботу із залучення додаткового, зокрема грантового, 
фінансування для удосконалення матеріально-технічної бази; укладаються угоди про співпрацю із закордонними 
науковими та освітніми установами, внаслідок чого на базі Університету створюються нові сучасні лабораторії.

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

ОП проходить процедуру первинної акредитації тому зауваження та пропозиції попередніх акредитацій відсутні. 
Для забезпечення удосконалення ОП за результатами зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, викладачі 
кафедри постійно проходять стажування в українських та іноземних закладах, де накопичений значний досвід 
підготовки з використанням нових технологій. Також в університеті з будь-якого комп'ютеру відкрито доступ до 
наукометричних баз даних, електронного репозитарію. Були враховані пропозиції  стейкхолдерів, що є необхідним 
при подальшому удосконаленні програми, зробити додатковий акцент на засвоєнні здобувачами вищої освіти 
комунікативних стратегій спілкування в професійній діяльності, а також доцільним включати до змісту програми 
компоненти, які надають компетентностей саме для фахівця сільськогосподарського підприємства, де потреба в 
кадрах є надзвичайно актуальною.

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

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

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

Відповідно до Положення «Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ЛНАУ» 
http://lnau.in.ua/1bhh, Положення про опитування щодо якості освітньої діяльності Луганського національного 
аграрного університету http://lnau.in.ua/5nmz, внутрішнє забезпечення якості освіти в університеті знаходиться у 
сфері відповідальності ректора університету, проректорів, Вченої ради, Ради з якості вищої освіти, Навчального 
відділу.  Факультетський рівень контролю за якістю освіти  реалізується вченою радою факультету. Права та 
обов'язки декана факультету у сфері контролю якості освітньої діяльності вищої освіти регулюються  Положенням 
про факультет http://lnau.in.ua/a8e7, Положення про деканат http://lnau.in.ua/8l0t. Студентське самоврядування: 
просування студентських ініціатив, участь у забезпеченні якості та прийнятті важливих рішень. Безпосередню 
реалізацію ОП та її поточний моніторинг здійснюють кафедра, гарант програми, проєктна група.

9. Прозорість і публічність

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

Права та обов’язки учасників освітнього процесу регулюються такими документами ЗВО:
1. Статут Луганського національного аграрного університету (http://lnau.in.ua/q1u9)
2. Правила внутрішнього розпорядку (http://lnau.in.ua/cfw8)
3. Положення про організацію освітнього процесу (http://lnau.in.ua/w3dd) 
Усі документи є у вільному доступі на офіційному сайті ЛугНАУ.

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

https://lnau.in.ua/якість-освіти/громадське-обговорення-освітніх-про/?lang=ua 

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

http://lnau.in.ua/x20h 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони: 
- ОП покликана відновлювати ресурсний потенціал спеціалістів з підприємництва на території Луганської та 
Донецької областей в межах університету, який є монополістом у підготовці аграрних спеціальностей у цьому 
регіоні;
- використання у підготовці здобувачів на ОП програмного забезпечення Microsoft Office 365 та Moodle (GNU 
загальна суспільна ліцензія);
- наявність оновленого навчального простору для організації навчального процесу;
- достатній науковий потенціал та компетентні викладачі групи забезпечення ОП;
- участь у наукових заходах (конференції, публікації) в межах ОП;
- ОП сприяє визначенню активної позиції здобувачів, які навчаються за спеціальністю;
- державна підтримка малого і середнього підприємництва;
- участь у грантових проєктах;
- співпраця з Донецьким та Луганським департаментом освіти;
- наявність попиту на фахівців з підприємництва та організації бізнесу;
- реалізація політики забезпечення якості освіти у ЛугНАУ. 
Слабкі сторони:
- коливання контингенту здобувачів спеціальності, внаслідок чергового переміщення ЗВО;
- невисокий рівень бажання здобувачів навчатися у зонах з потенційною небезпекою (Луганська, Донецька області);
- невеликий спектр баз виробничої практики для здобувачів, які навчаються за спеціальністю у зв’язку з 
нерозгалуженою інфраструктурою великих торговельних підприємств, біржових структур;
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- обмежена можливість закордонного стажування для здобувачів і науково-педагогічних працівників;
- ускладнення процедури вступу в ЗВО України і відтік потенційних абітурієнтів на навчання в інші області, у зв’язку 
з ситуацією яка склалася у Донецькій та Луганській областях;
- освоєння нового ринку освітніх послуг;
- забезпечення працевлаштування;
- недостатньо налагоджена взаємодія з бізнес-середовищем.
Кафедра має у своєму складі науково-педагогічних працівників, здатних підготувати на високому науково-
методичному рівні студентів за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління 
та адміністрування» спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Викладачі кафедри постійно 
підвищують свою кваліфікацію та проходять стажування у ЗВО, на підприємствах та в організаціях, як в Україні, так 
і за кордоном. Кафедра має можливість використовувати в освітньому процесі сучасні технічні засоби, нормативну 
документацію. Впровадження в освітній процес результатів науково-дослідної роботи викладачів кафедри 
здійснюється шляхом використання власних розробок і напрацювань на відповідних ОК. В освітньому процесі та у 
наукових дослідженнях використовуються системи дистанційного навчання Moodle та з використанням 
програмного забезпечення Microsoft Office 365. 

