
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Луганський національний аграрний університет

Освітня програма 19294 Екологія

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 101 Екологія

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Луганський національний аграрний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 19294

Назва ОП Екологія

Галузь знань 10 Природничі науки

Cпеціальність 101 Екологія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Трохименко Ганна Григорівна, Волошин Олексій Григорович,
Нікітченко Юлія Станіславівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 17.02.2021 р. – 19.02.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-
2020/ZS/101/mag/Відомості%20самоаналізу.pdf

Програма візиту експертної групи https://lnau.in.ua/DOCS/Accreditation/Розклад%20роботи%20експертн
ої%20групи/101-m/Прог_візиту_101.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Враховуючи локальні та загальнодержавні екологічні виклики й потреби, ОПП Екологія є надзвичайно актуальною
для регіону як базис для підготовки кваліфікованих фахівців у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого
природокористування. У ході акредитаційної експертизи експертами були виявлені і сильні, і слабкі сторони.
Забезпечити гідні умови для підготовки конкурентоздатних фахівців за ОПП Екологія дозволяють наявний
людський потенціал, доступні матеріально-технічні ресурси ЗВО, тісна співпраця зі стейкголдерами, активна участь
ЗВО у міжнародних програмах і грантових проектах. Однак виявлено ряд недоліків, що потребують подальшого
удосконалення. ОПП не містить чітко відображеної унікальності з урахування аграрного профілю ЗВО та
регіонального контексту. Останніми роками нормативна база ЗВО була оновлена і доповнена. Проте у
загальноуніверситетських нормативних документах та документах, що супроводжують освітній процес ОПП
Екологія, є невраховані аспекти. Окремі документи відсутні, їх потрібно розробити та затвердити. Потребує
доопрацювання процедура опитування стейкголдерів, зокрема перегляд змісту анкет для здобувачів вищої освіти і
представників роботодавців. Неповною мірою реалізовано потенціал співпраці з роботодавцями. Однак експертна
група вважає, ОПП Екологія та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають усім критеріям
оцінювання якості вищої освіти, з недоліками, що не є критичними. Менеджмент ЗВО, гарант ОПП та НПП, що
забезпечують реалізацію освітньої програми, усвідомлюють недоліки та мають реалістичний план їх вирішення.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

За кожним критерієм оцінювання ООП Екологія визначені сильні сторони та позитивні практики, що підтверджені
відповідними фактами й доказами. Серед відмічених експертною групою сильних сторін можна виділити наступні:
мета ОПП Екологія добре узгоджується з місією та стратегією ЗВО, а її цілі та програмні результати навчання
визначені з урахуванням позицій і потреб усіх зацікавлених сторін; враховані тенденції розвитку ринку праці та
позитивний досвід аналогічних вітчизняних та іноземних ОПП; зміст ОПП відповідає предметній області, освітні
компоненти логічно структуровані відповідно до цілей освітньої програми і забезпечують досягнення ПРН; зовнішні
та внутрішні стейкголдери активно залучені до організації та реалізації освітнього процесу; ЗВО має розвинуті
партнерські відносини з вітчизняними й іноземними установами, організаціями та підприємствами, діяльність яких
дотична до ОПП, що підтверджують наявні договори про співпрацю; на належному рівні імплементовані
студентоцентрований підхід і принципи академічної свободи у розробку та реалізацію ОПП, формування
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти відбувається на належному рівні; впроваджена
автоматизована система навчання дозволяє всім учасникам освітнього процесу отримувати належну інформаційну
підтримку; розвиток soft skills відбувається через нормативні та вибіркові ОК; наявні нормативні документи, що
регламентують чіткі та зрозумілі правила вступу на ОПП, а також визнання результатів навчання, отриманих в
інших закладах освіти та/чи у разі навчання на програмах формальної і неформальної освіти; НПП мають
відповідну академічну й професійну кваліфікацію та здійснюють необхідну для ефективного функціонування ОПП
методичну і наукову роботу; ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів, активно залучає НПП до реалізації
міжнародних і українських проектів, має розвинуту систему стимулювання діяльності викладачів; наявний
безоплатний доступ для НПП та здобувачів вищої освіти до інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних
для реалізації ОПП; на високому рівні реалізується практика поширення принципів академічної доброчесності
серед здобувачів вищої освіти та НПП; система забезпечення якості у ЗВО забезпечує належне оновлення й
виявлення недоліків у ОПП завдяки широкому залученню стейкголдерів, обговоренню на засіданнях кафедри та
вчених радах; наявний інформативний та змістовний веб-ресурс ЗВО, що працює в режимі оперативного оновлення.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

За кожним критерієм оцінювання ООП Екологія експертна група визначила слабкі сторони та недоліки освітньої
програми, зазначавши, що вони несуттєво впливають на досягнення відповідних програмних результатів навчання
та провадження освітнього процесу загалом. Експертна група відмітила, що усунення визначених недоліків та
слабких сторін освітньої програми покращить якість надання освітніх послуг, для чого були надані певні
рекомендації щодо удосконалення освітньої програми, а саме: під час оновлення ООП Екологія більш повно
враховувати галузевий контекст, пов'язаний з екологізацію аграрного сектору економіки країни та/чи управлінням у
сфері охорони довкілля у промисловості та сільському господарстві; посилити практичну підготовку здобувачів
освіти за рахунок уведення додаткових практичних робіт в ОК, передбачити практичні заняття на базах
роботодавців; посилити співпрацю з представниками профільних організацій, установ і підприємств стосовно
проведення тренінгів, майстер-класів, лекторіїв для здобувачів вищої освіти; оновити матеріали вступного фахового
випробування; розширити практику визнання результатів навчання, отриманих за програмами формальної та
інформальної освіти на вибірковий блок освітніх компонентів; оновити зміст анкет для опитування стейкголдерів;
запровадити опитування студентів щодо їх задоволеності якістю викладання на ОПП та освітніми компонентами,
системно проводити опитування студентів для з’ясування рівня об’єктивності оцінювання та попередження
конфліктних ситуацій; активізувати академічну мобільність серед здобувачів та викладачів ОПП; створити умови у
ЗВО для заохочення НПП до підвищення рівня володіння іноземною(ими) мовою(ами); систематизувати практику
збору інформації про кар’єрні шляхи випускників; враховуючи контингент студентів, який формується у тому числі
й з осіб, які постраждали внаслідок бойових дій на Сході України, рекомендується мати професійну службу
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психологічної підтримки здобувачів вищої освіти; оновити та/чи доповнити нормативні документи ЗВО стосовно
булінгу та вирішення конфліктних ситуацій.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Цілі освітньо-професійної програми чітко сформульовані. Вони полягають у формуванні у здобувачів вищої освіти
комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та
збалансованого природокористування, загальних та фахових компетентностей для виконання професійних завдань
та обов’язків освітнього та інноваційного характеру в галузі сучасної екології, здатності до самостійної наукової
діяльності в різноманітних установах та організаціях, педагогічної діяльності в умовах закладів вищої освіти та
організаційно-управлінської діяльності в органах державної влади. Цілі відповідають стандарту вищої освіти за
спеціальністю 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки для другого (магістерського) рівня вищої освіти
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/101-ekologiya-magistr.pdf). Цілі
відповідають місії закладу (передача накопичених знань та інструментів застосування цих знань, відкриття
(набуття) нових знань) та Стратегії розвитку Луганського національного аграрного університету на період до 2025
року (https://lnau.in.ua/wp-
content/uploads/2020/06/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-
%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83.pdf), що схвалена Вченою радою університету
28 травня 2020 року (протокол № 7). Однак не зовсім чітко відображена у змісті ОПП її унікальність. За
результатами опанування звіту СО встановлено, що унікальністю ОПП є підготовка висококваліфікованих фахівців,
які здатні застосувати сучасні знання для зменшення негативного впливу антропогенної діяльності на стан
природних ресурсів та екосистем, зокрема, у сфері аграрного виробництва, особливо, враховуючи наслідки бойових
дій у даному регіоні. Однак, дана унікальність забезпечується лише двома темами з дисципліни «Екологічне
інспектування». Іншою особливістю ОПП є набуття професійних компетенцій фахівця з екологічної освіти, однак,
на думку ЕГ, це не відображає унікальності програми.

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

За результатами ознайомлення з електронними ресурсами, документами, наданими на запит ЕГ, звітом СО,
зустрічей з фокус-групами, ЕГ дійшла до висновку, що в цілому цілі, ПРН та основні підходи до провадження
освітньої діяльності за ОПП сформовані та реалізуються з урахуванням позицій та потреб стейкголдерів. Підставами
для такого твердження є: результати аналізу рецензій та відгуків стейкголдерів (https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-
2020/recenz/101/mag/101_1_4_%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA.pdf), результати опитувань здобувачів вищої
освіти. Пропозиції роботодавців були враховані при перегляді ОПП, що відображено у порівняльній таблиці
обговорення проєкту програми (https://lnau.in.ua/DOCS/Accreditation/tabl-obgovor/101-m/Порів_табл_101_маг.pdf
). За даними звіту СО, активні консультації щодо змісту ОПП проводилися з Департаментом екології та природних
ресурсів Донецької обласної державної адміністрації, Департаментом комунальної власності, земельних, майнових
відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації. Під час розробки ОПП
враховувалися інтереси академічної спільноти, зокрема, Катерини Уткіної, доцента кафедри екологічної безпеки та
екологічної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-
2020/recenz/101/mag/101_1_4%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0.pdf). З метою підготовки
фахівців з розвинутими загальними та професійними компетентностями, що можуть продемонструвати свої знання,
навички, вміння, необхідні для професійної діяльності у сфері екології, уведені дисципліни «Екологічне
законодавство» та «Управління проектами», а також обґрунтовано продовження вивчення дисципліни «Педагогіка
та методика викладання у вищій школі» у кількості 6 кредитів ЄКТС та проходження студентами педагогічної
практики. Проведені консультації з іншими стейкголдерами, що співпрацюють із ЗВО у напрямі охорони
навколишнього середовища: «Всеукраїнська екологічна ліга», Регіональний ландшафтний парк «Краматорський»,
Національний науковий центр інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. Під час зустрічі з
роботодавцями виявлено гостру потребу у фахівцях з екології, проте роботодавці не підтвердили, що вони детально
ознайомлені зі змістом ОПП, але стверджують, що підтримують зв’язки з представниками ЗВО. Про це свідчать і
результати опитування (https://office.naqa.gov.ua/ff2229e2-b908-459f-84a4-492808fa986e). Здобувачі освіти активно
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долучаються до формування і оновлення змісту ОПП. Так, була врахована пропозиція здобувача освіти,
представника студентського самоврядування Ємельянової Г. про перенесення виробничої практики із зимового на
літній період. Усі зауваження академічної спільноти, здобувачів та стейкголдерів знайшли відображення у
порівняльній таблиці громадського обговорення ОП (відповідь на запит п.3
https://office.naqa.gov.ua/v1/accreditation-folder/3035 ), враховані та затверджені відповідним протоколом засідання
кафедри.

