
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Луганський національний аграрний університет

Освітня програма 19096 Будівництво та цивільна інженерія

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

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 19096

Назва ОП Будівництво та цивільна інженерія

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

Cпеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Гасій Григорій Михайлович, Желдак Олег Юрійович, Ігнатенко
Андрій Васильович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 08.04.2021 р. – 10.04.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://lnau.in.ua/DOCS/Accreditation/192/bac/Відомості%20самоаналі
зу%20Будівництво%20та%20цивільна%20інженерія%20%28бакалавр
%29.pdf

Програма візиту експертної групи https://lnau.in.ua/DOCS/Accreditation/192/bac/Розклад%20роботи%20е
кспертної%20групи/Програма%20візиту.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

ОП «Будівництво та цивільна інженерія» викликала загальне неоднозначне враження. Виявлені під час акредитації
недоліки мають суттєвий характер, але керівництво ЗВО та гарант ОП працюють над їх усуненням. Підготовка
фахівців у галузі знань «Будівництво» потребує потужної лабораторної бази та кваліфікованих викладачів.
Експертна група припускає, що двох років після переміщення ЗВО з міста Харків було не достатньо для відновлення
повноцінного функціонування ОП, тому рекомендуємо надати умовну акредитацію ОП «Будівництво та цивільна
інженерія» для виправлення недоліків протягом року. Також експертна група звертає увагу на необхідність
посилити профорієнтаційну роботу серед майбутніх абітурієнтів регіону.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

До сильних сторін ОП необхідно віднести роботу менеджменту Луганського національного аграрного університету,
які активно працюють над залученням грантової допомоги для покращення матеріально-технічної бази
університету. На кафедрі впроваджуються сучасні програмні комплекси, такі як Autodesk Revit та Ansys Academic.
Створено належні умови для реалізації освітнього середовища, проведення організаційної, освітньої та інших форм
підтримки здобувачів вищої освіти на достатньому рівні силами відповідних структурних підрозділів. Експертна
група однією із сильних сторін відмітила можливість здобувачів вищої освіт користуватися індивідуальним
електронним кабінетом, в якому міститься вся необхідна інформація (розклад занять, дзвінків, іспитів та заліків), а
також можливість дистанційно взаємодіяти з деканатом, обирати вибіркові дисципліни, що є дуже зручним у період
дистанційного навчання. За допомогою програмного комплексу МКР на високому рівні реалізовано механізм
формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти. Зокрема, студенти можуть обирати
дисципліни з загальноуніверситетської бази, після чого автоматично формуються тимчасові групи з урахуванням
мінімальної та максимальної кількості студентів, міста, в якому розташовано факультет, дистанційного або очного
викладання. Університет має розвинені міжнародні зв’язки, що обумовлено великими об’ємами міжнародної
грантової діяльності та багаторічною роботою з організації закордонних виробничих практик студентів.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

До слабких сторін ОП експертна група відносить розпорошеність ОК, які охоплюють увесь життєвий цикл щодо
промислових і цивільних будівель та споруд (проектування, нове будівництво, реконструкція, експлуатація,
управління будівельними процесами тощо), у тому числі в специфічних умовах, та водночас оминають вивчення
питань пов’язаних з будівництвом споруд для аграрного сектору Луганської та Донецької областей. В дисциплінах
фахового спрямування відсутні лабораторні роботи, можливо, це пов’язано з відсутністю лабораторій у новому
корпусі факультету. Експертна група рекомендує на час, потрібний для відновлення лабораторного фонду, залучати
до освітнього процесу лабораторії компаній-партнерів. Експертна група рекомендує покращити науково-дослідну
діяльність викладачів та збільшити кількість публікацій у фахових виданнях та виданнях, що входять до
міжнародних наукометричних баз. При написанні дипломної роботи закладено досить низький відсоток
оригінальності тексту. Експертна комісія рекомендує поступово збільшувати цей показник. Експертна група на
основі зустрічей з професорсько-викладацьким складом та за результатами аналізу документів виявила деякі
некоректні дані професійної кваліфікації викладачів задіяних до реалізації ОП. На сайті ЗВО відсутня інформація
про склад факультету агрономії та будівництва, на якому реалізується ОП. Рекомендацією експертів є розміщення
інформації про НПП та їх діяльність, яка б знаходилась постійно у відкритому доступі.

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.
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Цілі ОП є чіткими і відповідають місії та стратегії розвитку ЗВО
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Стратегічний%20план%20розвитку%20ЛНАУ_оновленна%20редакція.pdf.
Реалізація цілей ОП може забезпечувати підготовку кваліфікованих кадрів для будівельної галузі Луганської та
Донецької областей, зокрема, для відновлення територій громад, що постраждали від військових дій. ОП передбачає
вивчення широкого спектру будівельних напрямків, зокрема, нового будівництва, реконструкції, експлуатації та
проектування будівельних об’єктів, а також управління будівельними процесами тощо. З огляду на зазначене, ОП
вирізняється з-поміж аналогічних ОП.

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

Цілі ОП та ПРН складені з урахуванням позицій та потреб заінтересованих сторін, які належним чином
задокументовані https://lnau.in.ua/DOCS/Accreditation/tabl-obgovor/192-b/Витяг%20з%20протоколу.pdf. Також,
факт врахування позицій та потреб стейкґолдерів було встановлено ЕГ при інтерв’юванні різних фокус-груп,
зокрема, роботодавцями засвідчено факт врахування їхніх рекомендацій щодо впровадження BIM-технологій, а з
боку здобувачів вищої освіти – внесення до обов’язкових ОК англійської мови.

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.