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

Розвиток ОП у відповідності до Стратегії розвитку Луганського національного аграрного університету  на 2020-2025 
роки, яка відповідає не лише сучасним, а й майбутнім сподіванням тих, хто буде прагнути здобути вищу освіту. 
Політика розвитку ОП ґрунтується на подальшому впровадженні компетентнісного та студентоцентрованого 
підходу, що в комплексі дозволяє підвищити цінність вищої освіти за рахунок отримання висококваліфікованого, 
здатного до наукового пошуку фахівця. Стратегічної метою ОП є формування гармонійної, кваліфікованої 
особистості та створення позитивного іміджу спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 
Основними завданнями кафедри в межах розвитку ОП є: створення умов для ефективної освітньої діяльності; 
формування необхідного ресурсного та кадрового потенціалу для відкриття нових спеціалізацій; розширення форм і 
методів проведення профорієнтаційної роботи, щодо набору та залучення випускників шкіл та коледжів до 
навчання на спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Реалізація освітньої програми має 
відбуватися послідовно через розробку, виконання та впровадження навчальних планів та робочих програм 
дисциплін, з подальшим аналізом та внесенням змін і доповнень до них.
Ключовим індикатором ефективної реалізації ОП має стати підвищення іміджу спеціальності 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність, як невід’ємної складової в підготовці інтелектуальних ресурсів країни, регіону та 
позитивні відгуки і рецензії громадських організацій та роботодавців щодо якості випускників спеціальності. Отже, 
стратегічними напрямками розвитку спеціальності є: продовження сформованого курсу на забезпечення підготовки 
висококваліфікованих фахівців згідно з вимогами галузевих стандартів освіти та нових підходів до формування 
знань, вмінь та навичок у вимірі компетенцій; актуалізація освітньої програми за участі зовнішніх експертів та 
здобувачів; забезпечення дотримання вимог стандартів вищої освіти, врахування результатів наукової діяльності 
викладачів виходячи з регіональних потреб роботодавців; зростання переліку вибіркових дисциплін та практики; 
участь студентських органів самоврядування у формуванні вибіркової складової освітніх програм, організації 
науково-навчального процесу, оцінюванні його якості; підвищення якості навчально-методичного забезпечення, 
наукоємності та професійного спрямування дисциплін. Запропоновані заходи сприятимуть розвитку спеціальності 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність та покращенню іміджевої привабливості Луганського 
національного аграрного університету.

 

 
          
  

Запевнення

 

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

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

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Подольський Ростислав Юрійович

Дата: 25.03.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

25. Організація 
виробництва в АПК

навчальна 
дисципліна

076б ОК 25 
Організація 

виробництва в 
АПК.pdf

7wGUgdZ2FjFwQj7
MzboWN0gogPgVMl

7ixkirk5SHxIY=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

29. Торгівельна 
діяльність

навчальна 
дисципліна

076б ОК 29 
Торгівельна 

діяльність.pdf

AuS+FSI6En1qZ04X
KcySpoyapBcVXYms

/bJMt4WAs5I=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

30. Біржовий ринок навчальна 
дисципліна

076б ОК 30 
Біржовий ринок.pdf

P5P4tHmVPOERG+
SandjvF8ArIatIFg7J

hO7AKnR/ZAE=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

31. Кон'юктура ринку навчальна 
дисципліна

076б ОК 31 
Кон'юктура 

ринку.pdf

sUabfaZBpXJFShVu
9umFndZ93fOOZsQx

HpKY3s6Yqek=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

26. Основи 
формування 
професійних 
компетенцій в 
економіці

навчальна 
дисципліна

076б ОК 27 
Системи і методи 

прийняття 
рішень.pdf

qwBK+rbetoIHcUEB
ttmI+sFFzuV2Jml0Y

my0jkftTe0=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

28. Підприємництво. 
Власна справа.

навчальна 
дисципліна

076б ОК 28 
Підприємництво.В

ласна справа.pdf

J6SyQcPBIgGvHK/E
OqmluUwV19MRe82

QZwdosJNBsN0=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

22. Статистика навчальна 
дисципліна

076б ОК 22 
Статистика.pdf

0SDt0B+rZZKlbfZ0e
ylhDWrN3XlqRx2Yp

sefFBuOE0E=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

23. Економічний 
аналіз

навчальна 
дисципліна

076б ОК 23 
Економічний 

аналіз.pdf

gdtqohffKdGAamV7
ObYvvx5FOq+41Yzu

XeQdRi9uTG4=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

24. Правознавство навчальна 
дисципліна

076б ОК 24 
Правознавство.pdf

xlkYt1NBmOdZsMiB
52JMesYmMZYFS+E

IsHPIpdVpfQ4=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

32. Інновації та бізнес-
планування  
підприємництва в 
АПК

навчальна 
дисципліна

076б ОК 32 
Інновації та бізнес-

планування 
підприємства в 

АПК.pdf

zNfNl0gIJP9p7o2JI
Xy4HF+b1Jhgko4G+

8UpTk794Y4=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

33. Розвиток 
підприємства: 
потенціал, 
господарські рішення 
та ризики 

навчальна 
дисципліна

076б ОК 33 
Розвиток 

підприємства.Пот
енціал_господарськ

і рішення та 
ризики.pdf

CHiaCM7k/9PWnHf
wUTOjsgDtvTUz86W

dW5G24ngg+zU=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

34. Виробнича 
практика

практика 076б ОК 34 Робоча 
программа 
виробничої 

практики.pdf

RYdkcrxlADE/75/q8
fCZC6RfDfjtWJYyOn

FTuor3PNM=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

35. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

підсумкова 
атестація

Методичні 
рекомендації до 

виконання 
кваліфікаційної 

роботи.pdf

W3X7/68pChFMsH
B22F1txxNnXr8QnB
4iHDVLnbEOHCU=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

36. Атестація підсумкова 
атестація

Методичні 
рекомендації до 

виконання 
кваліфікаційної 

роботи.pdf

W3X7/68pChFMsH
B22F1txxNnXr8QnB
4iHDVLnbEOHCU=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.



27. Системи і методи 
прийняття рішень

навчальна 
дисципліна

076б ОК 27 
Системи і методи 

прийняття 
рішень.pdf

qwBK+rbetoIHcUEB
ttmI+sFFzuV2Jml0Y

my0jkftTe0=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

21. Міжнародна 
економіка 

навчальна 
дисципліна

076б ОК 21 
Міжнародна 

Економіка.pdf

hDVEHZZba9wCcTR
8NbwvcBHW3X5wb
9TnkYAKoYsC9Ro=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