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

За результатами вивчення звіту СО, контенту ОПП встановлено, що основними об'єктами застосування набутих
компетенцій є сільське господарство, лісове господарство та надання пов’язаних із ними послуг; водопостачання,
каналізація, поводження з відходами; професійна, наукова та технічна діяльність; державне управління загального
характеру; освіта; діяльність організацій промисловців і підприємств, професійних організацій. Результати
опитування стейкголдерів під час інтерв'ювання дозволили встановити, що у фахівцях-екологах зацікавлені
представники екологічних організацій, управління водних ресурсів, науково-дослідних установ, державних
департаментів, об’єктів природно-заповідного фонду. Тому підготовка фахівців за ОПП має важливе значення як
для промислового комплексу регіону, аграрного сектору, так і у сфері управління природоохоронною діяльністю.
Цілі та програмні результати навчання за ОПП передбачають врахування сучасних питань та потреб промислових
підприємств регіону, управлінської діяльності, але меншою мірою, врахування проблем аграрного виробництва, що
могло б підкреслити унікальність програми та традиції ЛНАУ. Важливими аспектом при підготовці екологів є те, що
випускники повинні бути здатними розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у
сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає
застосування основних теорій та методів наук про довкілля, та характеризуються комплексністю і невизначеністю
умов. Формування вищезгаданих компетентностей передбачено даною ОПП. У результаті опрацювання відомостей
СО, а також проведення зустрічей, було встановлено, що під час формулювання цілей та ПРН ОПП враховано
тенденції розвитку спеціальності та ринку праці, досвід аналогічних українських (Національний університет
біоресурсів та природокористування, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Дніпровський
державний аграрно-економічний університет, Національний університет біоресурсів та водного господарства), у
яких багато комплексних дисциплін, таких як «Системний аналіз якості навколишнього середовища», «Екологічний
менеджмент та аудит». Додано ФК 19 та дисципліну «Екологічне законодавство» відповідно до ОП «Екологія та
охорона навколишнього середовища» ХНУ імені В.Н. Каразіна. Також було враховано досвід аналогічних іноземних
навчальних програм рівня магістр-інженер з охорони навколишнього середовища Університету Екології і
Управління у Варшаві (Польща) (http://ua.wseiz.pl/ru/ohorona-navkolyshniogo-serydovyshcha.html) з точки зору
подібного компетентностного підходу.

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

Загальні та фахові компетентності ОПП (https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-
2020/OOP/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1
%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf)
повністю відповідають спеціальності 101 Екологія, а ПРН даної ОПП – вимогам, визначеним стандартом вищої
освіти за спеціальністю 101 Екологія для другого (магістерського) рівня вищої освіти
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/101-ekologiya-magistr.pdf).
Відповідність компетентностей та програмних результатів відображено у матриці забезпечення програмних
результатів навчання обов’язковими компонентами освітньої програми (п. 5 та п. 6 ОП), взаємозв’язок між
освітніми компонентами представлений на структурно-логічній схемі ОПП (п. 2.2 ОП).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Мета ОПП узгоджується з місією та стратегією ЗВО. Цілі ОПП та програмні результати навчання визначені з
урахуванням позицій і потреб усіх зацікавлених сторін. ОПП враховує тенденції розвитку ринку праці, а також
досвід аналогічних вітчизняних та іноземних ОПП з екології та охорони навколишнього середовища. ЗВО нарощує
ресурси, зокрема щодо поліпшення МТЗ, необхідні для досягнення цілей ОПП. До реалізації ОПП залучені
кваліфіковані та вмотивовані науково-педагогічні працівники.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

Обов’язкова освітня складова недостатньо враховує галузевий контекст, тому при формуванні цілей та програмних
результатів рекомендується більше уваги приділяти унікальності ОПП, спрямованій на екологізацію аграрного
сектору економіки країни або на управління в сфері охорони довкілля в промисловості та сільському господарстві,
що є традиційними напрямами для аграрного університету. Це підвищить привабливість даної освітньої програми
як для майбутніх абітурієнтів, так і для потенційних роботодавців.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, такі як нарощування ресурсів для реалізації ОПП,
врахування позицій усіх зацікавлених сторін при формуванні ОПП та тенденцій розвитку ринку праці, а також
зважаючи на рекомендації щодо удосконалення ОПП у контексті Критерію 1, експертна група дійшла висновку, що
ОПП «Екологія» відповідає рівню В за Критерієм 1.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

На основі аналізу ОПП і НП встановлено, що кількість кредитів ЄКТС і загальний обсяг освітніх компонентів
відповідають вимогам, що визначені стандартом спеціальності 101 Екологія та ст. 5 Закону України «Про вищу
освіту». Обсяг освітніх компонентів, спрямованих на формування компетентностей за спеціальністю, становить 90
кредитів ЄКТС (із них обов’язкові компоненти – 51 кредит ЄКТС, за вибором здобувачів вищої освіти – 24 кредити
ЄКТС). 26,67% складають вибіркові дисципліни, що відповідає вимогам чинного законодавства щодо формування
ОП фахової підготовки.

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

ОПП Екологія розроблена відповідно до Положення про освітні програми ЛНАУ. У контексті загального часу
навчання ОК добре структуровано, передбачено достатньо годин для опанування обов’язкових і вибіркових ОК. На
підставі аналізу структурно-логічної схеми ОПП, матриці відповідності ПК компонентам ОПП та матриці
забезпечення ПРН виявлено наступне: а) ОК логічно структуровані відповідно до цілей ОП; б) обов’язкові ОК у
сукупності забезпечують досягнення ПРН; в) всі ПРН забезпечуються за рахунок обов’язкових компонентів ОПП.
Однак були виявлені певні недоліки: а) у матриці відповідності ПК компонентам ОПП не вказано, які саме ОК
забезпечують досягнення ЗК04, ФК09, ФК13. ЕГ уважає, що ОПП має відповідні ОК для забезпечення ЗК04
(наприклад, ОК11 «Управління проектами»), ФК09 (наприклад, ОК06 «Екологічний менеджмент та аудит», ОК08
«Стратегія сталого розвитку», ОК12 «Виробнича практика») та ФК13 (наприклад, ОК01 «Ділова іноземна мова»,
ОК11 «Управління проектами»); б) на думку ЕГ, в межах існуючих ОК необхідно посилити практичну підготовку
здобувачів освіти. Це підтвердили здобувачі освіти під час інтерв’ювання і результати їх опитування (33,3%
респондентів задоволені практичною підготовкою частково, 66,7% - повністю; надані рекомендації передбачити
більше практики у навчальному процесі). Це підтверджують і представники роботодавців, відмічаючи, що
здобувачам не вистачає знань і умінь по інструментальним методам дослідження якості довкілля, а також знань по
еколого-економічній тематиці. Доступ до лабораторій здобувачі отримують під час підготовки матеріалів для
випускної кваліфікаційної роботи, а на семінарських і практичних заняттях використовуються переважно
традиційні проблемно-пошукові методи роботи. На думку експертів, в межах визначених ОК ОПП цілком можливо
передбачити більше практико-орієнтованих завдань, на базі лабораторій ЗВО чи партнерів-роботодавців, а також
блоків тем, що формують компетентності щодо еколого-економічних аспектів охорони довкілля та раціонального
природокористування. Результати опитування здобувачів засвідчують, що здобувачі задоволені рівнем навчання на
ОПП (на «5» - 66,7%, на «4» - 33,3%), а також уважають, що результати навчання, визначені в ОПП, відповідають
тенденціям ринку праці (100%). Експерти вважають, що не варто змінювати виробничу практику на дослідно-

Сторінка 6



виробничу (що рекомендує Брук В.В., в.о. завідувача лабораторією НДУ «Український науково-дослідний інститут
екологічних проблем»), оскільки це може обмежити можливості здобувачів досягнути відповідні ПРН за фахом.
Рекомендується або увести елементи наукової діяльності до педагогічної практики, або замінити педагогічну
практику на науково-дослідну. Для формування та розвитку відповідних ФК і набуття ПРН з педагогіки може бути
цілком достатньо вивчення дисципліни «Педагогіка та методика викладання у вищій школі».

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

ЕГ констатує, що компоненти навчального плану та компетентності, набуття яких забезпечує ОПП, підібрано таким
чином, щоб сформувати у здобувачів-магістрів загальні та професійні компетентності для здійснення фахової
діяльності в галузі екології. Обов’язкові навчальні дисципліни циклу загальної підготовки складають 12 кредитів
ЄКТС, циклу професійної підготовки – 39 кредитів ЄКТС, дисципліни за вибором здобувача – 24 кредити ЄКТС. На
практичну підготовку (виробнича практика) відведено 6 кредитів ЄКТС, а педагогічну практику – 3 кредити ЄКТС.
На підготовку та захист кваліфікаційної роботи – 6 кредитів. Експертна група, провівши аналіз освітньої програми,
встановила, що теоретичний і практичний зміст відповідає предметній області. Усі програмні результати навчання
забезпечуються освітніми компонентами. Інтерв’ю зі студентами та роботодавцями підтвердило, що оновлення ОПП
відбувається з урахуванням пропозицій стейкголдерів. Зважаючи на результати аналізу відомостей самооцінювання,
проведені зустрічі та коментарі стейкголдерів, отримані при спілкуванні з ними, рекомендуємо ввести окремі
тематичні блоки в існуючі дисципліни, або ж доповнити ОПП новими дисциплінами що посилять підготовку
екологів по еколого-економічній тематиці (наприклад, Екологічна економіка, Економіка природокористування
тощо).

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії в межах даної ОПП відбувається, у першу чергу, шляхом
забезпечення індивідуального вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у обсязі 24 кредитів ЄКТС,
що складає 26,7% від 90 кредитів магістерської програми, що відповідає нормам передбаченим законодавством
(ст.62, п.15 ЗУ “Про вищу освіту” (25%). Вибір дисциплін за вибором регламентується Положенням про порядок та
умови обрання здобувачами вищої освіти ЛНАУ дисциплін за вибором. Повний перелік вибіркових дисциплін для
101 «Екологія» та анотації до них представлені на сайті ЗВО у вкладці «Студенту». Вибір дисциплін є
автоматизованим: студенти через власні кабінети обирають дисципліни із запропонованого переліку (відповідно до
ОС та курсу навчання), вказуючи їх пріоритетність для вивчення. Якщо група для вивчення дисципліни, яку студент
визначив як перший пріоритет, не сформується (мінімум 25 осіб), то система автоматично переводить студента на
вивчення дисципліни другого пріоритету і так далі. Попри зручність процесу, на думку експертів, такий підхід може
обмежувати права студентів на вільний вибір дисциплін для вивчення. ЕГ уважає, що варто переглянути вимогу до
мінімальної кількості студентів у групі для вивчення дисциплін за вибором. Повною відповідністю у межах
підкритерію є така, коли здобувач вищої освіти може вивчати ті дисципліни, які обирає як перший пріоритет.
Іншою слабкою стороною є те, що здобувач обирає дисципліни із переліку відповідно до ОС та курсу навчання. Для
формування індивідуальної освітньої траєкторії студент має право обирати будь-яку навчальну дисципліну з
переліку дисциплін іншої освітньої програми, що є важливим з точки зору особистісного розвитку здобувача освіти.
Однак, аналіз індивідуальних планів здобувачів показав, що таких випадків на ОП не було, як і нарікань з боку
здобувачів (під час інтерв’ювання здобувачів і випускників). У переліку запропонованих дисциплін є такі, що
формують «м’які» навички. Під час інтерв’ювання здобувачі повідомили, що обирали дисципліни переважно
економічного профілю. Загалом ЗВО пропонує зрозумілі процедури вибору дисциплін для здобувачів. Обов'язковим
елементом навчання в магістратурі є підготовка і захист кваліфікаційної роботи. На ОПП створені умови для
вільного вибору студентом теми з переліку, запропонованого кафедрою, або власної теми при належному
обґрунтуванні, тобто є можливість спеціалізації у певному напрямі за бажанням студента.