Цілі ОП та ПРН складені з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального
контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм. ОП ураховує сучасні тенденції
щодо проектування будівель та споруд, а саме використання технологій інформаційного моделювання (BIM).
Вивчення BIM-технологій передбачено ОК «Інженерна та комп’ютерна графіка (практикум)»
https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-
2020/RP/192/bac/Прогр_НП_Інженерна_та_комп_графіка_%28практикум%29_192.pdf та відображено в ПРН9
https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-
2020/OOP/ОПП%20Будівництво%20та%20цивільна%20інженерія.%20Бакалавр%20з%20будівництва%20та%20ціві
льної%20інженерії.pdf . ЕГ за час акредитації встановлено, що ОП ураховує потреби ринку праці, а також галузевий
та регіональний контекст через підготовку кваліфікованих кадрів для будівельної галузі Луганської та Донецької
областей. ЕГ за час акредитації встановлено, що для розроблення ОП та її змістового наповнення, було вивчено
досвід провідних університетів України, зокрема, Національного університету біоресурсів і природокористування
України, Харківського національного університету будівництва та архітектури, Національного транспортного
університету, а також закордонних ЗВО - Imperial College London (ICL) та Slovenská technická univerzita v Bratislave.
Слід відзначити, що в ОП запроваджено досвід Imperial College London (ICL) щодо використання між дисциплінами
«горизонтальних зв'язків», зокрема, такий зв’язок створено між дисциплінами «Будівельна техніка»
https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-2020/RP/192/bac/РП_Будівельна_техніка_192.pdf – «Технологія будівельного
виробництва» https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-2020/RP/192/bac/РП_Технологія_будівльного_виробництва_192.pdf -
«Будівельна механіка» https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-2020/RP/192/bac/РП_Будівельна_механіка_192.pdf –
«Будівельні конструкції» https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-2020/RP/192/bac/РП_Будівельні_конструкції_192.pdf . За
рахунок такого зв’язку тематика дисциплін взаємоузгоджується та взаємодоповнюється внаслідок чого викладання
навчального матеріалу є гармонійним і зрозумілим. Проте, варто зазначити, що недоліком ОП є значна
розпорошеність ОК, які охоплюють увесь життєвий цикл щодо промислових і цивільних будівель та споруд
(проектування, нове будівництво, реконструкція, експлуатація, управління будівельними процесами тощо), у тому
числі в специфічних умовах та водночас оминають вивчення питань пов’язаних з будівництвом споруд для
аграрного сектору Луганської та Донецької областей https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-
2020/RP/192/bac/РП_Архітектура_будівель_і_споруд_192.pdf , https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-
2020/RP/192/bac/РП_Зведення_і_монтаж_будівель_та_споруд_192.pdf?lang=ua .

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.

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за першим (бакалаврським) рівнем
на час складання відомостей про самооцінювання був відсутній. Проте, вже на момент проведення акредитації
освітній стандарт було затверджено
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2021/03/19/192%20Budivnytstvo%20ta%20tsyvilna%20inzhe
neriya_bakalavr_18_03_21_333.docx. ОП, з огляду на її наповнення https://lnau.in.ua/якість-освіти/акредитація-
освітніх-програм/акредитація-192-будівництво-та-цивільн/?lang=ua , може забезпечити досягнення програмних
результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти. Водночас слід відзначити, що для досягнення
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програмних результатів навчання, ОП повинна бути забезпечена розвиненою матеріально-технічної базою та
відповідним кадровим забезпеченням.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Урахування досвіду провідних університетів України, зокрема, Національного університету біоресурсів і
природокористування України, Харківського національного університету будівництва та архітектури,
Національного транспортного університету, а також закордонних ЗВО – Imperial College London (ICL) та Slovenská
technická univerzita v Bratislave при розробленні ОП та її змістового наповнення, зокрема, у контексті запровадження
«горизонтальних зв'язків» між дисциплінами.

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

Розпорошеність ОК, які охоплюють увесь життєвий цикл щодо промислових і цивільних будівель та споруд
(проектування, нове будівництво, реконструкція, експлуатація, управління будівельними процесами тощо), у тому
числі в специфічних умовах та водночас оминають вивчення питань пов’язаних з будівництвом споруд для
аграрного сектору Луганської та Донецької областей.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

На підставі проведеного аналізу ОП експертна група вважає, що Критерій 1 загалом відповідає встановленим
вимогам. Встановлений рівень відповідності обґрунтований насамперед узгодженістю фактів, наведених у
відомостях про самооцінювання та отриманих під час інтерв’ювання фокус-груп. Зазначені недоліки не можуть
нівелювати сильні сторони ОП.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Обсяг ОП складає 240 кредитів ЄКТС, що є у відповідності до пункту 4 статті 5 Закону України «Про вищу освіту».
Обсяг дисциплін вибіркового блоку складає 60 кредитів ЄКТС, тобто 25% від загального обсягу, що є у відповідності
до пункту 15 статті 62 Закону України «Про вищу освіту».

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.

За результатами проведеного аналізу встановлено, що ОП має чітку структуру, а ОК, що включені до ОП, складають
логічну взаємопов’язану систему, що в сукупності може дозволити досягти цілей та програмних результатів
навчання https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-
2020/OOP/ОПП%20Будівництво%20та%20цивільна%20інженерія.%20Бакалавр%20з%20будівництва%20та%20ціві
льної%20інженерії.pdf?lang=ua .ОП передбачає набуття здобувачами вищої освіти фахових компетенцій, а також
включає гуманітарний блок для набуття здобувачами вищої освіти загальних компетенцій. Основні ОК складені з
дотриманням логіки навчання та викладання, що у підсумку сприяє досягненню програмних результатів навчання.
Водночас, вважається недоліком відсутність лабораторних робіт з дисциплін фахового спрямування
https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-2020/RP/192/bac/РП_Будівельні_конструкції_192.pdf ,
https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-2020/RP/192/bac/РП_Залізобетонні_і_кам%20яні_конструкції_192.pdf ,
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https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-2020/RP/192/bac/РП_Металеві_конструкції_192.pdf , https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-
2020/RP/192/bac/РП_Метрологія_і_стандартизація_192.pdf , https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-
2020/RP/192/bac/РП_Опір_матеріалів_192.pdf , https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-
2020/RP/192/bac/РП_Технологія_будівльного_виробництва_192.pdf , https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-
2020/RP/192/bac/РП_Будівельне%20матеріалознавство_192.pdf тощо).

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

За результатами аналізу змісту та структурно-логічної схеми ОП https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-
2020/OOP/ОПП%20Будівництво%20та%20цивільна%20інженерія.%20Бакалавр%20з%20будівництва%20та%20ціві
льної%20інженерії.pdf встановлено, що зміст ОП відповідає предметній області спеціальності 192 «Будівництво та
цивільна інженерія». ОК, передбачені ОП покликані на набуття і формування загальних і фахових компетентностей
та досягнення програмних результатів навчання.

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

Встановлено, що на ОП право здобувачів вищої освіти щодо формування власної освітньої траєкторії через вільний
вибір дисциплін реалізовано. Вибір дисциплін здобувачами вищої освіти здійснюється відповідно до Положення
про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти Луганського національного аграрного університету
дисциплін за вибором
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Положення%20про%20порядок%20та%20умови%20обрання%20здобувачами%
20вищої%20освіти%20Луганського%20національного%20аграрного%20університету%20дисциплін%20за%20вибор
ом.pdf в особистому електронному кабінеті студента в автоматизованій системі управління навчальним процесом
http://176.101.220.8:8081/. Інформація про дисципліни за вибором та їх анотації є загальнодоступною та, окрім
особистого кабінету студента, також розміщена на сайті ЗВО https://lnau.in.ua/forstudents/наказ-про-перелік-
вибіркових-дисципл/?lang=ua .