20. Економіка праці і 
соціально-трудові 
відносини 

навчальна 
дисципліна

076б ОК 20 
Економіка праці і 
соціально трудові 

відносини.pdf

C/Kn8nRx+W8U0K
ZBVHfzQHFGksnkvy

NicIGf6K62mU0=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

19. Бухгалтерський 
облік 

навчальна 
дисципліна

076б ОК 19 
Бухгалтерський 

облік.pdf

P+lFwj+j/iLdYJ8GQ
1IvsBRqsFB6Qbtrwp

5IEdmMUFU=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

9. Інформаційні 
системи та 
Інформаційні 
технології

навчальна 
дисципліна

076б ОК 09 
Інформаційні 
системи та 

інформаційні 
технології.pdf

HqwnWfhgFw+7J6n
uIfcbmhs1Crpphipg/

T6Q6r1M6ao=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

3. Іноземна мова навчальна 
дисципліна

076б ОК 03 
Іноземна мова.pdf

moOySWHAyC0bR+
1Jg3mEoZ4+RW3Jyi

3zL1Z/shN3sIQ=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

4. Філософія навчальна 
дисципліна

076б ОК 04 
Філософія.pdf

OPtNgwFhGB7ee8Ph
HsUE+k6Gx1idLYcP

yzxbxFDkXsc=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

5. Безпека 
життєдіяльності

навчальна 
дисципліна

076б ОК 05 Безпека 
життєдіяльності.p

df

piQABKPubXeg+mh
sg84YzWZskuSkuUG

wV3CY5EsKfYE=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

6. Вища математика навчальна 
дисципліна

076б ОК 06 Вища 
математика.pdf

zW6OW2NITpXz7Br
EyDcy9Egqc/LAKpy
QQm0QMXej/0Q=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

7. Інформатика та 
інформаційні 
технології

навчальна 
дисципліна

076б ОК 07 
Інформатика та 

інформаційні 
технології.pdf

0yI65f8STVvv1GgplS
vjFgIvpqwhSNgxPyU

83ESR53E=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

8. Економічна теорія навчальна 
дисципліна

076б ОК 08 
Економічна 
теорія.pdf

NLLy47K8uWqTeeui
oHpSnmZACRpH0Q

C9dd9l+fhzFTc=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

18. Фінанси, гроші та 
кредит 

навчальна 
дисципліна

076б ОК 18 
Фінанси_грощі і 

кредит.pdf

7/SAQBVnzn0EHyT
p/cwDCGv+y2j0Mmt

4aZTt/k41F00=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

10. Мікроекономіка та 
макроекономіка

навчальна 
дисципліна

076б ОК 10 
Мікроекономіка та 
макроекономіка.pdf

PW9u2L00+J9Dqv5
ke34sc7567GuzN+Bh

zon6DD4MX6Y=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

11. Історія економіки 
та економічної думки 

навчальна 
дисципліна

076б ОК 11 Історія 
економіки та 
економічної 

думки.pdf

1OuqfcV3Wft5G8Tk
C81p2oHs5Sqjf7Mz

WludxEAtIUE=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

12. Теорія ймовірності 
і математична 
статистика 

навчальна 
дисципліна

076б ОК 12 Теорія 
ймовірності і 

математична 
статистика.pdf

+EfRxRJO2eDj8OTb
G6uMHgTasvooAsm

cgl+AuRI2NzA=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

13. Економетрика навчальна 
дисципліна

076б ОК 13 
Економетрика.pdf

xfZ5CQe6JTLg3CMd
NMWSKbVze/7a0Mc

cavzyXZ87kKs=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

14. Оптимізаційні 
методи і моделі 

навчальна 
дисципліна

076б ОК 14 
Оптимізаційні 

методи та 
моделі.pdf

Hdk/mGYa59w4PqZ
OBWRcTVI0tsBdClp

8az69x43ncbI=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

15. Економіка  навчальна 
дисципліна

076б ОК 15 
Економіка.pdf

WLq3TnHBgrUZqYS
ZTKs08ZcLGtCoaLhf

X5aFdq5hHso=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.



16. Менеджмент навчальна 
дисципліна

076б ОК 16 
Менеджмент.pdf

o/y4ZVYV/vkq78pE
wng5KsT1wrGBj1Dw

C8iKM/wJ100=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

17. Маркетинг навчальна 
дисципліна

076б ОК 17 
Маркетинг.pdf

MoEq7q3OzyJi69U5e
2wfJK04xrocP7MtaG

gd8W7SV5Y=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

2. Історія України та 
української культури 

навчальна 
дисципліна

076б ОК 02 Історія 
України та 
Української 

культури.pdf

3BxikQKwIoxhsmCN
cyNS6thzJYDHtRNK

B9Hy7/tz0dU=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

1. Українська мова навчальна 
дисципліна

076б ОК 01 
Українська мова.pdf

7XLd9vOcl/nX8Er9k
Mt7HfWvkh8zJqRue

bCxSzuhCFU=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

370048 Мічківський 
Сергій 
Миколайови
ч

Доцент, 
Суміщення

Факультет 
економічний

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014729, 
виданий 

12.06.2002, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
022430, 
виданий 

19.02.2009, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
003901, 
виданий 

10.11.2004

18 27. Системи і 
методи 
прийняття 
рішень

Підвищення 
кваліфікації:
- Стажування з 
17.02.2016 по 
16.03.2016 Донбаська 
державна 
машинобудівна 
академія 
(Краматорськ, 
Україна). Тема: 
«Розрахунок рейтингу 
абітурієнтів 
магістратури ВНЗ» 
Диплом СПК № 
155087 от 17.06.2016.
Основні публікації:
1. Сікалюк І. М., 
Мічківський С. М. 
Розробка системи 
підтримки прийняття 
рішень з вибору 
маршруту проїзду 
залізничним 
транспортом. 
Матеріали II 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
студентів, аспірантів 
та молодих вчених. (м. 
Херсон, 30 листопада 
2019 р.). Херсон: 
ХНТУ. 2019. С. 376-
377. 
(http://kntu.net.ua/ukr
/content/download/63
883/377713/file/%D0%
9C%D0%B0%D1%82%
D0%B5%D1%80%D1%9
6%D0%B0%D0%BB%D
0%B8%20%D0%BA%D
0%BE%D0%BD%D1%8
4%D0%B5%D1%80%D
0%B5%D0%BD%D1%8
6%D1%96%D1%97%20
%D0%A1%D0%86%D0
%A1%D0%A2%202019.