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

У ЗВО діє Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти ЛНАУ, Положення про практичну
підготовку здобувачів освіти аграрних та супутніх спеціальностей у ЛНАУ, ВСП, Положення про проведення
навчально-виробничих закордонних практик і стажувань (всі положення у вільному доступі на веб-ресурсі ЛНАУ).
Практична підготовка здобувачів вищої освіти даної ОПП передбачена під час виробничої практики, а також
частково в межах окремих ОК циклу професійної підготовки (Системний аналіз якості навколишнього середовища,
Геоінформаційні системи). На виробничу практику відведено 180 год. (6 кредитів ЄКТС) у 2 семестрі. Виробнича
практика проходить на базі підприємств, діяльність яких дотична до профілю ОПП. ЗВО має низку укладених
договорів про співпрацю, а саме: з ДП «Лиманський лісгосп», Донецьким обласним еколого-натуралістичним
центром, Державною екологічною інспекцією у Донецькій області, Регіональним ландшафтним парком
«Краматорський», Управлінням державного агентства рибного господарства у Луганській області, Сіверсько-
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Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів тощо. Під час інтерв’ювання здобувачі та випускники ОПП
підтвердили, що дійсно проходять практику на підприємствах, що відповідають профілю їх майбутньої
спеціальності. Однак зі слів здобувачів, випускників та роботодавців ЕГ зробила висновок про те, що практична
підготовка є недостатньою. Це підтверджують і результати анкетування здобувачів і представників роботодавців
(надано на запит ЕГ). На запитання про рівень задоволеності компетентностями, здобутими або розвиненими під
час практичної фахової підготовки за ОПП, 66,7% респондентів відповіли «так, повністю», і 33,3» - «так, частково».
Також, на думку ЕГ ЗВО варто розвивати партнерські відносини та направляти на практику здобувачів не тільки на
підприємства державного сектору та у громадські організації, а й на промислові підприємства, що дозволить
майбутнім фахівцям-екологам краще пізнати особливості роботи еколога в реальних виробничих умовах (це
особливо актуально для регіону). Для перевірки рівня задоволеності роботодавців компетентностями здобувачів та
випускників рекомендується додати відповідні запитання до анкети для опитування представників роботодавців.
Слід відмітити, що студенти ЗВО, в тому числі даної ОПП, мають можливість проходити практику за межами
України, у країнах ЄС. ЗВО позиціонує даний вид практики як навчально-виробничий, однак у ЕГ є певні сумніви
стосовно навчального змісту цієї практичної підготовки.

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

На основі результатів вивчення документів, спілкування з менеджментом ЗВО, гарантом ОПП ЕГ констатує, що для
ЛНАУ розвиток соціальних навичок (soft skills) є важливим елементом освітнього процесу як на рівні ОПП, так і на
рівні ЗВО. Формування соціальних навичок у здобувачів вищої освіти відбувається наступним чином: а) через
відповідні ОК ОПП (наприклад, Методологія й організація наукових досліджень, Педагогіка та методика
викладання у вищі школі, Управління проектами, Екологічний менеджмент і аудит, Ділова іноземна мова тощо); б)
шляхом впровадження у навчальний процес відповідних традиційних та інтерактивних методів навчання
(наприклад, дискусії, дебати, методи ранжування, акваріум, сніжний ком, шість капелюхів, «Хто? Що? Де? Коли?
Як?»); в) під час бесід з викладачами ОПП і кураторами груп у позанавчальний час; г) здобувачів долучають до
участі у конкурсах наукових робіт; д) у вільний від навчання час здобувачі мають можливість відвідувати Центр
Медіації, на базі якого проходять тренінги та майстер-класи по вирішенню конфліктів, веденню конструктивного
діалогу, брати участь у Дебатному клубі. Розвиток м’яких навичок у НПП відбувається через систему професійного
розвитку/підвищення кваліфікації, участі у тренінгах, міжнародних проектах, що підтверджується відповідними
документами. Під час інтерв’ювання НПП, здобувачі вищої освіти, а також представники студентського
самоврядування підтвердили дані факти.

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

Професійний стандарт для другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія відсутній.

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

Обсяг ОПП складає 90 кредитів ЄКТС, що відповідає зазначеному у стандарті та реалістично відображає фактичне
навантаження здобувачів. Аналіз НП 2020 року для денної форми навчання (
blob:https://office.naqa.gov.ua/bf7d2cf6-a800-49bc-9e0f-94217b3254b6 ) і заочної форми навчання
(blob:https://office.naqa.gov.ua/37076934-7a91-47ca-9c1b-44620c6a14a4 ), показав, що аудиторне навантаження для
денної форми навчання складає 33,33% і заочної форми навчання 8,89–10% від загального обсягу годин по ОК, і
відповідно 66,67% і 91,13–90% припадає на самостійну роботу. Відповідно до НП середнє тижневе навантаження
студентів денної форми навчання становить 28 год у 1 семестрі, 15 год у 2 семестрі та 18 год у третьому семестрі
навчання, а максимальне тижневе навантаження 83 год, 45 год і 53 год відповідно. 35% обсягу освітньої програми
спрямовано для здобуття загальних т а спеціальних (фахових) компетентностей з а спеціальністю, визначених
стандартом вищої освіти. Під час спілкування здобувачі повідомили, що співвідношення часу між аудиторним
навчанням і самостійною роботою є оптимальним; вони не мають скарг стосовно навантаження; годин, відведених
на самостійну роботу, достатньо для самопідготовки; викладання ОК (види, методи навчання і контролю)
забезпечують набуття фахових компетентностей і соціальних навичок. Однак під час спілкування з НПП, вони не
змогли чітко дати відповідь стосовно того, яким чином здійснюється моніторинг фактичного навантаження
здобувачів. З метою забезпечення постійного моніторингу відповідності фактичного навантаження здобувачів для
досягнення цілей і ПРП ЕГ рекомендує додати до анкети опитування здобувачів вищої освіти ОПП Екологія
запитання стосовно навантаження та його достатності для вивчення освітніх компонентів, зокрема для ОК циклу
професійної підготовки (Результати опитування здобувачів спеціальності 101 «Екологія», надані ЕГ за запитом). У
цілому, обсяг ОПП дозволяє досягти цілей програми та ПРН. ОПП та НП збалансовані за видами та формами
навчання, а також за часом, відведеним на аудиторну та самостійну роботу.
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9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

Підготовка здобувачів вищої освіти ОП «Екологія» за дуальною формою навчання наразі не здійснюється. Гарант
ОП підтвердила наміри її впровадити у майбутньому, а роботодавці підтвердили свою готовність до співпраці у
цьому напрямі. У ЗВО є затверджене Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ЛНАУ
(shorturl.at/nxA36), а також окремі положення про дуальну освіту містяться у Положенні про організацію освітнього
процесу в ЛНАУ.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Сильною стороною є те, що зміст ОПП відповідає предметній області, освітні компоненти логічно структуровані
відповідно до цілей освітньої програми і забезпечують досягнення ПРН. Підібрані ОК орієнтовані на формування у
здобувачів вищої освіти знань і вмінь, необхідних для професійної діяльності еколога. Обсяг освітньої програми та
окремих освітніх компонентів реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є відповідним для
досягнення цілей та програмних результатів навчання. Формування індивідуальної траєкторії відповідає вимогам,
автоматизована система вибору дисциплін вільного вибору спрощує цей процес для всіх учасників освітнього
процесу. Набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) передбачено як в межах ОК, так і за
рахунок позааудиторних заходів у ЗВО.

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

Слабкою стороною даної ОПП є недостатність методів і форм для практичної підготовки здобувачів вищої освіти.
Рекомендується її посилити за рахунок перегляду тем практичних робіт в межах освітніх компонентів, проведення
практичних занять на базі лабораторій ЗВО та партнерів. Ця рекомендація досяжна для ОПП, оскільки під час
огляду МТБ експерти мали змогу переконатися, що у ЗВО вже закуплено частину обладнання в рамках реалізації
міжнародних проектів, друга частина – у процесі закупівлі. З метою посилення фахової підготовки здобувачів
рекомендується додати тематичні блоки чи ввести додаткові ОК для вивчення економічних аспектів
функціонування природних та штучних екосистем. Рекомендується переглянути вимоги до мінімальної кількості
осіб у групі для вивчення дисциплін вільного вибору, щоб не обмежувати можливості для особистісного розвитку
здобувача освіти.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Встановлені факти та докази дають можливість зробити висновок про відповідність ОПП Екологія рівню В за
Критерієм 2. Наявні слабкі сторони стосовно недостатності методів і форм для практичної підготовки здобувачів, а
також мінімальної кількості осіб у групі для вивчення дисциплін вільного вибору та уведення тематичних блоків для
вивчення економічних аспектів функціонування природних та штучних екосистем можуть бути виправлені у короткі
терміни. Частково зміни вже відбуваються (зокрема облаштування лабораторій для посилення практичної
підготовки здобувачів та продовження процедури закупівель необхідного устаткування за рахунок грантових
коштів).

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

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

Правила прийому на навчання за освітньою програмою оприлюдненні на офіційному веб-ресурсі ЛНАУ
(https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-2021/ПП_2021_Луганський%20НАУ.pdf). Правила є чіткими та зрозумілими,
визначають порядок та умови вступу на ОПП Екологія, містять перелік необхідних документів, не містять
дискримінаційних положень. На веб-ресурсі ЗВО у розділі «Абітурієнту» є перелік споріднених спеціальностей
(102,106) для 101 Екологія, терміни конкурсного відбору, програми та критерії вступних випробувань. Під час
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інтерв’ювання здобувачі вищої освіти підтвердили, що правила прийому на ОПП зрозумілі та доступні для
розуміння. Підтверджено наявність у системі Moodle тестових завдань для проведення вступного фахового
випробування. Запитання дозволяють оцінити фахові компетентності та програмні результати навчання, необхідні
для опанування ОПП на другому (магістерському рівні) вищої освіти зі спеціальності 101 Екологія.

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

Відповідно до Правил прийому на ОПП на основі ОС «Бакалавр» (спеціаліста або магістра) необхідним є складання
єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового іспиту у ЗВО. Фахове вступне випробування проводиться у
тестовому режимі, тестові запитання підготовлені відповідно до нормативних дисциплін ОС «Бакалавр»
спеціальності «Екологія». Виявлено, що до нормативних дисциплін автори програми включили дисципліну
«Екологічна експертиза». Однак процедуру екологічної експертизи було замінено на процедуру ОВД у 2017-му році.
Екзаменаційний листок містить 20 завдань, кожне з яких оцінюється у 10 балів. Максимальна сума балів тестування
– 200 балів. Під час фокус-групи було презентовано тестові завдання у системі Moodle для проведення вступного
фахового випробування для абітурієнтів з фахових дисциплін. Ця інформація не зазначена в програмі вступних
фахових випробувань. Критерії оцінювання знань і вмінь висвітлені у програмі недостатньо для розуміння
оцінювання знань абітурієнта. Процедуру вирішення спірних питань, які можуть виникнути під час проведення
вступних випробувань і розгляду апеляції абітурієнтів, представлено в Положенні про апеляційну комісію
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Pologennya_pro_apelyaciynu_radu.pdf).

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

Процедура визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО, регламентується Положенням про порядок
перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці та відповідно до Порядку визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті. Ці документи містяться у відкритому
доступі на веб-сайті ЛНАУ (https://lnau.in.ua/official/?lang=ua ). Практики застосування цієї процедури на даній
ОПП не було. За необхідності ЗВО гарантує визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти та
перезарахування результатів навчання на основі здійснення експертного оцінювання, визнання навчальних
досягнень шляхом автоматичного трансферу кредитів. Інтерв’ювання студентів підтвердило їхню обізнаність щодо
можливості визнання результатів навчання та здобуття програмних компетентностей в українських та іноземних
ЗВО, у тому числі здобутих під час академічної мобільності, а також отриманих в рамках неформальної та
інформальної освіти. Порядок перезарахування передбачає подання заяви студентом на ім’я декана факультету на
початку семестру. Перезарахування може здійснюватися за такими варіантами: одноосібне рішення декана та
рішення декана на підставі висновку експертної комісії відповідної кафедри. Експертна комісія розглядає заяву
претендента, вивчає його документи з метою уточнення змісту вивченої у іншому навчальному закладі дисципліни,
яку потрібно перезарахувати, та робить висновок про можливість або неможливість перезарахування. При
перезарахуванні зберігається раніше здобута позитивна оцінка за освітнім компонентом.