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

Встановлено, що ОП https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-
2020/OOP/ОПП%20Будівництво%20та%20цивільна%20інженерія.%20Бакалавр%20з%20будівництва%20та%20ціві
л ь н о ї % 2 0 і н ж е н е р і ї . p d f та навчальний план https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-
2020/NP/НП%20Будівництво%20та%20цівільна%20інженерія%203%20роки%2010%20міс%20Денна%20форма.pdf
передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для
подальшої професійної діяльності. У ЗВО практична підготовка здобувачів вищої освіти провадиться згідно з
Положенням про проведення практики здобувачів вищої освіти
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Положення_про_проведення_практики_здобувачів_вищої_освіти_ЛНАУ_(нов
а_редакція).pdf . Згідно з навчальним планом на ОП передбачено навчальна (8 тижнів,
https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-2020/RP/192/bac/Прогр_НП_Буд_матеріалознавство_%28практикум%29_192.pdf ,
https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-2020/RP/192/bac/Прогр_НП_Інженерна_геодезія_%28практикум%29_192.pdf ,
https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-
2020/RP/192/bac/Прогр_НП_Інженерна_та_комп_графіка_%28практикум%29_192.pdf та виробнича 5 тижнів,
https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-2020/RP/192/bac/Прогр_ВП_Виробнича%20практика_192.pdf практики. Для
зручності проходження виробничої практики для здобувачів вищої освіти на сайті ЗВО розміщена у відкритому
доступі вся потрібна інформація https://lnau.in.ua/факультети/internship/?lang=ua . У контексті академічної свободи
на сайті https://lnau.in.ua/факультети/internship/?lang=ua розміщено корисні посилання для пошуку здобувачами
вищої освіти бази практики. Водночас ЗВО має низку укладених договорів про співробітництво з різноманітними
виробництвами, організаціями тощо (встановлено в процесі акредитації).

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

Встановлено, що формування в здобувачів вищої освіти соціальних навичок забезпечено окремими ОК, зокрема,
Українською мовою https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-2020/RP/192/bac/РП_Українська_мова_192.pdf, філософією
https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-2020/RP/192/bac/РП_Філософія_192.pdf, іноземною мовою
https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-2020/RP/192/bac/РП_Іноземна_мова_192.pdf, інформатикою та інформаційними
технологіями https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-
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2020/RP/192/bac/РП_Інформатика_та_інформаційні_технології_192.pdf , історією України та українською
культурою https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-2020/RP/192/bac/РП_Історія_України_та_укр_культури_192.pdf.
Водночас, ЕГ вважає, що здобувачі вищої освіти також набувають соціальних навичок (soft skills) під час практик,
коли вони отримують навички комунікації, командної роботи, логічного та критичного мислення тощо.

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

На час проведення акредитаційної експертизи ОП професійний стандарт відсутній.

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

Обсяг ОП та окремих ОК https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-
2020/OOP/ОПП%20Будівництво%20та%20цивільна%20інженерія.%20Бакалавр%20з%20будівництва%20та%20ціві
льної%20інженерії.pdf реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є відповідним для досягнення
цілей та програмних результатів навчання. Встановлено, що на ОП обсяг ОК включає 1/3 аудиторного
навантаження та 2/3 самостійної роботи.

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 за дуальною формою освіти на ОП не здійснюється. Водночас, варто зазначити, що у ЗВО розроблене
відповідне положення
https://www.lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Положення%20про%20дуальну%20форму%20навчання.pdf .

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

ОП має чітку структуру, а ОК, що включені до ОП, складають логічну взаємопов’язану систему, що в сукупності може
дозволити досягти цілей та програмних результатів навчання. Обов’язкові ОК мають логіку навчання та
викладання, а також забезпечують досягнення програмних результатів навчання. На ОП реалізований механізм
формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти, зокрема, обрання дисциплін із блоку
вибіркових через особистий електронний кабінет та обрання бази практики.

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

Вважається недоліком відсутність лабораторних робіт з дисциплін фахового спрямування.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

На підставі проведеного аналізу ОП експертна група вважає, що Критерій 2 загалом відповідає встановленим
вимогам. Зазначені недоліки не можуть нівелювати сильні сторони ОП, оскільки відсутність лабораторних робіт з
фахових дисциплін може компенсуватися набуттям практичних навичок під час проходження виробничої практики.
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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 ОП є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та
оприлюднені на офіційному веб-сайті ЗВО (https://lnau.in.ua/entrants/?lang=ua).

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

Особливості ОП враховані у вимогах до подання сертифікатів ЗНО Правила прийому на навчання в ЗВО встановлені
відповідним положенням https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-2021/ПП_2021_Луганський%20НАУ.pdf?lang=ua .

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.

Встановлено, що на ОП правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під
час академічної мобільності
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Положення%20про%20порядок%20реалізації%20права%20на%20академічну%2
0мобільність.pdf є чіткі, зрозумілі та доступні для всіх учасників освітнього процесу. Випадків визнання результатів
навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності на ОП не було.

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.

Встановлено, що в ЗВО порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті встановлений
відповідним положенням
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Положення%20про%20порядок%20визнання%20результатів%20навчання.pdf?
_t=160491526. Випадків визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті на ОП не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Доступ до ОП та документів, що врегульовують освітній процес є прозорим. Необхідний документальний супровід
освітнього процесу, інформація для здобувачів вищої освіти наведена на офіційному веб-сайті ЗВО
https://lnau.in.ua/?lang=ua. Правила прийому на навчання, процедура визнання результатів навчання, здобутих в
інших навчальних закладах, у тому числі за програмою академічної мобільності є доступними та прозорими.

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

Незалученість здобувачів вищої освіти до програм академічної мобільності та навчання, у неформальній освіті.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.
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На підставі проведеного аналізу ОП експертна група вважає, що Критерій 3 загалом відповідає встановленим
вимогам. Зазначені недоліки не можуть нівелювати сильні сторони ОП, оскільки незалученість здобувачів вищої
освіти до програм академічної мобільності та навчання у неформальній освіті не є свідченням невідповідності
критерію, а є певною формою реалізації їх права на академічну свободу та формування власної індивідуальної
траєкторії. Варто відзначити, що ЗВО працює над розширенням кола можливостей для здобувачів вищої освіти
щодо академічної мобільності.