pdf#page=377&zoom=1
00,610,225, 
http://kntu.net.ua/ukr/
content/download/638
83/377713/file/%D0%9
C%D0%B0%D1%82%D
0%B5%D1%80%D1%96
%D0%B0%D0%BB%D0
%B8%20%D0%BA%D0
%BE%D0%BD%D1%84
%D0%B5%D1%80%D0
%B5%D0%BD%D1%86
%D1%96%D1%97%20%
D0%A1%D0%86%D0%
A1%D0%A2%202019.pd
f )
2. Островська Г. В. 
Формування розкладу 
заліково-
екзаменаційної сесії у 
вищих навчальних 
закладах. / Г. В. 
Островська, С. М. 
Мічківський // 
Матеріали наукової 
конференції 
професорсько-
викладацького складу, 
наукових працівників 
і здобувачів наукового 
ступеня за підсумками 
науково-дослідної 
роботи за період 
2017–2018 рр. (16–17 
травня 2019 р.): у 2-х 
томах. Том 2. Вінниця: 
Донецький 
національний 
університет імені 
Василя Стуса, 2019. 
197 с. – С 110-111 
(http://jpvs.donnu.edu.
ua/issue/view/221 ). 
3. Шаповалов С.М. 
Розробка 
рекомендаційної 
системи для підбору 
співрозмовника в 
соціальній мережі / 
С.М. Шаповалов, С.М. 
Мічківський // ХІІ 
Міжнародній науково-
технічній конференції 
«Проблеми 
Інформатизації» (м. 
Київ, 13 грудня 2018 
року). – Киев: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018. 
4. Алимова О. В. 
РАЗРАБОТКА 
АНТАГОНИСТИЧЕСК
ОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ИГРЫ «ЛАБИРИНТ 
НА ДВОИХ» / О. В. 
Алимова, С. М. 
Мічківський // 
Матеріали І 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
студентів, аспірантів 
та молодих вчених за 
тематикою «Сучасні 
комп’ютерні системи 
та мережі в 
управлінні»: Збірка 
наукових праць[Текст] 



/ Під редакцією Г. О. 
Райко (м.Херсон, 30 
листопада 2018 року). 
– Херсон: ХНТУ, 2018 
- 299 с.  – С. 112-114.. 
5. Алимова О.  В., 
Мічківський  С.  М. 
Розробка 
антагоністичної 
комп'ютерної гри 
«Лабіринт на двох». 
ХІІ Міжнародній 
науково-технічній 
конференції 
«Проблеми 
Інформатизації» (м. 
Київ, 13 грудня 2018 
року). Київ: 
Державний 
університет 
телекомунікацій, 
2018. 
6. Кочетков О.В., 
Подольський Р.Ю., 
Мічківський С.М., 
Сафронська І.М., 
Орлова-Курилова 
О.В., Лімаренко С.М., 
Сергієнко С.С.
Економетрія: 
навчально-
методичний посібник.  
– Луган.нац. аграр. 
ун-т. – Х., 2020. – 
260с.
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов: 
відповідає підпунктам 
10, 13, 15, 17, 18.

321202 Карпицький 
Миколай 
Миколайови
ч

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
агрономії та 
будівництва

Диплом 
доктора наук 

ДK 027241, 
виданий 

23.09.2005, 
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%B5%D0%BD%D1%86
%D1%96%D1%97%20%
D0%A1%D0%86%D0%
A1%D0%A2%202019.pd
f )
2. Островська Г. В. 
Формування розкладу 
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світового ринку меду / 
Д.О. Балдик // 
Актуальні проблеми 
управління соціально-
економічними 
системами: матеріали 
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обліково-
інформаційної 
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Харківського 
національного 
університету 
внутрішніх справ. – 
Суми:Видавничий дім 
«Ельдорадо», 2020. – 
С.366-367.
11.Сафронська І.М. 
Аналіз ринку та 
визначення статусу 
криптовалют в Україні 
/Т.В. Ковальова, І.М. 
Сафонська//Обліково-
фінансові аспекти 
підприємницької 
діяльності : матеріали 
Всеукраїнської 



науково-практичної 
конференції (м. 
Харків, 29 травня 
2020 року). Харків : 
ХНАДУ, 2020.- С.26-
29.
12. Preservation of 
winter garlic depending 
on the elements of 
postharvest treatment/ 
L. Pusik, V. Pusik, O. 
Postnova, I. 
Safronska,V. Chervonyi, 
V. Mohutova, A. 
Kaluzhnij // Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies ISSN 
1729-3774 2/11 ( 104 ) 
2020.p.24-33(Scopus) 
DOI: 10.15587/1729-
4061.2020.200842
13. Кочетков О.В., 
Подольський Р.Ю., 
Мічківський С.М., 
Сафронська І.М., 
Орлова-Курилова 
О.В., Лімаренко С.М., 
Сергієнко С.С.
Економетрія: 
навчально-
методичний посібник. 
– Луган.нац. аграр. 
ун-т. – Х., 2020. – 
260с.
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
відповідає підпунктам 
1, 3, 8, 10, 11, 13, 15, 17.

64150 Кислюк 
Любов 
Вікторівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економічний

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

7.03050401 
економіка 

підприємства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 018368, 

виданий 
21.11.2013

11 17. Маркетинг Підвищення 
кваліфікації:
- Харківський 
національному 
технічному 
університеті ім. П. 
Василенка, 
03.09.2018р. по 05.03 
2019р., посвідчення 
00493741/472-21.
- Стажування:
Балтійський науково-
дослідний інститут 
проблем 
трансформації 
економічного 
простору (Латвія), 
тема: «Інноваційні 
освітні технології: 
європейський досвід 
та його впровадження 
в підготовку фахівців 
з економіки та 
управління» (150 
год.). 22.07. 2019 р.   
31.07. 2019 р., 
сертифікат С 
20190718.
Основні публікації:
1. Кислюк Л. В. 
Інтернет-маркетинг 
як перспективний 
напрям діяльності 
аграрних підприємств 
/ Л. В. Кислюк // 
Причорноморські 
економічні студії. – 
Одеса, 2018 – Вип. 34. 
– С. 64–68
2. Кислюк Л. В. 
Маркетинг : 