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Правила визнання результатів неформальної освіти регламентуються Порядком визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній та/або інформальній освіті
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Положення%20про%20порядок%20визнання%20результатів%20навчання.pdf?
_t=1604915262). Для перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, студент подає декану
заяву та копії документів що підтверджують участь здобувача освіти у заході неформальної освіти (свідоцтво,
сертифікат, диплом, запрошення, програму заходу та опис змісту і результатів навчання). Упродовж 10 робочих днів
від початку семестру за розпорядженням ректора створюється фахова комісія, що визначає можливість, форми та
строки проведення атестації для визнання результатів навчання, які були набуті у неформальній освіті. Результатом
розгляду може бути рекомендація комісії до повного або часткового зарахування результатів, або відмова. Якщо
вивчена дисципліна співпадає із запланованими результатами навчання, або моє несуттєві відмінності, близька за
обсягом і змістом не менше ніж на 75%, у такому випадку може бути рекомендоване повне зарахування.
Перезарахування кредитів ЄКТС, програмних компетентностей і програмних результатів навчання здійснюється на
добровільній основі і поширюється лише на нормативні дисципліни ОПП. Водночас, вважаємо такий підхід
обмеженням права вибору (Пункт 4.3… оскільки вибіркові дисципліни здобувач може обирати самостійно з
широкого переліку, що дає йому змогу вивчати те, що є для нього більш пріоритетним і бажаним). Серед
запропонованих для ОПП «Екологія» вибіркових дисциплін є наступні: «Архітектура сільськогосподарських
будівель», «Дерев’яні конструкції» «Іхтіологія та іхтіопатологія», «Розведення птиці» та інші. При цьому, відсутні

Сторінка 10



пропозиції щодо дисциплін «Професійна етика з основами біобезпеки та біоетики», «Маркетинговий менеджмент»,
«Кон’юнктура ринку», «Економіка підприємства» тощо.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

У контексті відповідності критерію 3 сильними сторонами ОПП є наявність нормативно-правових документів, що
регламентують чіткі та зрозумілі правила вступу на ОПП, визнання результатів навчання, отриманих в інших
закладах освіти та/чи у разі навчання на програмах формальної і неформальної освіти. Наявний вільний публічний
доступ до документів ЗВО, інформація щодо вибору вибіркових дисциплін.

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

Програма вступного фахового випробування містить запитання з нормативної дисципліни, що наразі не є
актуальною («Екологічна експертиза»). Рекомендується оновити матеріали вступного фахового випробування з
урахуванням вище зазначених рекомендацій. Рекомендується розширити визнання результатів навчання,
отриманих за формальної та інформальної освіти, на вибірковий блок освітніх компонентів. Із наявного переліку
вибіркових дисциплін запропонувати можливість вибору усіх наявних в каталозі дисциплін ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Сильними сторонами за ОПП є наявність та імплементація процедур визнання результатів навчання та доступу до
освітньої програми, достатній рівень узгодженості за якісними характеристиками підкритеріїв 3.1 і 3.3. Враховуючи
голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів та вагомість окремих підкритеріїв, освітня діяльність за ОПП
на відповідність критерію 3 відповідає рівню В з недоліками, що можуть бути усунуті за короткий період, а саме:
розширити перелік вибіркових дисциплін для здобувачів ОПП Екологія, відредагувати програму вступного
фахового випробування відповідно до чинного екологічного законодавства України, поширювати серед здобувачів
даної ОПП практику навчання на програмах формальної та інформальної освіти.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Вимоги до навчання в ЛНАУ викладені в Положенні про організацію освітнього процесу в ЛНАУ (у новій редакції)
(http://lnau.in.ua/rgam), Положенні про освітні програми ЛНАУ (http://lnau.in.ua/f0ku), в яких повною мірою
охарактеризовані організаційні питання щодо викладання і навчання за ОПП. Підготовка здобувачів вищої освіти
другого (магістерського) рівня здійснюється за денною та заочною формою навчання. Із-за невеликої кількості
здобувачів на даній ОПП (присутні на зустрічі - 3), складно було оцінити ступінь достовірності представлених у звіті
СО даних. Однак, після усіх зустрічей з фокус-групами, можна зробити висновок щодо відповідності методів
навчання і викладання заявленим цілям, вказаним у таблиці 3 Додатку до звіту СО
(https://office.naqa.gov.ua/v1/form-se/3035/view). В освітньому процесі за даною ОПП використовуються як
традиційні методи навчання, так і інтерактивні, наприклад у “Педагогіці і методиці викладання у вищій школі”
застосовуються методи ранжування, акваріум, сніжний ком, шість капелюхів, «Хто? Що? Де? Коли? Як?», світове
кафе, дискусія, дебати, круглий стіл. Застосування деяких з цих методів в останній рік унеможливлює дистанційне
навчання. Дистанційне навчання регламентує Положення про дистанційне навчання
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Dystancijne_navchannya.pdf). Процес дистанційного навчання проходить за
допомогою встановленого «Office 365» на платформі Meet. Враховуючи наявність унікальної «Автоматизованої
системи навчання» (функціонування якої було продемонстровано гарантом ОПП і представниками ЗВО), здобувачі
освіти отримують заздалегідь запрошення на онлайн-зустріч за розкладом занять у своєму особистому кабінеті.
Здобувачі вищої освіти позитивно оцінили дистанційні методи навчання з використанням віртуальних освітніх
середовищ. Викладачі ознайомлюють студентів з програмами навчальних дисциплін на початку семестру. Кожного
семестру проводиться опитування серед здобувачів вищої освіти стосовно оцінювання рівня викладання з кожної
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навчальної дисципліни відповідно до діючого Положення щодо якості освітньої діяльності ЛНАУ
(https://lnau.in.ua/official/?lang=ua) . Однак результати опитування скоріше про участь студентів в обговоренні ОП
та ознайомленні з положеннями університету. Академічна свобода здобувачів реалізується через самостійний вибір
тематики досліджень, індивідуальних завдань з дисциплін, виходячи з власних інтересів та напряму формування
власної освітньої траєкторії.

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

Відповідно до Положення про робочу програму дисципліни (https://lnau.in.ua/official/?lang=ua) здобувачі освіти
мають змогу ознайомлюватися з програмами навчальних дисциплін на платформі Moodle, що також було
продемонстровано під час зустрічі (https://office.naqa.gov.ua/v1/accreditation-folder/3035), або на веб-сайті ЗВО
(https://lnau.in.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0
%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%96%d1%85-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82
%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-101-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f/?lang=ua). На
веб-сайті ЗВО у відкритому доступі містяться ОПП, НП, каталоги вибіркових дисциплін, графік організації
освітнього процесу, розклад занять, посилання на платформи дистанційного навчання тощо.

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

Під час реалізації ОПП практикується гармонійне поєднання навчання і наукових досліджень. Провідну роль у
цьому відіграє НДУ «Український НДІ екологічних проблем» та ХНАУ імені В.В. Докучаєва, у лабораторіях яких
здобувачі можуть практично реалізувати свій науковий пошук. Студенти виконують кваліфікаційні роботи,
частиною роботи є виконання дослідження під керівництвом наукового керівника. При виборі тем кваліфікаційних
робіт враховуються особистісні якості студента, його інтереси, проходження практики на підприємствах, наявність
досвіду практичної роботи у певній професійній галузі чи їх наукові інтереси, що є особливо важливо для студентів
заочної форми навчання. Невід’ємною частиною поєднання навчання і досліджень є участь здобувачів у різних
наукових заходах, конкурсах студентських наукових робіт. Наприклад, студенти Шепель О. А., Гулінчук Д. О
приймали участь у різних науково-практичних конференціях (office.naqa.gov.ua/fab90535-5f04-4bb3-95cc-
0391606f21da, https://office.naqa.gov.ua/a6ded56e-c184-4143-9d51-a329a3a4ec30). Серед випускників спеціальності
101 Екологія є призери конкурсів наукових студентських робіт та Всеукраїнських олімпіад (Кононенко Артем, 2017
р.). Під час виконання кваліфікаційної роботи, виробничої практики використовуються дослідницькі методи
навчання. Доцільно було б збільшити використання цього методу при вивченні таких дисциплін, як, наприклад,
«Системний аналіз якості навколишнього середовища».

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

Викладачі оновлюють зміст ОПП та її компонентів відповідно до Положення про освітні програми
(https://www.lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%
D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%20%D0%BF
%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf), не рідше 1 разу на рік, про що також свідчать
документи, надані ЗВО (https://office.naqa.gov.ua/v1/accreditation-folder/3035). НПП підвищують рівень своєї
майстерності згідно Положення про підвищення кваліфікації та стажування НПП ЛНАУ
(www.lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennja_pro_pidvyshhennja_kvalifikaciji.pdf). Спілкування з НПП та
ознайомлення зі змістом ОК свідчить про те, що викладачі приділяють увагу оновленню змісту освіти. Для цього
використовується як власний досвід, так і новітні досягнення відповідних наук, особисті наукові досягнення,
результати підвищення кваліфікації і участі у міжнародних проектах. Так, гарант ОПП, Кирпичова І. В. за 2019-
2020 роки пройшла 4 стажування, у тому числі 2 - міжнародних, за різними напрямами екологічної науки, у тому
числі по дисциплінах, які викладає на ОПП (https://office.naqa.gov.ua/v1/form-se/3035/view). Однак, окремі РП
потребують оновлення літературних джерел, особливо для таких предметів, як «Геоінформаційні системи»
(найновіше джерело - 2010 р.), яка має бути заснована на найсучасніших досягненнях науки і техніки.

5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.
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Інтернаціоналізація навчання, викладання та наукових досліджень регламентується Положенням про порядок
реалізації права на академічну мобільність та Положенням про проведення навчально-виробничих закордонних
практик і стажувань (https://lnau.in.ua/official/?lang=ua). ЗВО має укладені договори про співробітництво з 6
іноземними закладами освіти (відповідь на запит п.9 https://office.naqa.gov.ua/v1/accreditation-folder/3035), що
сприяє поліпшенню якості навчання і відкриває можливості для академічної мобільності. НПП проходять
стажування за кордоном та приймають участь у міжнародних конференціях та форумах. Так, у 2019 р. доцент
Коробкова Г.В. брала участь в очній конференції Eastern Young Water professional in Prague (Чехія). У 2020 році
викладачі кафедри екології та безпеки життєдіяльності пройшли Міжнародне підвищення кваліфікації (онлайн)
наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів середньої освіти на тему «Онлайн
навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи Moodle» з виконанням підсумкової роботи
з дисциплін, які вони викладають. Викладачі кафедри Кирпичова І. В. та Коробкова Г.В. приймають участь у
міжнародних проектах (наприклад, входять до робочої групи з виконання грантової угоди 2020/415-429
(blob:https://office.naqa.gov.ua/2ee86151-0b20-46d3-9f8f-caab323eb93c)).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми та методи навчання і викладання переважно сприяють досягненню заявлених у програмах навчальних
дисциплін та освітній програмі результатів навчання; вони відповідають студентоцентрованому підходу та
принципам академічної свободи. Поєднання навчання і досліджень здійснюється шляхом залучення на
добровільній основі студентів до виконання наукових проектів, написання статей у співавторстві, участі в олімпіадах
та творчих конкурсах. НПП мають відповідну кваліфікацію та здійснюють необхідну для ефективного
функціонування ОПП методичну і наукову роботу. Впровадження автоматизованої системи навчання, що є
інноваційною і позитивною практикою у ЗВО, дозволяє забезпечити здобувачів вищої освіти інформаційною
підтримкою про усі сторони навчання, доступом до необхідних для навчання документів ЗВО, можливістю вільного
вибору дисциплін та активною участю у житті університету, критеріям оцінювання, робочим програмам, розкладу
занять та загального рейтингу студентів.