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.

Вивчення освітніх компонентів здійснюється із застосуванням різних форм та методів, які передбачені Положенням
про організацію освітнього процесу в ЗВО
https://www.lnau.in.ua/DOCS/ZahVid/Положення_організ_осв_пр.doc_compressed.pdf. Викладання проводиться у
вигляді лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів. Форми та методи навчання і викладання на ОП
«Будівництво та цивільна інженерія» сприяють досягненню заявлених програмних результатів навчання та
компетентностей визначених в ОП. Науково-педагогічні працівники самостійно обирають методи навчання і
викладання на ОП з урахуванням особливостей конкретного освітнього компонента та інтересів здобувачів вищої
освіти. Здобувачі вищої освіти мають право формувати індивідуальну освітню траєкторію через вибір навчальних
дисциплін за окремими компонентами, які можна обрати у загальноуніверситетській базі. Дистанційні форми
навчання під час карантинних обмежень реалізовано ЗВО на платформі Moodle та Microsoft Office 365. Відповідність
форм і методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу з’ясовано в процесі спілкування зі
здобувачами вищої освіти та викладачами. Так гарант ОП постійно співпрацює зі здобувачами освіти щодо
впровадження більш комфортних форм та методів навчання. Проводяться регулярні опитування студентів
(встановлено під час інтерв’ювання різних фокус-груп), а 11.03.2021 р. відбувся круглий стіл «Інноваційні методи
викладання дисциплін будівельного спрямування» https://lnau.in.ua/13189-2. На ОП існує практика навчання за
індивідуальними графіками, що підтверджено підчас онлайн-спілкування із представниками студентського
самоврядування та адміністрацією закладу.

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).

На офіційному сайті ЗВО у відкритому доступі розміщено освітні програми з історією їх змін за 2017-2020 роки, що
дає змогу прослідкувати їх динаміку розвитку https://lnau.in.ua/каталог-освітньо-професійних-програ/?lang=ua ,
робочі програми обов’язкових освітніх компонентів за ОП «Будівництво та цивільна інженерія» розміщені за
посиланням https://lnau.in.ua/якість-освіти/акредитація-освітніх-програм/акредитація-192-будівництво-та-
цивільн/?lang=ua , перелік вибіркових дисциплін та анотації до них доступні на сайті ЗВО
https://lnau.in.ua/forstudents/наказ-про-перелік-вибіркових-дисципл/?lang=ua та в особистому електронному
кабінеті студента. Під час зустрічі зі здобувачами вищої освіти та викладачами встановлено, що інформація про цілі,
зміст та очікувані (програмні) результати навчання, порядок і критерії оцінювання у межах окремих освітніх
компонентів доводяться до відома здобувачів на першому занятті відповідної компоненти із зверненням уваги
здобувачів на те, що відзначена інформація знаходиться на офіційному сайті ЗВО у відкритому доступі. Під час
карантину роботу з інформування здобувачів освіти також виконують гарант ОП та куратори академічних груп.

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

На факультеті агрономії та будівництва працюють два наукових гуртка, таких як «Сучасне будівництво»
https://lnau.in.ua/наукові-гуртки/студентський-науковий-гурток-сучас/?lang=ua та «Сучасні будівельні матеріали та
конструкції» https://lnau.in.ua/наукові-гуртки/студентський-науковий-гурток-сучас-2/?lang=ua . Здобувачі вищої
освіти під час самостійної роботи мають можливість поєднувати навчання і дослідження на базі цих гуртків.
Апробація результатів проведених студентами досліджень відбувається на науково-практичних конференціях
студентів, а результати публікуються у наукових виданнях. Також здобувачі освіти за ОП приймають участь у
конкурсах наукових робіт. Так на зустрічі з випускниками ОП встановлено, що вони неодноразово займали призові
місця на студентських конкурсах із результатами робіт, виконаних на базі наукових гуртків (2017 та 2018 роках
Розсильний Микола зайняв ІІІ та ІІ місце відповідно у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт зі спеціальності
«Будівництво та цивільна інженерія») https://lnau.in.ua/вітаємо-з-перемогою-у-конкурсі-науков-2/?lang=ua .
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4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

Оновлення навчального контенту та методики викладання навчальних дисциплін за ОП «Будівництво та цивільна
інженерія» виконується, але відповідного Положенням немає. Оновлення змісту освітніх компонентів ОП
відбувається з урахуванням результатів наукових досягнень, виходу нових нормативних документів у сфері
будівництва та цивільної інженерії, а також з урахуванням сучасних галузевих практик та пропозицій від
роботодавців. Так проведення відкритої лекції провідним фахівцем із впровадження ВІМ технології ТОВ «ПАН
ПРОЕКТ» С. І. Левадною https://lnau.in.ua/відкрита-лекція-левадної-світлани-ів/?lang=ua зумовило внесення змін
до змісту навчальної практики «Інженерна та комп’ютерна графіка (практикум)», спрямувавши її на опанування
можливостей програми Autodesk Revit. Також на ОП планують додати розділи з застосуванням BIM-технології до
дисциплін «Архітектура будівель і споруд», «Інженерні мережі» та «Системи автоматизованого проектування». Для
повноцінного використання можливостей Autodesk Revit планується закупити обладнання за грантовою програмою
«Підтримка ЄС переміщених закладів вищої освіти на сході Україні» (Грантова угода № ENI/2020/419-874
http://lgnau.edu.ua/international-projects/aheadeu/), а саме: потужний сервер та п’ять робочих станцій.

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

Інтернаціоналізація діяльності ЗВО впроваджується через академічну мобільність учасників освітнього процесу, яка
регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність у ЗВО
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Положення%20про%20порядок%20реалізації%20права%20на%20академічну%2
0мобільність.pdf. Так під час зустрічі з ректором ЗВО експертній групі повідомили, що Університет працює над
узгодженням програм стажування викладачів та навчання студентів в Університетах Литви в рамка європейського
гранту. Також відповідно до Положення про проведення навчально-виробничих закордонних практик та стажувань
https://www.lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Положення%20про%20проведення%20навчально-
виробничих%20закордонних%20практик%20та%20стажувань.pdf студенти мають змогу пройти закордонну
практику. Так у 2019 році студенти ОП приймали участь в облаштуванні культурно-освітнього центру «Город» у
Мюнхені, у 2021 році Суворов Ілля проходитиме закордонну практику в будівельній фірмі North Woods Carpentry
LLC (м. Пайн-Сіті, США).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Проводиться регулярний перегляд і вдосконалення ОП, до цього процесу залучаються всі зацікавлені сторони. Для
залучення здобувачів вищої освіти до наукової роботи створено наукові гуртки (встановлено під час інтерв’ювання
різних фокус-груп). Окремі результати спільних наукових досліджень НПП та здобувачів вищої освіти публікуються
у збірниках наукових статей і матеріалах конференцій. Університет має розвинені міжнародні зв’язки, що
обумовлено значними обсягами міжнародної грантової діяльності та багаторічною роботою щодо організації
закордонних виробничих практик студентів.