теоретичний зміст та 
практичні можливості 
пристосування в 
діяльності 
підприємств / Л. В. 
Кислюк // 
Український журнал 
прикладної економіки 
. – Одеса, 2018 – Том 3 
№ 2. – С. 253–258 5.
3. Кислюк Л. В. 
Перспективні 
напрями розвитку 
електронної 
агроторгівлі в Україні 
/ Л. В. Кислюк // 
Бізнес-навігатор. . – 
Херсон, 2019 – Вип. 1 
(50). – С. 83–87
4. Кислюк Л. В. 
Соціальний медіа-
маркетинг в 
діяльності аграрних 
підприємств/ Л. В. 
Кислюк // Вісник 
ОНУ. Серія 
«Економіка», 2019 
Вип. 1 (74) . – С. 65–69 
10)
5. Кислюк Л. В. 
Мобільний маркетинг 
підприємств 
агропродовольчого 
сектору України: 
тенденції та 
перспективи/ Л. В. 
Кислюк //  Східна 
Європа: економіка, 
бізнес та управління, 
2019   Випуск 5 (22).  
С. 78-84.   Режим 
доступу до журналу: 
http://www.easterneur
ope-
ebm.in.ua/journal/22_
2019/11.pdf
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов:
відповідає підпунктам 
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Олександров
ич

в.о. 
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роботи

Факультет 
економічний

Диплом 
бакалавра, 
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національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2019, 
спеціальність: 
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господарство, 
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національний 

аграрний 
університет, 

рік закінчення: 
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спеціальність: 
050106 Облiк i 
аудит, Диплом 
кандидата наук 

ДK 043916, 
виданий 

11.10.2017

10 11. Історія 
економіки та 
економічної 
думки 

Підвищення 
кваліфікації:
Захист дисертації у 
Таврійському 
державному 
агротехнологічному 
університеті, м. 
Мелітополь, Диплом 
к.е.н., ДК № 043916, 
11.10.2017 р.
Основні публікації:
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Формування 
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доповідей щорічної 
науково-практичної 
конференції 
Луганського 
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Брагінець та ін. – Х.: 



«Міськдрук», ЛНАУ, 
2016. – С. 111-112.
2. Балдик Д.О., 
Формування 
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результатів діяльності 
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3. Марков Р. В., 
Балдик Д.О. Вплив 
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Колективна 
монографія / Р. В. 
Марков, Д. О. Балдик 
/ Стан та проблеми 
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перманентної 
економіки  / Під ред. 
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Видавець 
«Сочінський», 2016. – 
С. 179 – 185. 
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Балдик // Матеріали 
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присвяченої 95-
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Луганського 
національного 
аграрного 
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М. В. Брагінець та ін. – 
Х.: ЛНАУ, 2016. – С. 
92-93.
5. Балдик Д.О., Огляд 
світового ринку меду / 
Д.О. Балдик // 
Актуальні проблеми 
управління соціально-
економічними 
системами: матеріали 
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«Стильна 
типографія», 2018. – 
С. 175-176.
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Формирование 
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экономических 
условий 
эффективного 
функционирования 
АПК : сборник 
научных статей XI 
Международной 
научно-практической 
конференции (Минск, 
30–31 мая 2019 года) / 
редкол. : Г. И. Гануш 
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БГАТУ, 2019. – 572 с. – 
ISBN 978-985-519-983-
1. – С.401-404.
9. Балдик Д. О., 
Клементьєва А.В. 
Особливості ринку 
хліба в Україні // 
Соціально-
гуманітарний вісник: 
зб. наук. пр. – Вип. 25. 
– Харків: СГ НТМ 
«Новий курс», 2019. – 
260 с. – С.216-220.
10. Балдик Д. О., 
Султанов Д.Р. 
Фінансова стабільність 
як головна умова 
стійкого розвитку 
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Соціально-
гуманітарний вісник: 
зб. наук. пр. – Вип. 25. 
– Харків: СГ НТМ 
«Новий курс», 2019. – 
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заклад Укоопспілки 
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інститут підвищення 
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Монографія.
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– №5 (5).– С. 65-69.
Фахове видання.
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ECONOMY: 
THE 
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OF PRIORITY/ 
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p.Монографія
5. Співак С.І. 
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логістичної діяльності 
інтегрованих 
підприємств / О.В. 
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прикладної 
економіки. – 2018.- 
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Фахове видання.
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інвестиційного 
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7. Співак С.І. 
Особливості 
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мережах [Текст] / 
Наталя Миколаї вна 
Бабко, Інна Вікторівна 
Науменко, Софія 
Іванівна Співак // 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 



Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПР 20. Знати 
основи бізнес-
планування, 
оцінювання 
кон’юнктури 
ринків та 
результатів 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних і 
біржових 
структур з 
урахуванням 
ризиків. 

32. Інновації та бізнес-
планування  
підприємництва в 
АПК

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

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; усне опитування; 
письмові контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

31. Кон'юктура ринку Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: відео-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, презентації.

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

28. Підприємництво. 
Власна справа.

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

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
есе; підсумкове опитування 
здобувачів по тематиці, 
письмове опитування; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік, екзамен).

35. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 
нормативно-правових актів.

Поточний контроль в 
процесі написання 
кваліфікаційної роботи, 
перевірка роботи на 
антиплагіат та внутрішнє 
рецензування.

36. Атестація Публічний захист з 
використанням презентації 
або ілюстративних 
матеріалів, які висвітлюють 
основні положення, 
пропозиції стосовно обраної 
тематики кваліфікаційної 
роботи.

Підсумковий публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи на засіданні 
екзаменаційної комісії.

ПР 19. 
Застосовувати 
знання й уміння для 
забезпечення 
ефективної 
організації 
зовнішньоекономіч

31. Кон'юктура ринку Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування здобувачів по 



ної діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур з 
урахуванням 
ринкової 
кон’юнктури і 
діючих правових 
норм.

робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: відео-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, презентації.

тематиці; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

24. Правознавство Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: робота в 
малих групах, презентації.

Усне опитування під час 
практичних занять і 
консультацій, тестування та 
залік.

21. Міжнародна 
економіка 

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

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(письмове опитування; 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне опитування; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

18. Фінанси, гроші та 
кредит 

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

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

ПР 18. Знати 
основи обліку та 
оподаткування в 
підприємницькій, 
торговельній і 
біржовій 
діяльності. 