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

Відсутні результати опитування студентів щодо їх задоволеності якістю викладання на ОП та окремими освітніми
компонентами. Рекомендовано додати дані пункти до загального опитування або сформувати анкетування з оцінки
якості оцінювання та викладання дисциплін. У рамках ОПП відсутні практики академічної мобільності серед
здобувачів та викладачів ОПП. Враховуючи достатню інформованість здобувачів та викладачів, їх бажання та
посилення мовних компетентностей експерти рекомендують реалізувати міжнародну академічну мобільність у
рамках договорів з іноземними закладами освіти та залучати здобувачів до цього процесу.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Навчання та викладання за ОПП проводиться на достатньому рівні з використанням наукових досягнень і досвіду
міжнародної співпраці, що підтверджується відповідними угодами. Усі зустрічі з різними фокус-групами
продемонстрували студентоцентричні принципи та засади академічної свободи, на яких засновані як навчальний,
так і виховний процес. Наявні високий рівень інформаційного забезпечення, введення інноваційних практик такого
забезпечення, вільний доступ до всіх необхідних освітніх компонентів програми. Суттєві недоліки відсутні, проте
визначені слабкі сторони, такі як відсутність прикладів академічної мобільності та оцінка ступеня задоволеності
здобувачів якістю викладання дозволяють сформувати висновок щодо відповідності ООП Екологія рівню В за
критерієм 4.

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

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.
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Документами, що регламентують форми контрольних заходів та оцінювання, є Положення про організацію та
проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів Луганського національного
аграрного університету; Положення про організацію освітнього процесу; Положення про дистанційне навчання;
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Луганському національному
аграрному університеті. Всі документи є у вільному доступі на веб-сайті ЛНАУ (https://lnau.in.ua/official/?lang=ua ).
Система оцінювання навчальних досягнень здобувача освіти здійснюється за транферно-накопичувальною
системою ECTS і включає в себе поточний та семестровий контролі. Термін і періодичність проведення контрольних
заходів визначається навчальним планом. Форми контрольних заходів за освітніми компонентами дозволяють
перевірити формування програмних результатів навчання, логіку та взаємозв’язки між окремими розділами і
здатність їх використовувати на практиці, вирішувати типові професійні завдання. Під час фокус-групи з
академічним персоналом і студентами з’ясовано, що іспити проводяться за участі тільки одного викладача, а захист
курсових робіт – трьома. Захист звітів з виробничої практики здійснює комісія за розпорядженням декана
факультету . Голова екзаменаційної комісії зазвичай є запрошений фахівець, або роботодавець
(https://www.lnau.in.ua/wp-content/uploads/2020/02/голови_ЕК_маг.pdf ). Наказом ректора визначаються терміни
проведення екзаменаційної сесії, здобувачів завчасно повідомляють про розклад заліків та екзаменів, не пізніше ніж
за 1 місяць до початку сесії. ЕГ оцінила змістове наповнення екзаменаційних білетів, зрозумілість формулювання
питань при поточних і підсумкових контрольних заходах. Рекомендується запровадити практику опитування
студентів стосовно рівня їх задоволеності формами контролю знань, зрозумілості критеріїв оцінювання при
поточному та підсумковому контролі та оцінюванні кваліфікаційних робіт.

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

Атестація здобувачів вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія для другого (магістерського рівня) проводиться
відповідно до вимог стандарту вищої освіти у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.

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

Форми контрольних заходів і критерії оцінювання навчальних досягнень студентів визначені у Положенні про
організацію освітнього процесу
(https://www.lnau.in.ua/DOCS/ZahVid/Положення_організ_осв_пр.doc_compressed.pdf ). Також інформація про
форми контролю критерії оцінювання студентів міститься у анотаціях освітніх компонентів, у робочих програмах. Її
оприлюднюють усно під час першої лекції, а також відповідно до графіку навчального процесу. Об’єктивність та
неупередженість екзаменаторів регулюється Положеннями про академічну доброчесність, про внутрішню систему
якості освіти, систему заходів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, про раду з якості вищої освіти у
Луганському національному аграрному університеті. Об’єктивність та неупередженість екзаменаторів перевіряється
під час анонімного опитування здобувачів через систему Moodle (надано доступ). Було надано результати
ректорського контролю залишкових знань студентів ОПП за 2019-2020 н.р. У ЗВО визначено порядок подання і
розгляду апеляцій, а також умови для запобігання виникнення конфлікту інтересів, що доводиться до відома
учасників освітнього процесу до початку підсумкового контролю. У разі виникненні суперечливих ситуацій здобувач
вищої освіти має право звернутися з письмовою апеляцією не пізніше наступного дня після проведення заходу
контролю (https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Pologennya_pro_provedennya_kontrolya.pdf?lang=ua ). Викладач з цієї
навчальної дисципліни та завідувач кафедри зобов’язані розглянути апеляцію у присутності здобувача упродовж
двох робочих днів та прийняти остаточне рішення. Здобувачі освіти можуть оскаржити необ’єктивність викладача,
написавши заяву на ім’я завідувача кафедри, або скористатися «Скринькою довіри». За результатами апеляції
оцінка може бути збільшена або залишена без змін, про що фіксується на письмовій роботі здобувача і
підтверджується підписами відповідних викладачів. Студентське самоврядування сприяє запобіганню і
врегулюванню конфлікту інтересів, захищає права та інтереси студентів, керуючись Положенням про студентське
самоврядування Луганського Національного Аграрного Університету. На фокус-групах підтверджено, що
незадовільна оцінка здобувача з будь-якого освітнього компоненту не є підставою до його недопущення для
подальшого складання сесії. У випадку, якщо студент не був допущений або не з’явився з поважної причини на
іспит, захист курсової роботи або був усунений від складання екзамену, він має заборгованість. Ліквідація
заборгованості проводиться упродовж двох тижнів від початку нового семестру. Повторне складання екзаменів і
заліків допускається не більше двох разів з кожної дисципліни. Друге перескладання приймає комісія, створена за
розпорядженням декана. Для підвищення позитивної оцінки здобувач допускається до перескладання іспиту/заліку
не раніше ніж у наступному семестрі. За весь період навчання перескладання допускається не більше ніж з трьох
дисциплін.

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

У ЗВО створено комісію з питань академічної доброчесності, яка керується у своїй діяльності Положенням про
запобігання та виявлення академічного плагіату в Луганському національному аграрному університеті, Кодексом
академічної доброчесності і Положенням про комісію з питань академічної доброчесності
(https://lnau.in.ua/official/?lang=ua ). Дана комісія здійснює контроль за дотриманням академічної доброчесності
учасниками освітнього процесу. Для перевірки унікальності текстів використовують систему UNICHECK.У разі
виявлення високого відсотку запозичень, робота повертається на доопрацювання, під час засідання кафедри
з’ясовуються обставини такого випадку, а здобувач не допускається до захисту кваліфікаційної роботи. Подібних
випадків на ОПП Екологія виявлено не було. Під час фокус-груп зі здобувачами з’ясовано, що інформація про
процедури дотримання академічної доброчесності надається під час консультацій, стосується написання
кваліфікаційних робіт, статей, тез, доповідей. У ЗВО поширена практика проведення лекцій та практикумів для
студентів на такі теми: «Академічна доброчесність – засада навчально-наукового прогресу» та «Унікальні роботи –
це просто та можливо». Також, розроблено навчальний онлайн-практикум «Як уникнути плагіату в студентських
роботах?», який розміщено у вільному доступі на веб-ресурсі ЗВО
(https://lnau.in.ua/forstudents/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-
%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%82%d1%8c/?lang=ua ). За
порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники можуть бути
притягнуті до відповідальності. Отже, враховуючи напрацьовану нормативно-правову базу в університеті,
обізнаність учасників освітнього процесу щодо питань академічної доброчесності та готовність групи забезпечення
ОП застосовувати визначені процедури дотримання академічної доброчесності у освітньому процесі, вважаємо, що
рівень сформованості академічної доброчесності на ОП є задовільним та знаходиться у процесі динамічного
розвитку.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Сильними сторонами на ОПП є те, що розроблені відповідні положення і процедури запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження,
дотримання академічної доброчесності та їх послідовне дотримання під час реалізації освітньої програми. В освітній
процес імплементовано зрозумілі для усіх учасників критерії оцінювання навчальних здобутків студентів, що
дозволяють оцінити ПРН. Форма атестації відповідає вимогам чинного стандарту. Правила проведення контрольних
заходів є зрозумілими для усіх учасників освітнього процесу, визначають порядок оскарження результатів і їх
повторного проходження. Політика, механізми та процедури, дотримання академічної доброчесності регулюються
внутрішніми нормативними документами ЗВО, оприлюднені на веб-сайті та контролюються комісією з академічної
доброчесності. В університеті використовується система Unicheck для перевірки письмових робіт на плагіат.

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

Слабкими сторонами ОПП є відсутність зворотного зв’язку від студентів щодо рівня зрозумілості критеріїв
оцінювання при поточному та підсумковому контролі, об’єктивності оцінювання та визначених заходів щодо
попередження конфліктних ситуацій. Експертна група рекомендує продовжити практику популяризації академічної
доброчесності, проводити контрольні заходи з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (зокрема
тестування). Системно проводити опитування студентів для з’ясування рівня об’єктивності оцінювання та
попередження конфліктних ситуацій.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Зважаючи на сильні сторони та позитивні практики у контексті критерію 5 експертна група дійшла висновку, що
ОПП Екологія відповідає рівню В.

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

На основі вивчення документів, наданих на запит ЕГ (blob:https://office.naqa.gov.ua/6890f8c7-62a2-4b82-abe2-
ee9b0f9edebf) , аналізу таблиці 2 звіту СО, а також результатів інтерв’ювання адміністрації ЗВО, гаранта ОПП та
НПП експертна група зробила наступні висновки: а) викладання дисциплін на ОПП забезпечують викладачі, що
мають освіту та наукові ступені, дотичні до спеціалізації ОПП (кандидат біологічних наук Кирпичова І.В., доктор
біологічних наук Ляшенко В.П., доктор біологічних наук Чеченєва Т.М., кандидат географічних наук Коробкова Г.В.,
яка має диплом спеціаліста з екології та охорони навколишнього середовища); б) тематика стажувань та підвищення
кваліфікації відповідають змісту ОПП (Кирпичова І.В. пройшла курси підвищення кваліфікації на тему «Екологічна
безпека» (2020 р.), «Збалансоване використання, прогноз і стале управління ґрунтовими ресурсами» (2019 р.),
навчання у міжнародній літній школі на тему «Найкращі європейські практики безпеки водних ресурсів для
досягнення цілей сталого розвитку: виклики для України» (2020 р.); Коробкова Г.В. була сертифікованим
екологічним аудитором (2015-2018 рр.), пройшла курси підвищення кваліфікації на тему «Збалансоване
використання, прогноз і стале управління ґрунтовими ресурсами» (2019 р.); Чеченєва Т.М. пройшла курси
підвищення кваліфікації на тему «Стратегія сталого розвитку» (2020 р.), «Екологічна безпека: проблеми і шляхи
вирішення» (2017 р.)); в) викладачі мають статті та науково-методичні публікації за темами наукових досліджень у
межах ОПП у вітчизняних й іноземних виданнях (Коробкова Г.В., Кирпичова І.В., Хайнус Д.Д., Чеченєва Т.М.).
Загалом кваліфікація викладачів засвідчує їхню здатність забезпечити досягнення визначених цією програмою
цілей та програмних результатів навчання.