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

Експертна група рекомендує посилити науково-дослідну діяльність НПП, насамперед задля представлення
результатів досліджень на всеукраїнському та міжнародному рівнях через публікацію наукових праць у виданнях,
віднесених до категорій А та Б фахових видань України, а також закордонних видань, включених до наукометричних
баз даних Scopus та WoS тощо. Для цього потрібно створювати лабораторії для реалізації актуальних і сучасних
наукових напрямів із залученням студентів.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Експертна група дійшла висновку, що методи навчання та викладання за ОП «Будівництво та цивільна інженерія»
дають можливість здобувачам вищої освіти досягнути заявлених у ній цілей та програмних результатів навчання,
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відповідають вимогам студентоцентрованого підходу, принципам академічної свободи. ОП загалом відповідає
Критерію 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.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими, дозволяють
встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання. Під час зустрічі зі здобувачами освіти
експертною групою встановлено, що інформація стосовно форми поточного, семестрового та підсумкового
контролю, а також про систему формування оцінки повідомляється заздалегідь. Дана інформація є доступною в
особистому електронному кабінеті студента та на сайті ЗВО у робочих програмах дисциплін (Положення про
організацію поточного і підсумкового контролю
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Pologennya_pro_provedennya_kontrolya.pdf, робочі програми
https://lnau.in.ua/якість-освіти/акредитація-освітніх-програм/акредитація-192-будівництво-та-цивільн/?lang=ua).
Процедура оскарження результатів контрольних заходів регулюється в ЗВО Положенням про організацію поточного
і підсумкового контролю. У разі виникнення питань, студенти мають можливість звернутись за допомогою в деканат
або до гаранта ОП. Розклад занять та екзаменаційної сесії висвітлюється у особистому електронному кабінеті
студента та на сайті ЗВО своєчасно https://lnau.in.ua/forstudents/studyschedule/?lang=ua.

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

Стандарт вищої освіти для спеціальності 192 «Будівництво» на момент підготовки форми самоаналізу відсутній.
Процедура проведення контрольних заходів у ЗВО регулюється Положенням про організацію освітнього процесу у
ЗВО https://www.lnau.in.ua/DOCS/ZahVid/Положення_організ_осв_пр.doc_compressed.pdf, Порядком проведення
атестації здобувачів з використанням дистанційних технологій навчання
https://www.lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Порядок%20проведення%20атестації.pdf, Положенням про порядок
створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Луганському національному аграрному університеті
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennia_pro_poriadok_stvorennia_ta_orhanizatsiiu_roboty_ekzamenatsiinoi_k
omisii_LNAU.pdf. Атестація випускників ОП «Будівництво та цивільна інженерія» здійснюється у формі публічного
захисту дипломного проекту. Дипломний проект передбачає розв’язання комплексної спеціалізованої проектної
задачі в сфері будівництва, на базі застосування основних теорій та методів прикладних технічних наук.

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.

Для дисциплін, що вивчаються за ОП «Будівництво та цивільна інженерія» в робочих програмах чітко та зрозуміло
викладено систему формування оцінки, надано опис поточної та екзаменаційної форми контролю та компоненти,
які передбачені вивченням курсу https://lnau.in.ua/якість-освіти/акредитація-освітніх-програм/акредитація-192-
будівництво-та-цивільн/?lang=ua. Під час зустрічей здобувачі освіти відзначили, що їм завжди своєчасно надають
інформацію про форму контролю та їм відомо про можливість оскарження результатів поточного та
екзаменаційного контролю https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Pologennya_pro_provedennya_kontrolya.pdf.
Здобувачі освіти повідомили експертній групі, що випадків конфліктів між студентами та викладачами за даною
освітньою програмою не виникало, та наголосили, що у випадку конфліктної ситуації можуть звернутись за
вирішенням до деканату або до студентського самоврядування, а також використати Порядок запобігання та
врегулювання конфліктів інтересів
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Порядок%20запобігання%20та%20врегулювання%20конфлікту%20інтересів%2
0у%20ЛНАУ.pdf.

4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під
час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.
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В Університеті визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедура дотримання академічної доброчесності
згідно «Положення про комісію з питань академічної доброчесності» та «Положення про запобігання та виявлення
академічного плагіату»
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennya_pro_zapobIgannya_ta_viyavlennya_akademIchnogo_plagIatu_v_Luga
nskomu_natsIonalnomu_agrarnomu_universiteti_compressed.pdf,
https://www.lnau.in.ua/DOCS/ZahVid/Положення%20про%20комісію%20з%20питань%20академічної%20доброчест
ності_compressed.pdf. Студенти, викладачі та інші стейкґолдери підтвердили факт дотримання академічної
доброчесності всіма учасниками навчального процесу та відзначили, що порушень не було. Університет
використовує систему Unicheck для перевірки робіт на плагіат. Перевірку на цій системі проходять наукові та
кваліфікаційні роботи. Допустимий коефіцієнт оригінальності кваліфікаційної роботи 60%. На ОП «Будівництво та
цивільна інженерія» для запобігання плагіату захист курсових робіт приймає комісія на чолі з завідувачем
кафедрою. Здобувачі освіти та викладачі під час інтерв’ювання засвідчили, що порушень академічної доброчесності
під час реалізації ОП не відбувалось.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

В ЗВО діє система академічної доброчесності, про що свідчать зустрічі зі стейкґолдерами та аналіз нормативної
документації. Фактів її порушення не виявлено. Курсові роботи здобувачів перевіряються на плагіат комісією з
викладачів. Всі положення, робочі програми, розклади, новини, оголошення та інші документи є на сайті ЗВО у
відкритому доступі. Встановлено, що вся інформація оприлюднюється своєчасно. Критерії розподілення балів,
формування оцінки, система контрольних заходів наведені у робочих програмах і є у вільному доступі.