19. Бухгалтерський 
облік 

Інформаційно-рецептивні: 
словесні (лекція (вступна, 
оглядова, ознайомча, 
тематична), розповідь, 
пояснення, бесіда), наочно-
словесні (ілюстрація), 
репродуктивні практичні 
вправи (публічні виступи), 
проблемні, науково-
пошукові вправи 
(самостійний пошук 
вирішення поставленого 
завдання), інтерактивні 
(проектне навчання, 
публічне обговорення та 
формування 
індивідуального погляду на 
проблему).

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

18. Фінанси, гроші та 
кредит 

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

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

ПР11. 
Демонструвати 

23. Економічний 
аналіз

Традиційні:
- лекції;

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 



базові й 
структуровані 
знання у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності 
для подальшого 
використання на 
практиці.

- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

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

30. Біржовий ринок Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 

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

29. Торгівельна 
діяльність

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

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

28. Підприємництво. 
Власна справа.

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

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

11. Історія економіки 
та економічної думки 

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

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(індивідуальні завдання; 
тематичні самостійні роботи 
у формі рефератів; 
підсумкове опитування 
здобувачів по тематиці; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

34. Виробнича 
практика

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 

Моніторинг проходження 
практики, зв'язок із 
керівником підприємства-
бази практики, перевірка 
звіту та щоденника, захист 
звіту.



нормативно-правових актів.

ПР 17. Вміти 
вирішувати 
професійні 
завдання з 
організації 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур і 
розв’язувати 
проблеми у 
кризових ситуаціях 
з урахуванням 
зовнішніх та 
внутрішніх 
впливів.

35. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 
нормативно-правових актів.

Поточний контроль в 
процесі написання 
кваліфікаційної роботи, 
перевірка роботи на 
антиплагіат та внутрішнє 
рецензування.

34. Виробнича 
практика

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 
нормативно-правових актів.

Моніторинг проходження 
практики, зв'язок із 
керівником підприємства-
бази практики, перевірка 
звіту та щоденника, захист 
звіту.

33. Розвиток 
підприємства: 
потенціал, 
господарські рішення 
та ризики 

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: відео-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, презентації.

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

25. Організація 
виробництва в АПК

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: відео-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, презентації.

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

14. Оптимізаційні 
методи і моделі 

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: відео-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, презентації.

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

ПР 16. Знати 
нормативно-
правове 
забезпечення 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур і 
застосовувати 
його на практиці. 

36. Атестація Публічний захист з 
використанням презентації 
або ілюстративних 
матеріалів, які висвітлюють 
основні положення, 
пропозиції стосовно обраної 
тематики кваліфікаційної 
роботи.

Підсумковий публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи на засіданні 
екзаменаційної комісії.

35. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 
нормативно-правових актів.

Поточний контроль в 
процесі написання 
кваліфікаційної роботи, 
перевірка роботи на 
антиплагіат та внутрішнє 
рецензування.

34. Виробнича Індивідуальні консультації з Моніторинг проходження 



практика керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 
нормативно-правових актів..

практики, зв'язок із 
керівником підприємства-
бази практики, перевірка 
звіту та щоденника, захист 
звіту.

24. Правознавство Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, презентації.

Усне опитування під час 
практичних занять і 
консультацій, тестування та 
залік.

18. Фінанси, гроші та 
кредит 

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, презентації.

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

ПР 15. Оцінювати 
характеристики 
товарів і послуг у 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності 
за допомогою 
сучасних методів.

21. Міжнародна 
економіка 

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: робота в 
малих групах, презентації.

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(підсумкове опитування 
здобувачів по тематиці, 
письмове опитування; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

36. Атестація Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 
нормативно-правових актів.

Поточний контроль в 
процесі написання 
кваліфікаційної роботи, 
перевірка роботи на 
антиплагіат та внутрішнє 
рецензування.

29. Торгівельна 
діяльність

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації.

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

17. Маркетинг Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: робота в 
малих групах, презентації.

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(підсумкове опитування 
здобувачів по тематиці, 
письмове опитування; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).



ПР 14. Вміти 
застосовувати 
інноваційні підходи 
в підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій 
діяльності.

14. Оптимізаційні 
методи і моделі 

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

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

9. Інформаційні 
системи та 
Інформаційні 
технології

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

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

22. Статистика Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(письмове опитування; 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне опитування; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

28. Підприємництво. 
Власна справа.

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: робота в 
малих групах, презентації.

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

35. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 
нормативно-правових актів.

Поточний контроль в 
процесі написання 
кваліфікаційної роботи, 
перевірка роботи на 
антиплагіат та внутрішнє 
рецензування.

32. Інновації та бізнес-
планування  
підприємництва в 
АПК

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

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(підсумкове опитування 
здобувачів по тематиці, 
письмове опитування; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

ПР 13. 
Використовувати 
знання форм 

20. Економіка праці і 
соціально-трудові 
відносини 

Традиційні:
- лекції;
- семінари;

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 



взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин 
для забезпечення 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур.

- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації.

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

34. Виробнича 
практика

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 
нормативно-правових актів.

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

16. Менеджмент Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; усне опитування; 
письмові контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

ПР 12. Володіти 
методами та 
інструментарієм 
для обґрунтування 
управлінських 
рішень щодо 
створення й 
функціонування 
підприємницьких, 
торговельних і 
біржових 
структур.

27. Системи і методи 
прийняття рішень

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: відео-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, презентації.

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

28. Підприємництво. 
Власна справа.

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

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік, екзамен).

33. Розвиток 
підприємства: 
потенціал, 
господарські рішення 
та ризики 

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

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
есе; підсумкове опитування 
здобувачів по тематиці, 
письмове опитування; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік, екзамен).

10. Мікроекономіка та Лекції, практичні заняття, Самоконтроль. 