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

Процедура конкурсного відбору викладачів на ОПП здійснюється на підставі Положення про конкурсний відбір та
призначення на посади науково-педагогічних і педагогічних працівників ЛНАУ. Дане положення є у вільному
доступі на веб-ресурсі ЗВО (https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennia_pro_konkursnyi_vidbir.pdf). Згідно з
Положенням конкурс на заміщення посади науково-педагогічного працівника оголошується ректором, про що
видається відповідний наказ. Інформація про проведення конкурсу, строки й умови його проведення публікуються
на веб-сайті Університету та у засобах масової інформації. Претенденти н а заміщення посад науково-педагогічних
працівників мають можливість ознайомитися з порядком проведення конкурсного відбору на офіційному веб-сайті
Університету та у друкованих засобах масової інформації. На заміщення посад науково-педагогічних працівників у
ЗВО можуть претендувати особи, професійно-кваліфікаційні якості яких відповідають вимогам, установленим до
науково-педагогічних працівників, а також умовам оголошеного конкурсу. Вимоги до претендентів на заміщення
вакантних посад зазначені у Положенні (п. 2.15 – 2.20). Під час відбору обов’язково враховується академічна та
професійна кваліфікація претендентів на вакансію, їхній науковий і методичний рівень викладання навчальних
дисциплін. Претенденти на посаду проводять відкрите заняття. Під час фокус-груп адміністрація ЗВО, представники
допоміжних структурних підрозділів, а також НПП підтвердили, що процедура конкурсного відбору у ЗВО є
прозорою, відкритою, зрозумілою для всіх учасників освітнього процесу. НПП та керівник відділу кадрів зазначили,
що випадків порушення порядку проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-
педагогічних працівників зафіксовано не було. Процедура конкурсного відбору є чіткою та зрозумілою, враховує
професійну активність викладачів.

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

На зустріч з ЕГ були запрошені наступні представники роботодавців: завідувач сектору організаційної роботи та
інформаційної діяльності департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації
Омельченко О.Є.; директор Регіонального ландшафтного парку «Краматорський» Скляров Є.М.; начальник
Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Трофанчук С.І.; директор Державного підприємства
«Східноукраїнський екологічний інститут» Кириця О.П.; перший заступник директора з наукової роботи НДУ
«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», канд. біол. наук, старш. наук. співроб., доц.
Васенко О.Г.; в.о. завідувача лабораторією проблем формування та регулювання якості вод НДУ «Український
науково-дослідний інститут екологічних проблем», канд. техн. наук. Брук В.В.; начальник управління екології та
природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації Морозова Л.О.; директор департаменту
комунальної власності, земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної
державної адміністрації Олейніков С.О. На основі аналізу наданої інформації та під час інтерв’ювання представників
роботодавців встановлено, що ЗВО активно розвиває відносини з роботодавцями шляхом залучення їх до
організації та реалізації освітнього процесу. ЗВО має низку укладених договорів про співпрацю з провідними
підприємствами, установами й організаціями (ДП «Лиманський лісгосп», Донецький обласний еколого-
натуралістичний центр, Державна екологічна інспекція у Донецькій області, Регіональний ландшафтний парк
«Краматорський», Управлінням державного агентства рибного господарства у Луганській області, Сіверсько-
Донецьке басейнове управлінням водних ресурсів тощо). Здобувачі вищої освіти мають змогу проходити виробничу
практику на базі підприємств – партнерів кафедри (що підтвердили і здобувачі під час зустрічі з ЕГ). Представників
роботодавців залучають до перегляду освітньої програми, запрошують на засідання кафедри екології та безпеки
життєдіяльності (Витяг з протоколу від 20.05.2020 №4 засідання кафедри екології та безпеки життєдіяльності
blob:https://office.naqa.gov.ua/84ab048c-da8b-45db-8643-94e1ad139d56; Витяг з протоколувід 31.01.2019 №1
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засідання кафедри екології та безпеки життєдіяльності blob:https://office.naqa.gov.ua/cd23cbbd-f7fa-48a5-abc6-
a9228b737cd1). Під час зустрічі роботодавці підтвердили, що вони зацікавлені розвивати партнерські відносини із
ЗВО, долучатися до співпраці за іншими напрямами, готові брати на роботу випускників ОПП Екологія. Однак не
змогли підтвердити однозначно, що їх дійсно залучають до перегляду ОПП.

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

Доказів залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців не
надано. Під час інтерв’ювання представники роботодавців не підтвердили, що їх запрошують до проведення занять,
лекцій, майстер-класів для здобувачів освіти. Також не підтвердили це здобувачі і випускники ОПП. Зі слів гаранта
ОПП та НПП вони тримають постійний контакт з представниками роботодавців, направляють студентів на практику
на підприємства. Попри значну кількість укладених договорів про співпрацю (Відповідь на запит п. 8
https://office.naqa.gov.ua/v1/accreditation-folder/3035 ), тісні взаємозв’язки з представниками роботодавців
(відповідь на запит п. 3 https://office.naqa.gov.ua/v1/accreditation-folder/3035), високу актуальність спеціальності для
області, ЕГ констатує, що співпраця з потенційними роботодавцями реалізована не у повній мірі. Рекомендується
посилити роботу щодо розвитку відносин з підприємствами, які зацікавлені у випускниках ОПП та можуть
забезпечити їм конкурентні умови праці, зокрема через залучення їх до навчального процесу.

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

Однією із форм сприяння професійному розвитку викладачів є обов’язкове підвищення кваліфікації відповідно до
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ЛНАУ
(https://www.lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennja_pro_pidvyshhennja_kvalifikaciji.pdf ). Щороку затверджується
план-графік підвищення кваліфікації НПП ЛНАУ (blob:https://office.naqa.gov.ua/1ee33083-2b42-4d5c-a7ba-
9f23baf20534). Окрім цього, для НПП даної ОПП затверджено перспективний план підвищення кваліфікації на
2020-2024 рр. (blob:https://office.naqa.gov.ua/4ea74f46-08ff-4f2e-9a54-cc954da5a23e). Протягом 2020-2021 н.р. всі
викладачі ОПП пройшли підвищення кваліфікації у дистанційній формі на базі Харківського національного
аграрного університету імені В.В. Докучаєва (14 вересня–30 жовтня 2020 р.) та міжнародне підвищення кваліфікації
на тему «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи MOODLE» (м. Люблін,
Польща, 09–16 листопада, 2020 р.). НПП ОПП «Екологія» постійно проходять навчання та підвищення
кваліфікації, що відповідають фокусу освітньої програми: Кирпичова І.В. пройшла курси підвищення кваліфікації
на тему «Екологічна безпека» (2020 р.), «Збалансоване використання, прогноз і стале управління ґрунтовими
ресурсами» (2019 р.), навчання у міжнародній літній школі на тему «Найкращі європейські практики безпеки
водних ресурсів для досягнення цілей сталого розвитку: виклики для України» (2020 р.); Коробкова Г.В. була
сертифікованим екологічним аудитором (2015-2018 рр.), пройшла курси підвищення кваліфікації на тему
«Збалансоване використання, прогноз і стале управління ґрунтовими ресурсами» (2019 р.); Чеченєва Т.М. пройшла
курси підвищення кваліфікації на тему «Стратегія сталого розвитку» (2020 р.), «Екологічна безпека: проблеми і
шляхи вирішення» (2017 р.). За підтримки ЗВО НПП ОПП залучаються до виконання міжнародних та українських
проектів: Кирпичова І.В. є членом робочої групи з реалізації грантової угоди «Відродження переміщених
університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» (REDU)
(blob:https://office.naqa.gov.ua/7b94e10c-d18d-47cc-89b5-5a974a7044c6); Коробкова Г.В., Кирпичова І.В. були
учасниками проекту «Стартап школа Sikorsky Challenge: сприяння інноваційному розвитку та підприємницької
діяльності стартапів цільових університетів Донецької та Луганської областей»
(blob:https://office.naqa.gov.ua/da0aec1e-ce0f-4dcd-be79-c819026ed811). НПП ОПП не мають сертифікатів, що
підтверджують володіння іноземною мовою на рівні В2. Такий сертифікат має викладач кафедри Березенко К.С., яка
не викладає у магістрів-екологів. Це обмежує доступ викладачів ОПП до програм академічної мобільності, у
спілкуванні з колегами іноземних ЗВО й НДІ. ЗВО є учасником програми підвищення мовних компетентностей
викладачів (проект British Council «English for universities»). ЗВО має обладнані аудиторії та досвідчених викладачів,
що є передумовою для посилення підготовки НПП з іноземних мов.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У ЗВО підтримується система матеріального і нематеріального стимулювання професійного розвитку викладачів,
зокрема преміювання; рейтингування викладачів за показниками науково-педагогічних досягнень, відзнаки тощо.
Відповідно до Положення про критерії оцінювання показників рейтингу педагогічних та науково-педагогічних
працівників ЛНАУ щорічно відбувається рейтингування викладачів за рівнем їх викладацької та наукової
активності. За наслідками рейтингового оцінювання визначається рівень професійної компетентності та
ефективності, відповідності займаній посаді НПП, який може бути визнаний як високий, достатній, низький.
Високий та достатній рівні слугують підставою для преміювання (blob:https://office.naqa.gov.ua/fb6a60f0-dfba-4ded-
8d0d-6a72b7a97598 ). Низький – для винесення попередження, неподовження посад. За відповідальність,
ініціативу, творчість, сумлінну та плідну працю, високі досягнення у науково-методичній, науковій, виховній роботі,
за зразкове виконання службових обов’язків, за активну участь у громадському житті та особистий внесок у розвиток
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університету також передбачене преміювання за рахунок економії фонду заробітної плати по загальному фонду
(blob:https://office.naqa.gov.ua/11271ee4-27a1-49af-a077-68310a34beff).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Кадровий потенціал, що забезпечує реалізацію ОПП, відповідає вимогам професійної активності НПП. Процедура
конкурсного відбору викладачів на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу є прозорою та
зрозумілою. ОПП має розвинуті партнерські відносини з установами й організаціями, діяльність яких відповідає
фокусу освітньої програми. ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів, активно залучає НПП до реалізації
міжнародних і українських проектів. Через впроваджену систему матеріального і морального заохочення
викладачів ЗВО стимулює їх до підвищення академічної та професійної кваліфікації.

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

Слабкою стороною є недостатньо реалізований потенціал співпраці з роботодавцями, зокрема щодо залучення
представників профільних організацій, установ і підприємств до навчального процесу. Рекомендується посилити
співпрацю з роботодавцями (наприклад, проведення тренінгів, майстер-класів, лекторіїв). Рекомендується ЗВО
створити умови для заохочення НПП до підвищення рівня володіння іноземною(ими) мовою(ами).

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Професійна та академічна кваліфікація викладачів відповідає переліку дисциплін, які забезпечують досягнення
ПРН за ОПП. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити потрібний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми. Система рейтингування та заохочення
працівників є прозорою та логічною. Недоліки щодо співпраці з роботодавцями на загальну оцінку даного критерію
впливають несуттєво, траєкторія їх виправлення досяжна і можлива за короткий час.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

ОПП отримує фінансування як за рахунок коштів держбюджету, так і міжнародної грантової підтримки. Здобувачі
ОПП користуються загальноуніверситетською, добре оснащеною лабораторією у с. Веселе, створеною хімічною
лабораторією. Створюється лабораторія якості навколишнього середовища за рахунок грантової підтримки із
сучасним обладнанням та високим рівнем забезпечення хімічним посудом та реактивами. Бібліотека наповнена
достатньою кількістю примірників сучасної наукової літератури, серед яких, що продемонстровано на зустрічі з
фокус-групами, видання останніх 2-х років. В університеті безкоштовний Wi-Fi; наданий для усіх здобувачів освіти,
викладачів та науковців вільний доступ до міжнародних баз даних Scopus та Web of Science, ScienceDirect;
університетського репозитарію; електронних колекцій наукової та навчальної літератури, створених на факультетах
університету та на сайті університету; бібліотечного фонду бібліотеки ім. В.Г. Короленко, м. Харків; бібліотечного
фонду бібліотеки університету ім. В.В. Докучаєва, м. Харків; Open Journal Systems. Все це забезпечує як
інформаційну підтримку, так і досягнення цілей і ПР освітньої програми. Автоматизована система навчання та
система Moodle надають постійний доступ до навчально-методичного забезпечення, розкладу, основних документів
університету.