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

При написані дипломної роботи закладено досить низький відсоток оригінальності тексту. Експертна комісія
рекомендує поступово збільшувати цей показник.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Освітня програма «Будівництво та цивільна інженерія» відповідає критерію «Контрольні заходи, оцінювання
здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність». В Університеті заснована комісія з академічної доброчесності,
розроблена система забезпечення академічної доброчесності, визначені чіткі правила проведення контрольних
заходів та процедур оскарження їх результатів, визначені форми контрольних заходів та критерії оцінювання.
Вчасно оприлюднюється порядок формування оцінки.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Проаналізувавши таблицю 2 «Зведена інформація про викладачів» відомостей про самооцінювання, ЕГ було
встановлено, що освітній процес за ОП «Будівництво та цивільна інженерія» забезпечує 17 НПП, з них 4 доктора
наук, 5 кандидатів наук, 8 старших викладачів. Більше половини НПП з інших кафедр, що супроводжують освітній
процес за ОП, мають науковий ступінь доктора/кандидата наук. З НПП, що викладають 18 ОК, які забезпечують
набуття здобувачами вищої освіти фахових компетенцій, тільки двоє мають наукові ступені доктора/кандидата наук:
доцент Овчаренко О.А. та професор Гук В.І. Інші викладачі, що відповідають за набуття здобувачами фахових
компетенцій, мають наступну базову освіту з напрямку «Будівництво»: рівень магістра – ст. викл. Сопова Н.В. та ст.
викл. Бакін П.І.; рівень спеціаліста – ст. викл. Ращупкіна Л.Л.; рівень молодшого спеціаліста – ст. викл. Богомолова
В.В. В таблиці 2 «Зведена інформація про викладачів» незрозумілим є те, що викладання дисципліни «Історія
України та української культури» у першому семестрі забезпечують професор Борисова О.В. та доцент Рудник Д.Г.
Також експертна група відзначає деякі неточності в обґрунтуванні відповідності викладачів навчальним
дисциплінам.
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2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

Процедури конкурсного добору викладачів ЗВО регламентуються «Положенням про конкурсний відбір та
призначення на посаду науково-педагогічних та педагогічних працівників», розміщеним на сайті Університету за
посиланням https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennia_pro_konkursnyi_vidbir.pdf. Під час зустрічей з
викладацьким складом ОП «Будівництво та цивільна інженерія» та представниками відділу кадрів встановлено, що
процедури та критерії конкурсного відбору є прозорими та всім відомими. Під час реалізації ОП процедуру
конкурсного добору використовували для обрання в.о. зав. кафедрою Коробкової Г.В. та в.о. зав. кафедрою Рудник
Д.Г..

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

ЗВО активно залучає провідних фахівців регіону у галузі будівництва до організації та реалізації освітнього процесу,
про що свідчить аналіз зустрічей з роботодавцями, викладачами, адміністрацією ЗВО та здобувачами. Роботодавці
приймають безпосередню участь у розробці та вдосконаленні ОП «Будівництво та цивільна інженерія», проведенні
атестації здобувачів вищої освіти та забезпеченні практичної підготовки студентів на своїх підприємствах. Під час
зустрічі з роботодавцями за напрямком підготовки ОП свою активну участь в оновленні ОП та її подальшій
реалізації підтвердили: головний інженер ПП «Аквалайт» Мусієнко О.І. та головний інженер проекту ТОВ «Пан
Проект».

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

ЗВО залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків та експертів в будівельній галузі із значним
досвідом практичної роботи. Так на ОП проводив лекції к.т.н., інженер-проектувальник ПАТ «Проектний та
науково-дослідний інститут «Харківський ПРОМБУДНДІПРОЕКТ» Фірсов П. М. https://lnau.in.ua/12092-
2/nggallery/slideshow?lang=ua, головний інженер проекту ТОВ «ПАН ПРОЕКТ» Левадна С.І.
https://lnau.in.ua/відкрита-лекція-левадної-світлани-ів/?lang=ua.

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

ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів. Стимулювання професійного вдосконалення науково-педагогічних
працівників Університету регламентується «Положенням про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і
науково-педагогічних працівників Луганського національного аграрного університету»
https://www.lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennja_pro_pidvyshhennja_kvalifikaciji.pdf. ЗВО надає можливість
викладачам вільно обирати місце, тематику та терміни підвищення кваліфікації. В свою чергу керівництво ЗВО в
рамках міжнародних грантів веде узгодження програм стажування викладачів ЗВО в університетах Литви.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

В Університету щорічно відбувається рейтингове оцінювання професорсько-викладацького складу, результати якого
оприлюднюються на сайті ЗВО https://lnau.in.ua/якість-освіти/рейтинг-науково-педагогічних-праців/?lang=ua.
Проведення оцінювання викладачів відбувається згідно з «Положенням про критерії оцінювання показників
рейтингу педагогічних та науково-педагогічних працівників ЛНАУ»
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennya_pro_kryteriyi_ocinyuvannya_pokaznykiv_rejtyngu_pedagogichnyx_ta
_naukovo-pedagogichnyx_pracivnykiv.pdf. За результатами оцінювання відбувається нагородження кращих
викладачів.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

ЗВО на постійній основі залучає провідних фахівців у галузі будівництва до організації та реалізації освітнього
процесу, залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі та представників роботодавців. В
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Університеті щорічно відбувається рейтингове оцінювання професорсько-викладацького складу, за результатами
якого кращі викладачі відзначаються керівництвом Університету.

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

На основі зустрічей з професорсько-викладацьким складом та за результатами аналізу об’єктивних даних НПП,
оприлюднених на офіційному сайті ЗВО, документів наданих гарантом за запитом та даних у відомостях про
самооцінювання ОП «Будівництво та цивільна інженерія» експертна група вважає, що професійна кваліфікація
викладачів з фахових дисциплін не є достатньою для якісної реалізації ОП. Експертна група рекомендує посилити
кадрове забезпечення ОП НПП відповідного рівня.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Підкритерії 2, 3, 4, 5, 6 відповідають Критерію 6. Підкритерій 1 відповідає Критерію 6 частково та потребує
подальшого вдосконалення. Зауваження пов’язані з тим, що під час переїзду ЗВО до міста Костянтинівка ОП
«Будівництво та цивільна інженерія» втратила кілька кваліфікованих викладачів. Експертна група вважає, що цей
недолік складно, але можливо нівелювати протягом року через оголошення конкурсу на посади НПП або
підвищенням кваліфікації вже зайнятих на ОП НПП.

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.