макроекономіка індивідуальна і колективна 
консультація, пояснення, 
дискусія, обговорювання 
текстів та проблем, 
керування самосійною 
роботою.
Інформаційно-рецептивні: 
словесні (лекція (вступна, 
оглядова, ознайомча, 
тематична), розповідь, 
пояснення, бесіда), наочно-
словесні (ілюстрація), 
репродуктивні практичні 
вправи (публічні виступи), 
проблемні, науково-
пошукові вправи 
(самостійний пошук 
вирішення поставленого 
завдання), інтерактивні 
(проектне навчання, 
публічне обговорення та 
формування 
індивідуального погляду на 
проблему).

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

18. Фінанси, гроші та 
кредит 

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: відео-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, презентації.

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

12. Теорія ймовірності 
і математична 
статистика 

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: презентації.

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

ПР 10. 
Демонструвати 
здатність діяти 
соціально 
відповідально на 
основі етичних, 
культурних, 
наукових цінностей 
і досягнень 
суспільства.

20. Економіка праці і 
соціально-трудові 
відносини 

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

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

4. Філософія Лекція, практичні заняття, 
індивідуальна і колективна 
консультація, пояснення, 
дискусія, обговорювання 
текстів та проблем, 
керування самосійною 
роботою.

Усне опитування під час 
практичних занять, 
тестування з відкритою та 
закритою формою, екзамен.

2. Історія України та 
української культури 

Інформаційно-рецептивні: 
словесні (лекція (вступна, 
оглядова, ознайомча, 
тематична), розповідь, 
пояснення, бесіда), наочно-
словесні (ілюстрація), 
репродуктивні практичні 
вправи (публічні виступи), 
проблемні, науково-
пошукові вправи 
(самостійний пошук 
вирішення поставленого 
завдання), інтерактивні 

Усне опитування під час 
практичних занять, 
тестування з відкритою та 
закритою формою, 
екзамен.підсумковий/семест
ровий контроль (залік).



(проектне навчання, 
публічне обговорення та 
формування 
індивідуального погляду на 
проблему).

ПР 06. Вміти 
працювати в 
команді, мати 
навички 
міжособистісної 
взаємодії, які 
дозволяють 
досягати 
професійних цілей.

34. Виробнича 
практика

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 
нормативно-правових актів.

Моніторинг проходження 
практики, зв'язок із 
керівником підприємства-
бази практики, перевірка 
звіту та щоденника, захист 
звіту.

20. Економіка праці і 
соціально-трудові 
відносини 

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів;
- консультації. 
Інтерактивні: робота в 
малих групах.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

16. Менеджмент Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; усне опитування; 
письмові контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

ПР 08. 
Застосовувати 
одержані знання й 
уміння для 
ініціювання та 
реалізації заходів у 
сфері збереження 
навколишнього 
природного 
середовища і 
здійснення 
безпечної 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур.

5. Безпека 
життєдіяльності

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

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

ПР 07. 
Демонструвати 
підприємливість в 
різних напрямах 
професійної 
діяльності та 
брати 
відповідальність за 
результати.

29. Торгівельна 
діяльність

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

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

33. Розвиток 
підприємства: 
потенціал, 
господарські рішення 
та ризики 

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(підсумкове опитування 
здобувачів по тематиці, 
письмове опитування; усне 
опитування; тестування);



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

підсумковий/семестровий 
контроль (залік, екзамен).

34. Виробнича 
практика

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 
нормативно-правових актів.

Моніторинг проходження 
практики, зв'язок із 
керівником підприємства-
бази практики, перевірка 
звіту та щоденника, захист 
звіту.

30. Біржовий ринок Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
робота в малих групах, 
презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(індивідуальні завдання; 
тематичні самостійні роботи 
у формі рефератів; 
підсумкове опитування 
здобувачів по тематиці; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік).

28. Підприємництво. 
Власна справа.

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

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

26. Основи 
формування 
професійних 
компетенцій в 
економіці

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах.

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

25. Організація 
виробництва в АПК

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентаці.ї

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

15. Економіка  Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 



- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації.

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

ПР 09. Знати 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної і 
правової держави. 

35. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 
нормативно-правових актів.

Поточний контроль в 
процесі написання 
кваліфікаційної роботи, 
перевірка роботи на 
антиплагіат та внутрішнє 
рецензування.

33. Розвиток 
підприємства: 
потенціал, 
господарські рішення 
та ризики 

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

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(підсумкове опитування 
здобувачів по тематиці, усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік, екзамен).

26. Основи 
формування 
професійних 
компетенцій в 
економіці

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

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

25. Організація 
виробництва в АПК

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

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

ПР 05. 
Організовувати 
пошук, 
самостійний відбір, 
якісну обробку 
інформації з різних 
джерел для 
формування банків 
даних у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової 
діяльності.

28. Підприємництво. 
Власна справа.

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

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; усне опитування; 
письмові контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік, екзамен).

23. Економічний 
аналіз

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

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; усне опитування; 
письмові контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).



22. Статистика Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; усне опитування; 
письмові контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

15. Економіка  Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; усне опитування; 
письмові контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

13. Економетрика Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

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

10. Мікроекономіка та 
макроекономіка

Лекції, практичні заняття, 
індивідуальна і колективна 
консультація, пояснення, 
дискусія, обговорювання 
текстів та проблем, 
керування самосійною 
роботою.
Інформаційно-рецептивні: 
словесні (лекція (вступна, 
оглядова, ознайомча, 
тематична), розповідь, 
пояснення, бесіда), наочно-
словесні (ілюстрація), 
репродуктивні практичні 
вправи (публічні виступи), 
проблемні, науково-
пошукові вправи 
(самостійний пошук 
вирішення поставленого 
завдання), інтерактивні 
(проектне навчання, 
публічне обговорення та 
формування 
індивідуального погляду на 
проблему).

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(підсумкове опитування 
здобувачів по тематиці, 
письмове опитування; 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне опитування; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

8. Економічна теорія Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(підсумкове опитування 
здобувачів по тематиці, усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).



групах, презентації.

ПР 04. 
Використовувати 
сучасні 
комп’ютерні і 
телекомунікаційні 
технології обміну 
та 
розповсюдження 
професійно 
спрямованої 
інформації у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової 
діяльності.

9. Інформаційні 
системи та 
Інформаційні 
технології

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

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

36. Атестація Публічний захист з 
використанням презентації 
або ілюстративних 
матеріалів, які висвітлюють 
основні положення, 
пропозиції стосовно обраної 
тематики кваліфікаційної 
роботи.