2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.
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Вільний доступ до основних інформаційних ресурсів надає сайт університету (https://lnau.in.ua/?lang=ua). Також, за
інформацією, наданою представниками Луганського НАУ у вигляді відео-демонстрації, а також відображеними на
сайті (https://www.youtube.com/watch?v=PAU6N8ihLvk&feature=emb_title), в університеті завдяки існуванню єдиної
інформаційної системи управління - програмно-апаратного комплексу, що забезпечує низку основних функцій
роботи з документами та базами даних в електронному вигляді з використанням хмарних технологій,
спеціалізованого програмного забезпечення та ІТ-сервісів Офіс-365, як здобувачі вищої освіти, так і викладачі
повністю забезпечені інформацією щодо інфраструктури, документообігу та навчально-методичних матеріалів . У
навчальних корпусах - вільний доступ до мережі Інтернет завдяки технології Wi-Fi. Автоматизація основних
функцій управління освітнім процесом запроваджено на базі програмно-технологічного комплексу АСУ.

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

Під час огляду матеріально-технічної бази закладу експертна група засвідчила безпечність та комфортність умов
навчання та проживання здобувачів ВО. Санітарно-технічний стан споруд і будівель на належному рівні. Студенти
мають можливість проживати у відремонтованому гуртожитку, що підтверджується відеозаписом. У корпусах
університету та гуртожитку працюють буфети. На території університету є спортивні майданчики, у гуртожитку та
корпусах - спортивні та тренажерні зали, що також підтверджено під час відеоогляду матеріально-технічної бази.
Достатньо забезпечений аудиторний фонд, в якому працюють системи відеоконференцій та презентацій
навчального матеріалу. До всієї інфраструктури безкоштовний доступ для студентів та викладачів ЛНАУ. Студенти у
вільний час можуть навідуватися до Центру Медіації, де навчаються вирішенню конфліктів, конструктивному
діалогу, про що свідчать зустрічі зі здобувачами освіти, студентським самоврядуванням та НПП. Також сприяють
отриманню skill soft участь студентів у Дебатному клубі та періодичне відвідування викладачами НПП стартап
школи «Sikorsky Challenge» (blob:https://office.naqa.gov.ua/c151e569-bb4f-4711-86a8-902d0f46efc8). Все це
підтверджує спілкування з різними фокус-групами, а також відеоінформація, надана ЗВО. Студенти розвиваються у
різних напрямках, приймаючи участь у різноманітних заходах наукового та виховного характеру
(blob:https://office.naqa.gov.ua/5570096e-6e01-43a3-bbf3-c07a84bc85ac).

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

Освітній процес в ЛНАУ регулюється «Положенням про організацію освітнього процесу в Луганському
національному аграрному університеті (у новій редакції)” (https://lnau.in.ua/official/?lang=ua). Інформаційна
підтримка з освітніх та особистих питань здобувачів організована на належному рівні та забезпечується наданням
необхідної інформації на сайті ЗВО, консультаціями з боку деканату, НПП та гаранта ОПП, також вільним доступом
до сайтів університету, факультету та кафедри, репозитарію, бібліотеки та ін. Студентцентрований підхід
реалізується на всіх рівнях функціонування ОП: від вибору дисциплін до особистих кабінетів автоматизованої
системи управління навчальним процесом, де надається інформація про індивідуальний навчальний план, розклад
занять, рейтинг успішності, обрання вибіркових дисциплін, заборгованість за освітні послуги та проживання,
замовлення довідок, запис на консультації до викладачів. У березні 2020 року було розгорнуто корпоративний
хмарний пакет Office 365, який включає до себе корпоративний месенджер Teams, корпоративну пошту Outlook,
календар, єдину адресну книгу, web-версії офісних програмних додатків Word, Excel, PowerPoint тощо. Було
створено облікові записи для усіх працівників, викладачів та студентів ЗВО. Технічну підтримку користувачів
здійснює Центр сучасних освітніх та інформаційних технологій. Здобувачі ОПП підтвердили, що можуть поставити
будь-яке запитання керівництву університету під час проведення заходу «Відкритий мікрофон», а також у будь-який
час розраховувати на підтримку через «Скриньку довіри». Враховуючи ситуацію, що склалася внаслідок постійних
переїздів, а головне, враховуючи, що контингент студентів формується також з осіб, які постраждали внаслідок
бойових дій на Сході України, рекомендовано мати професійну службу психологічної підтримки студентів.
Соціальна підтримка здобувачів забезпечується правом студента на стипендію згідно «Положення про призначення
і виплату стипендій в Луганському національному аграрному університеті» (https://lnau.in.ua/official/?lang=ua). Під
час зустрічі зі здобувачами освіти ЕГ переконалася, що, в цілому, їм комфортно навчатися, вони задоволені тим
рівнем інформаційної, освітньої, організаційної, консультативної та соціальної підтримки, що надає їм випускова
кафедра та ЗВО.

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

У ЗВО створено умови для реалізації інклюзивної освіти. Корпуси ЗВО обладнані пандусами для безперешкодного
потрапляння людини з обмеженими можливостями на територію закладу (підтверджується фотоматеріалами,
відповідь на запит п. 13 https://office.naqa.gov.ua/v1/accreditation-folder/3035 ). Створено можливості для навчання
за індивідуальним графіком і дистанційно через Автоматизовану систему навчання, а також програму Office 365. У
ЗВО розроблено «Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими потребами у ЛНАУ»,
«Положення про організацію інтегрованого навчання осіб з особливими потребами у ЛНАУ» (http://lnau.in.ua/oesj
).
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6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

У «Стратегії розвитку ЛНАУ» зазначено, що діяльність ЗВО базується на принципах поваги до поняття «людина»,
гуманності, визнанні пріоритету особистості, адекватної оцінки здібностей та зусиль. Процедури вирішення
ситуацій, пов’язаних з булінгом, сексуальними домаганнями та дискримінацією регламентуються «Положенням про
протидію та запобігання булінгу в ЛНАУ» (http://lnau.in.ua/rzck ) та «Положенням про попередження та протидію
сексуальним домаганням та дискримінацію у ЛНАУ» (http://lnau.in.ua/4t0q). Однак, немає чітко прописаних
правил врегулювання загальних конфліктних ситуацій, що підтверджується зустрічами з різними фокус-групами
(здобувачі вищої освіти, НПП, керівництво університету), а також покарання винних. Хоча скарги на різного типу
конфліктні ситуації розглядаються спеціальною комісією спільно з Центром медіації протягом робочого дня.
Проводиться робота по роз’ясненню та попередженню оговорених випадків, обговорюються кроки з реагування та
недопущення подібного. У ЗВО ці процедури регламентовані Наказом про заходи з питань запобігання та протидії
проявам корупції на 2019 рік (http://lnau.in.ua/r0ii ), Планом заходів з питань протидії проявам корупції
(http://lnau.in.ua/cy70 ), Антикорупційною програмою (http://lnau.in.ua/b8ws ), Законом України про запобігання
корупції (http://lnau.in.ua/5kdr ). Під час інтерв'ювання, учасники різних фокус-груп повідомили, що конфліктних
ситуацій та випадків корупції з боку працівників ЗВО не виникало протягом реалізації освітньо-наукового процесу в
межах даної ОПП.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Серед сильних сторін варто відмітити унікальну автоматизовану систему управління навчальним процесом, яка
забезпечує сильну інформаційну та освітню підтримку здобувачів вищої освіти, особливо у сучасних дистанційних
умовах навчання, можливість обрання графіку індивідуального. Здобувачам і викладачам надається безкоштовний
доступ до науково-метричних баз даних. Забезпечуються комфортні умови для навчання і проживання, необхідні
умов для ведення здорового способу життя. На всіх рівнях реалізується студентоцентрований підхід: від вільного
вибору дисциплін, різного виду анкетувань та заходів, під час яких здобувачі освіти можуть висловити свої думки та
пропозиції щодо удосконалення навчального процесу або обговорення різних конфліктних ситуацій.

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

Слабкими сторонами є віддаленість баз для практичних занять, але, враховуючи грантову підтримку та вже
закуплене обладнання для створення лабораторних баз безпосередньо в навчальному корпусі, цю проблема може
бути швидко усунена. У нормативних документах прописана послідовність дій у випадку виявлення булінгу, але не
сформульовані санкції за прояви булінгу. Рекомендується додати цей пункт до «Положення про протидію та
запобігання булінгу в ЛНАУ». Також рекомендується розробити «Положення про вирішення конфліктних
ситуацій». Враховуючи контингент студентів, який формується у тому числі й з осіб, які постраждали внаслідок
бойових дій на Сході України, рекомендовано мати професійну службу психологічної підтримки здобувачів вищої
освіти.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Матеріально-технічна база університету, яка наявна і буде сформована за рахунок сильної грантової підтримки,
цілком задовольняє освітні, інформаційні, соціальні потреби учасників освітнього процесу, дозволяє досягти
заявлених в ОПП програмних результатів навчання. Освітнє середовище є безпечним і комфортним для учасників
освітнього процесу. Попри зазначені слабкі сторони стосовно відсутності професійної психологічної служби та
віддаленості існуючих баз для практичних занять, можна зробити висновок щодо відповідності ОПП Екологія рівню
В за критерієм 7.
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розроблення, затвердження та періодичного перегляду ОПП Екологія регламентовані відповідними
нормативними документами, що оприлюднені на офіційному веб-порталі ЛНАУ, а саме: Положенням про освітні
програми ЛНАУ; Положення про гарантів освітніх програм ЛНАУ; Положення про проєктну, робочу групу освітньої
програми та групу забезпечення спеціальності ЛНАУ; Система заходів внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти; Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ЛНАУ; Положення про
організацію освітнього процесу в ЛНАУ. Всі положення оприлюднені на веб-ресурсі ЗВО, є у вільному доступі
(https://lnau.in.ua/official/?lang=ua). До цих процедур залучають усіх стейкголдерів через анкетування
(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), запрошення на
громадські обговорення, участь у засіданнях кафедри екології та безпеки життєдіяльності. Востаннє перегляд та
оновлення змісту ОПП відбувалися у 2020 р. за результатами громадського обговорення проекту ОПП (відповідь на
запити п. 2 та п. 3 https://office.naqa.gov.ua/v1/accreditation-folder/3035 ). Основні зміни стосувалися вилучення
дисципліни «Цивільний захист», скорочення кількості кредитів на підготовку та захист кваліфікаційної роботи,
розподілу дисципліни по семестрам з метою удосконалення структурно-логічної схеми ОП, уведення додаткових
дисциплін для формування фахових компетентностей і досягнення ПРН, виробничої практики. Під час
інтерв’ювання гарант ОПП, здобувачі освіти, НПП та представники роботодавців підтвердили, що їх дійсно
залучають до перегляду ОПП; перегляд та оновлення ОПП відбувається з урахуванням вимог стандартів вищої
освіти, висновків та пропозицій роботодавців, здобувачів вищої освіти.

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

Під час спілкування здобувачі підтвердили, що їх залучають, в тому числі через органи студентського
самоврядування, до процесу перегляду ОПП та інших процедур забезпечення її якості. Здобувачі мають можливість
надавати свої пропозиції і зауваження через анкети, що розміщені на сайті ЗВО,
(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), під час
громадських обговорень ОПП (відповіді на запит п. 2 https://office.naqa.gov.ua/v1/accreditation-folder/3035), під
часзустрічей з НПП і гарантом ОПП (зі слів студентів і НПП), на засіданнях кафедри, радах факультету і ЗВО.
Пропозиції здобувачів вищої освіти формалізуються у вигляді протоколів засідання кафедри. Окрім цього, у ЗВО
запроваджена практика зворотнього зв'язку зі здобувачами щодо якості викладання на ОПП під час вивчення
дисциплін (через особисті кабінети студентів), а також через опитування
(https://lnau.in.ua/DOCS/RezOpyt/Результати%20опитування%20здобувачів%20щодо%20якості%20викладання%20
у%20ЛНАУ%20у%202020%20році.pdf). Разом з цим здобувачі ще не в повній мірі розуміють свої можливості в
питаннях розробки та удосконалення освітніх програм, а також впливу на освітній процес ЗВО. У ЗВО практикують
збір ідей щодо вдосконалення освітнього процесу та інших аспектів життя здобувачів через «Скриньку ідей», що є
формою зворотного зв’язку на сайті ЗВО (http://lgnau.edu.ua/ideas-box/).