У ході проведення дистанційного огляду матеріально-технічної бази ОП «Будівництво та цивільна інженерія»
гарантом було організовано онлайн показ в реальному часі, а також додатково було надіслано презентації,
відеоматеріали, та відповідні договори про співпрацю з підприємствами, також експертна група отримала
інформацію з веб-сайту університету https://lnau.in.ua/?lang=ua. Університет знаходиться поряд з зоною бойових дій
і за останні роки змінив двічі місце розташування, в новому корпусі який ЗВО орендує (м. Костянтинівка), було
зроблено капітальний ремонт аудиторій та лабораторій, а також закуплено меблі із залученням грантових коштів.
Створюються належні умови для безпечного та комфортного перебування як здобувачів, так і НПП в корпусі ЗВО в
м. Костянтинівка. Велику увагу приділяють протипожежній безпеці. На базі кафедри поновлюють роботу
«Лабораторії хімічних досліджень» та комп'ютерний клас, оснащений 10 сучасними ноутбуками для здобувачів і 1
для викладача, на ноутбуках встановлене сучасне ліцензійне програмне забезпечення (Autodesk AutoCAD, Autodesk
Revit, Ansys Academiс, а також комплекс програм Ліра-САПР (Ліра-САПР, Мономах-САПР, ЕСПРІ, САПФІР).
Гарантом було додатково надіслано угоди про співпрацю з наступними організацій регіону: КНАУФ Гіпс,
Екобудпромтехнологія, Нібулон, Титан-Сервіс, ПП РЕСУРС, ЕПІЦЕНТР. Експертна група побачила тільки угоди,
більше ніяких доказів про використання матеріальної бази та лабораторного обладнання представлено не було, тому
стверджувати про їх використання на даній ОП експертна група не може. Навчальні аудиторії на період проведення
акредитації були частково обладнані макетами, навчальними стендами, графічними матеріалом, та мультимедійним
обладнанням. В університеті діє бібліотека, яка в 2019 році була створена з нуля, і за 2 останні роки їй вдалося
зібрати майже 2 тис. примірників різного спрямування, в бібліотеці організована можливість дистанційного доступу
до книжкового. В м. Костянтинівка створено невеличку філію бібліотеки, де зберігаються книги професійного
спрямування та дипломні роботи. Для іногородніх студентів є можливість мешкати в гуртожитку. Продемонстровані
матеріально-технічні ресурси є не достатніми для реалізації навчання за даною ОП в повному обсязі, але
керівництво ЗВО прикладає багато зусиль для поновлення лабораторної бази.

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.

Під час огляду матеріально-технічної бази кафедри та проведення фокус-груп з учасникам освітнього процесу
встановлено, що користування інформаційними ресурсами бібліотеки, хмарним сервісом MS Office 365,
платформою Moodle, спортивними базами, науковою базою та всіма можливими ресурсами, необхідними для
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ефективного функціонування ОП є абсолютно безоплатне. В університеті є безкоштовний Wi-fi. Для здобувачів є
можливість брати участь у студентському самоврядуванні.

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

В ході проведення акредитації, спілкування з гарантом, НПП, здобувачами вищої освіти, менеджментом
університету та представниками студентського самоврядування, дало змогу переконатися, що освітнє середовище
Луганського національного аграрного університету є безпечним для життя та здоров’я усіх учасників освітнього
процесу. Всі стейкґолдери зазначали, що мають рівні права у задоволенні їхніх потреб. В навчальних аудиторіях,
лабораторіях витримуються відповідні санітарні норми, щодо дотримання тимчасових карантинних обмежень, які
пов’язані з коронавірусом. Закладом вищої освіти постійно покращуються технічні умови приміщень університету,
проводяться капітальні ремонти в навчальних корпусах, так як університет в 2019 році був переміщений, до м.
Костянтинівки в орендований корпус. Зі слів адміністрації закладу, в новому корпусі були тільки голі стіни, то
повністю матеріальна база створюється з нуля. На даній освітній програмі, немає осіб з обмеженими можливості,
але перший проректор наголосив, що належні умови, згідно вимог будуть створюватись. Здобувачі експертній групі
повідомили, що перед кожними лабораторними, практичними роботами та перед навчальною практикою для них
проводиться інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності з занесенням помітки до спеціальних журналів.
Здобувачі освіти за ОП «Будівництво та цивільна інженерія», підтвердили, що в ЗВО серед студентів регулярно
проводиться опитування, стосовно потреб та інтересів здобувачів. Дане опитування є анонімним, а посилання для
його проходження надсилаються кожному за допомогою корпоративної пошти. Результати опитування
оприлюднюються на веб-сайті закладу та розглядаюся на засіданнях кафедри задля подальшого покращення умов
навчання на даній ОП. Студенти підтвердили, що приймають участь в опитуваннях різного спрямування.

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

Здобувачі вищої освіти даної освітньої програми можуть отримати освітню, організаційну, інформаційну
консультативну та соціальну підтримку звернувшись до деканату, куратора, навчально-педагогічних працівників,
представників студентського самоврядування, або до відповідних структурних підрозділів. Студенти розповідали,
що найчастіше звертаються за допомогою до куратора. Найголовнішим джерелом інформування для здобувачів є
офіційний сайт університету, на якому розміщена вся необхідна інформація https://lnau.in.ua/?lang=ua. Велика
кількість інформації студентам подається за допомогою корпоративної пошти MS Office 365 та за допомогою
авторизованої системи управління навчальним процесом. Вся необхідна методична інформація міститься у
дистанційних курсах навчальних дисциплін на платформі Moodle. Гарантом під час резервної зустрічі було
продемонстроване належне навчально-методичне забезпечення, яке розміщене на дистанційних курсах. А також під
час резервної зустрічі експертам було продемонстровано багатофункціональний кабінет здобувачів в якому можна
дізнатися розклад занять, дзвінків, іспитів та заліків, останні новини та повідомлення, результати семестрового
контролю, замовити відомість перескладання успішності, чи заказати необхідну довідку. А також за допомогою
даного кабінету відбувається запис на вибіркові дисципліни. Даний портал є дуже зручним у період дистанційного
навчання. Консультативну підтримку здобувачів щодо індивідуальної освітньої траєкторії проводить адміністрація
факультету, але під час зустрічі зі здобувачами вони не дуже орієнтувались в даному питанні, не зовсім розуміли,
про що йде мова. Соціальну підтримку здобувачі можуть отримати звернувшись за допомогою до Центру
патріотичних, соціальних та гуманітарних проектів Під час проведення фокус-групи з представниками
студентського самоврядування, вони наголошували, що відіграють важливу роль у захисті прав та інтересів
студентів, а також беруть участь в управління університетом. На сайті університету розміщена «Скринька довіри, а
також в закладі працює цікавий комунікативний інструмент – «Скринька ідей», яка є провідною ланкою між
здобувачем та адміністрацією, через неї можна подавати ідеї та спільними силами впроваджувати нові ініціативи.