Підсумковий публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи на засіданні 
екзаменаційної комісії.

35. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 
нормативно-правових актів.

Поточний контроль в 
процесі написання 
кваліфікаційної роботи, 
перевірка роботи на 
антиплагіат та внутрішнє 
рецензування.

28. Підприємництво. 
Власна справа.

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

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

27. Системи і методи 
прийняття рішень

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації.

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

17. Маркетинг Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації.

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

15. Економіка  Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 



- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації

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

14. Оптимізаційні 
методи і моделі 

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: робота в 
малих групах.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи );
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

7. Інформатика та 
інформаційні 
технології

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: робота в 
малих групах.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи );
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

ПР 03. Мати 
навички письмової 
та усної 
професійної 
комунікації 
державною й 
іноземною мовами. 

1. Українська мова Використання методів 
навчання: словесних – 
бесіда, розповідь, 
пояснення, диспут; наочних 
– демонстрація й 
ілюстрація; практичних – 
вправа, дослід, практична 
робота; за логікою викладу 
– індукція, дедукція; за 
рівнем пізнавальної 
активності – пояснювально-
ілюстративний, проблемний 
виклад.
Практикуються виділення й 
оцінка ключових чинників, 
спільний аналіз 
презентацій, колективний 
пошук шляхів вирішення 
проблемних ситуацій, 
взятих із виробництва.

Усне опитування під час 
практичних занять, 
тестування з відкритою та 
закритою формою, залік.

3. Іноземна мова Практичні заняття, метод 
ілюстрацій, дискусія, 
самостійна робота.

Усне та письмове 
оцінювання активності і 
знань здобувачів під час 
практичних занять, 
підсумковий контроль знань 
підсумковий/семестровий 
контроль (залік, екзамен).

ПР 02. 
Використовувати 
базові знання з 
підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності й уміння 
критичного 
мислення, аналізу 
та синтезу в 
професійних цілях. 

36. Атестація Публічний захист з 
використанням презентації 
або ілюстративних 
матеріалів, які висвітлюють 
основні положення, 
пропозиції стосовно обраної 
тематики кваліфікаційної 
роботи.

Підсумковий публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи на засіданні 
екзаменаційної комісії.

35. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 

Поточний контроль в 
процесі написання 
кваліфікаційної роботи, 
перевірка роботи на 
антиплагіат та внутрішнє 
рецензування.



підприємства, опрацювання 
нормативно-правових актів.

34. Виробнича 
практика

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 
нормативно-правових актів.

Моніторинг проходження 
практики, зв'язок із 
керівником підприємства-
бази практики, перевірка 
звіту та щоденника, захист 
звіту.

33. Розвиток 
підприємства: 
потенціал, 
господарські рішення 
та ризики 

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації.

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

30. Біржовий ринок Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; усне опитування; 
письмові контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік).

28. Підприємництво. 
Власна справа.

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

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; усне опитування; 
письмові контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік, екзамен).

27. Системи і методи 
прийняття рішень

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

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

23. Економічний 
аналіз

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

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

15. Економіка  Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 



- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
презентації.

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

14. Оптимізаційні 
методи і моделі 

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: робота в 
малих групах, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування здобувачів по 
тематиці, письмове 
опитування; усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

13. Економетрика Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

12. Теорія ймовірності 
і математична 
статистика 

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

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(підсумкове опитування 
здобувачів по тематиці, усне 
опитування; письмові 
контрольні роботи; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

11. Історія економіки 
та економічної думки 

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

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (екзамен).

10. Мікроекономіка та 
макроекономіка

Лекції, практичні заняття, 
індивідуальна і колективна 
консультація, пояснення, 
дискусія, обговорювання 
текстів та проблем, 
керування самосійною 
роботою.
Інформаційно-рецептивні: 
словесні (лекція (вступна, 
оглядова, ознайомча, 
тематична), розповідь, 
пояснення, бесіда), наочно-
словесні (ілюстрація), 
репродуктивні практичні 
вправи (публічні виступи), 
проблемні, науково-
пошукові вправи 
(самостійний пошук 

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



вирішення поставленого 
завдання), інтерактивні 
(проектне навчання, 
публічне обговорення та 
формування 
індивідуального погляду на 
проблему).

6. Вища математика Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 

Усне опитування під час 
практичних занять, 
тестування з відкритою та 
закритою формою, екзамен.

ПР 01. 
Використовувати 
базові знання з 
підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності й уміння 
критичного 
мислення, аналізу 
та синтезу в 
професійних цілях.

36. Атестація Публічний захист з 
використанням презентації 
або ілюстративних 
матеріалів, які висвітлюють 
основні положення, 
пропозиції стосовно обраної 
тематики кваліфікаційної 
роботи.

Підсумковий публічний 
захист кваліфікаційної 
роботи на засіданні 
екзаменаційної комісії.

35. Підготовка 
кваліфікаційної 
роботи

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 
нормативно-правових актів.

Поточний контроль в 
процесі написання 
кваліфікаційної роботи, 
перевірка роботи на 
антиплагіат та внутрішнє 
рецензування.

34. Виробнича 
практика

Індивідуальні консультації з 
керівником, робота з 
літературою та 
інформаційними 
джерелами, опрацювання 
звітності, облікових та 
управлінських документів 
підприємства, опрацювання 
нормативно-правових актів.

Моніторинг проходження 
практики, зв'язок із 
керівником підприємства-
бази практики, перевірка 
звіту та щоденника, захист 
звіту.

22. Статистика Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації.
Інтерактивні: міні-лекції, 
лекції проблемного 
характеру, робота в малих 
групах, презентації.

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

11. Історія економіки 
та економічної думки 

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

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

8. Економічна теорія Традиційні:
- лекції;

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 



- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 

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

6. Вища математика Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 

Усне опитування під час 
практичних занять, 
тестування з відкритою та 
закритою формою, екзамен.

4. Філософія Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота здобувачів; 
- самостійна позааудиторна 
робота здобувачів; 
- консультації. 

Усне опитування під час 
практичних занять, 
тестування з відкритою та 
закритою формою, екзамен.

 