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

Представників роботодавців залучать до освітнього процесу та процедур забезпечення якості ОПП як партнерів, а
саме: долучають до громадського обговорення ОПП (відповідь на запит п. 3 blob:https://office.naqa.gov.ua/70ea46d3-
1a1f-42d0-9436-a75468ddac16); запрошують на засідання кафедри екології та безпеки життєдіяльності (Витяг з
протоколу від 20.05.2020 №4 засідання кафедри екології та безпеки життєдіяльності
blob:https://office.naqa.gov.ua/84ab048c-da8b-45db-8643-94e1ad139d56; Витяг з протоколу від 31.01.2019 №1
засідання кафедри екології та безпеки життєдіяльності blob:https://office.naqa.gov.ua/cd23cbbd-f7fa-48a5-abc6-
a9228b737cd1); думки роботодавців вивчаються на підставі результатів опитувань (відповідь на запит п.6
https://office.naqa.gov.ua/v1/accreditation-folder/3035). Під час зустрічі роботодавці засвідчили відкритість ЗВО до
врахування їх думок та пропозицій, однак більшість із запрошених не змогли підтвердити свою участь у перегляді та
вдосконаленні ОПП. ЕГ уважає, що необхідно вдосконали анкету для опитування роботодавців таким чином, щоб
дозволити їм більш точно конкретизувати свої пропозиції, відображати свої рекомендації та зауваження.

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

На рівні ЗВО відсутня систематизована практика збирання інформації про кар’єрні шляхи випускників. Зі слів
представників ЗВО наразі ведеться робота по заснуванню Асоціації випускників. Однак на ОПП є практика збору
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такої інформації (відповідь на запит п. 17 https://office.naqa.gov.ua/v1/accreditation-folder/3035). Під час зустрічі
випускники підтвердили, що тримають зв’язок з кафедрою, за потреби, можуть звернутися до НПП.

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

Система забезпечення якості освіти у ЛНАУ реагує на виявлені недоліки в освітній програмі та освітній діяльності у
порядку, передбаченому Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ЛНАУ
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennia_pro_systemu_vnutrishnoho_zabezpechennia_yakosti_vyshchoi_osvity
_LNAU.pdf) і Системою заходів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Systema_zaxodiv_vnutrishnogo_zabezpechennya_yakosti_osvity.pdf). Організація
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЗВО здійснюється на таких рівнях: університетський,
факультетський/інститутський, кафедральний, студентський і викладацький. Система заходів внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти у ЛНАУ передбачає: моніторинг і перегляд навчальних програм (1 раз на рік),
оцінювання здобувачів вищої освіти, забезпечення якості кадрового складу, забезпечення ресурсів для організації
навчального процесу, забезпечення інформаційних систем для ефективного управління освітньою діяльністю,
забезпечення публічності інформації, забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення плагіату в
наукових дослідженнях працівників Університету та здобувачів вищої освіти. У ЛНАУ функціонує Рада з якості
вищої освіти, яка, як дорадчо-консультативний орган, координує діяльність підрозділів університету, спрямовану на
забезпечення ефективного функціонування та удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості вищої
освіти та освітньої діяльності (https://lnau.in.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b7-
%d1%8f%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/?lang=ua).
Положення про Раду з якості вищої освіти розміщено на веб-сайті ЗВО
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Положення%20про%20раду%20з%20якості%20вищої%20освіти.pdf?
_t=1604911829 ). До складу Ради входять керівники підрозділів ЗВО, НПП, співробітники структурних підрозділів та
представники студентського самоврядування. За необхідності запрошують представників зовнішніх стейкголдерів.
Перегляд ОПП відбувається регулярно (відповідь на запит п.2 https://office.naqa.gov.ua/v1/accreditation-folder/3035
). До перегляду залучають зовнішніх і внутрішніх стейкголдерів, враховуються потреби і рекомендації здобувачів
освіти, роботодавців та інших зацікавлених осіб (https://office.naqa.gov.ua/v1/accreditation-folder/3035 ).

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

ОПП акредитується вперше. Під час перегляду ОПП беруть до уваги зауваження та пропозиції, сформульовані
зовнішніми та внутрішніми стейкголдерами.

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

Культура якості у ЗВО досягається через процедури та механізми, що регулюються Положенням про систему
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ЛНАУ
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennia_pro_systemu_vnutrishnoho_zabezpechennia_yakosti_vyshchoi_osvity
_LNAU.pdf). Процедура врегулювання конфліктних ситуацій регулюється Положення про попередження та
протидію сексуальним домаганням у Луганському національному аграрному університеті
(https://www.lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/ПОЛОЖЕННЯ%20про%20попередження%20та%20протидію%20сексуаль
ним%20домаганням.pdf). У ЗВО розроблено та затверджено Антикорупційну програму ЛНАУ
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/LNAU_Antykoruptsiyna_prohrama.pdf). Під час спілкування з адміністрацією
ЛНАУ, гарантом ОПП, НПП, здобувачами і випускниками встановлено високий рівень етичної культури,
відкритість, готовність до співпраці та єдність у прагненні до постійного розвитку ОПП. Гарант та викладачі ОПП є
відкритими для постійної комунікації із здобувачами, представниками роботодавців. Під час зустрічей з цільовими
групами відмічено, що в ЗВО сформована культура якості, котра сприяє постійному розвитку ОПП та освітньої
діяльності за цією програмою. Це підтверджується відкритим звітуванням учасників освітнього процесу щодо
власних академічних та наукових досягнень, через прозорий розподілі ресурсів між учасниками системи вищої
освіти згідно з результатами оцінювання їх досягнень за критеріями. Студенти і роботодавці беруть участь в
опитуваннях. Результати оцінювання та побажання враховуються гарантом і викладачами для удосконалення
викладання навчальних дисциплін. Пропозиції щодо поліпшення ОП можна залишити через відкриту форму на
сайті університету (Громадсько обговорення освітніх програм
https://lnau.in.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%81%d1%8c
%d0%ba%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%96%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be/?lang=ua). Зустріч з
керівництвом ЗВО, а також НПП підтвердили, що ЗВО активно працює над поліпшенням власної матеріально-
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технічної бази, розвиває партнерські відносини з роботодавцями. Під час дистанційних зустрічей підтверджено
факт, що 1 на рік проводяться засідання розробників ОПП із завідувачами кафедр та за участі академічної
спільноти, де висловлюються пропозиції щодо оптимізації освітніх компонентів ОП, навчального процесу й
освітнього середовища.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Наявне повне методичне забезпечення процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного
перегляду ОП. ЗВО послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду освітньої програми. Враховуються одночасно побажання як зовнішніх, так і внутрішніх
стейкголдерів. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми. В
академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному розвитку освітньої
програми та освітньої діяльності за цією програмою. Система забезпечення якості у ЗВО забезпечує належне
оновлення й виявлення недоліків ОПП завдяки широкому залученню стейкголдерів, обговоренню на засіданнях
кафедри та вчених радах.

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

Рекомендується розвивати різні формати співпраці з роботодавцями, більше залучати до здійснення навчального
процесу. Рекомендується оновити зміст анкет для опитування здобувачів освіти та роботодавців, що дозволить
краще розуміти їх потреби та побажання. Необхідно систематизувати практику збору інформації про кар’єрні шляхи
випускників.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Розроблення, затвердження, моніторинг ОП відбувається згідно із визначеною загально-інституційною політикою
та процедурами внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Недоліки стосовно роботодавців, анкетування та
збору інформації про кар’єрні шляхи випускників є такими, що можуть бути виправлені при подальшому перегляді
ОПП. Траєкторія вдосконалення є досяжною та цілком може бути реалізована при врахуванні вищевказаних
рекомендацій. ОПП Екологія відповідає рівню В за критерієм 8.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Інформація про ОПП представлена на веб-сайті ЛНАУ в розділі «Якість освіти: Акредитація освітніх програм.
Спеціальність 101 Екологія» (https://lnau.in.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0
%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%96%d1%85-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82
%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-101-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f/?lang=ua ).
Для перегляду доступні освітня програма, навчальні плани, рецензії, звіт самооцінювання, робочі програми
навчальних дисциплін, таблиця громадського обговорення проекту ОПП Екологія та витяг із засідання кафедри. На
сайті у розділі «Якість освіти – Нормативно-правове забезпечення» доступні внутрішні положення, порядки,
системи заходів, стратегія розвитку, колективний договір та інші документи, що регламентують права і обов’язки
усіх учасників освітнього процесу, є легкодоступними чіткими і зрозумілими (https://lnau.in.ua/official/?lang=ua ).

Сторінка 23



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

На сайті ЛНАУ не знайдено проекту ОПП «Екологія», а також відсутні попередні ОПП, за якими проводилося
навчання. У розділах каталог освітніх програм на 2021 навчальний рік представлена лише діюча ОП
(https://lnau.in.ua/%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d1%85-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0/?lang=ua) . Інформація за 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
відсутня. Оприлюднено інформацію про громадське обговорення змін до освітньої програми та таблицю
порівняння. Також у розділі «Громадське обговорення освітніх програм» представлено анкети для здобувачів,
анкети для стейкголдерів та анкети для випускників, що гарантує можливість стейкголдерам надавати свої
пропозиції і зауваження (https://lnau.in.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%81%d1%8c
%d0%ba%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%96%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be/?lang=ua) . Однак
неможливо переглянути поточні результати опитування, оскільки відповідна вкладка неактивна.

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

На сайті ЗВО відсутні описи навчальних дисциплін, включених до ОПП. Зовнішні та внутрішні стейкголдери
обізнані про зміст, цілі та задачі ОПП, що підтверджено під час фокус-груп. Вони брали участь в обговоренні проекту
ОПП, мають вільний доступ до всієї необхідної інформації, що представлена на сайті. Представлена на сайті
інформація є достатньою за обсягом, надає абітурієнтам та студентам повну інформацію щодо структури та змісту
ОПП, усіх освітніх компонентів, а роботодавцю – щодо цілей та змісту підготовки за ОПП. У розділі «Студенту» на
веб-сайті ЗВО представлено анотації вибіркових дисциплін у загальному переліку для всіх спеціальностей ЗВО.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Інформація представлена на веб-сайті ЛНАУ про ОПП Екологія є доступною, чіткою та зрозумілою. Правила і
процедури, права і обов’язки визначені для всіх учасників освітнього процесу, є задокументованими і реалізуються в
межах даної ОПП. При проведенні онлайн зустрічей підтверджено публічність діяльності ЗВО.

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

Відсутня інформація про зміст і структуру освітніх програм попередніх років. Рекомендується продовжити практику
своєчасного оприлюднення і оновлення інформації на офіційному веб-сайті, актуалізувати інформацію щодо
вибіркових дисциплін за спеціальністю, а саме згрупувати за фаховими та загальноосвітніми.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

У ЗВО визначені чіткі й зрозумілі правила і процедури, котрі регулюють права та обов‘язки всіх учасників
освітнього процесу. Під час аналізу критерію 9, виявлені недоліки стосовно оприлюднення інформації про динаміку
зміни змісту та структури ОП, освітніх компонентів, відсутні описи ОК ОПП, що у цілому не впливають на позитивне
враження від організації роботи ЗВО за даним критерієм. Траєкторія вдосконалення є зрозумілою та цілком може
бути реалізована за короткий час.
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Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Сторінка 25



Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Нікітченко Юлія Станіславівна

Члени експертної групи

Трохименко Ганна Григорівна

Волошин Олексій Григорович
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