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

В Луганському національному аграрному університеті, а зокрема в корпусі, який знаходиться в м. Костянтинівка не
навчаються особи з інвалідністю, враховуючи те, що заклад в даному місті знаходиться тільки 2 роки, то поки що не
були створені належні умови для маломобільних груп населення, але перший проректор запевнив, що належні
умови будуть створюватись. ЗВО знаходиться поряд з зоною бойових дій, то на даній ОП навчаються внутрішньо
переміщені особи. Для них створюються всі належні умови для адаптації, а також вони відносяться до пільгових
категорій та забезпечені соціальною стипендією. Також на даній ОП навчається студент групи БУД 301с Семченко
М.М. – сирота, він отримує соціальну стипендію у розмірі 3405грн.
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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.

Під час спілкування зі здобувачами та з представниками студентського самоврядування, експертам була надана
інформація, що вищеперерахованих ситуацій в ході організації освітнього процесу на даній ОП не було (в тому числі
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією чи корупцією). Якщо б такі ситуації виникли здобувачі
наголошували на тому, що одразу б зверталися за допомогою до куратора, представників студентського
самоврядування, деканату, а якщо б із них ніхто не зміг допомогти, то звертались би до скриньки довіри, яка
розміщена сайті за посиланням dovira@lgnau.edu.ua. В Луганському національному аграрному університеті
затверджено та розроблено наступні регулюючі процедури та документи: «Положення про політику попередження і
боротьби із сексуальними домаганнями» «Положення щодо протидії булінгу (цькуванню)». Дані документи вільно
доступні за посиланням https://lnau.in.ua/студентські-можливості-в-лнау/?lang=ua . В ЗВО розроблена також
Антикорупційна програма.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Однією із сильних сторін експерти вбачають, роботу менеджменту Луганського національного аграрного
університети, які активно працюють над залучення грантової допомоги для покращення матеріально-технічної бази
університету. На кафедрі впроваджуються сучасні програмні комплекси, такі як Autodesk Revit та Ansys Academic.
Створені належні умови для реалізації освітнього середовища, проведення організаційної, освітньої та інших форм
підтримки здобувачів вищої освіти на достатньому рівні силами відповідних структурних підрозділів. Відсутність
проявів дискримінації здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОП «Будівництво та цивільна інженерія». В ЗВО
забезпечено безоплатний доступ здобувачів вищої освіти та викладачів до інфраструктури та інформаційних
ресурсів університету. Експертна група однією із сильних сторін відмітила можливість здобувачів вищої освіти
користуватися індивідуальним багатофункціональним кабінетом, в якому міститься вся необхідна інформація
(розклад занять, дзвінків, іспитів та заліків), а також можливість дистанційно взаємодіяти з деканатом, обирати
вибіркові дисципліни, що є дуже зручним у період дистанційного навчання.

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

Лабораторна база ОП «Будівництво та цивільна інженерія» є недостатньою для формування компетентностей
здобувачів даної ОП, як майбутніх спеціалістів. Задля забезпечення практичних навичок експертна група
рекомендує поповнювати матеріальну базу, зокрема лабораторним обладнанням з подальшим створенням
професійних лабораторій саме для ОП «Будівництво та цивільна інженерія», так як представлене обладнання не є
достатнім. Експертна група рекомендує налагодити реальну співпрацю з організаціями-партнерами по
використанню їх лабораторної бази, в рамках підписаних угод. Створити належні умови для можливості доступу
маломобільних груп населення до навчального корпусу в місті Костянтинівка.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Підкритерії 2, 3, 4, 6 відповідають Критерію 7. Підкритерії 1 та 5 відповідають Критерію 7 частково та потребують
подальшого вдосконалення. Зауваження пов’язані з тим, що приміщення використовують під потреби освітнього
процесу тільки на протязі останніх двох років і не всі потрібні роботи встигли провести. Недоліки є такими, що
можна виправити в однорічний період.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.
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Експертною групою було встановлено, що процедури розроблення, моніторингу, затвердження та періодичного
перегляду ОП прописані і виконуються згідно відповідних положень («Положення про освітні програми
Луганського національного аграрного університету», «Положення про гарантів освітніх програм Луганського
національного аграрного університету», «Положення про проєктну, робочу групи освітніх програм та групу
забезпечення Луганського національного аграрного університету», «Положення про систему внутрішнього
забезпечення якості освітньої діяльності та якості в и щ о ї освіти у Луганському національному аграрному
університеті»), з даними положеннями можна ознайомитись за посиланням https://lnau.in.ua/якість-
освіти/нормативно-правовое-забезпечення/?lang=ua

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 проведення спілкування у фокус-групах здобувачі ОП «192 Будівництво та цивільна інженерія» підтвердили,
що їх пропозиції, щодо покращення даної освітньої програми беруться до уваги. Здобувачка Кузнєцова В.Д.
розповіла, що у 2019 р. вона брала участь в обговоренні ОП на засіданні кафедри, і за її ініціативи дисципліна
«Іноземна мова» була додана до списку обов’язкових освітніх компонентів. Також студенти підтвердили, що вони
брали участь в опитуваннях, які стосувалися якості ОП, а також змісту конкретних дисциплін. Результати опитувань
висвітлені на сайті ЗВО. Проаналізувавши результати опитувань 2020р. та ОП 2021р, експертною групою було
підтверджено, що пропозиція здобувачів, яка стосувалась біль ширшого використання інформаційних технологій у
навчальному процесі була врахована. Гарант більш детально розповів, що впровадження інформаційних технологій
в навчальний процес відбулось за рахунок впровадження пакету програм Office 365, а також отриманням ліцензії на
використання програми Ліра САПР та використанням програм Autodesk Revit, Ansys. Представники студентського
самоврядування говорили про те, що беруть участь у процесі періодичного перегляду ОП, Вони також включені до
Вченої ради університету та факультету, входять до ради з якості вищої освіти. Дана освітня програма була
розроблена у співпраці зі здобувачами вищої освіти.

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

Роботодавці під час інтерв’ювання засвідчили факт, що вони беруть участь в опитуванні щодо якості ОП «192
Будівництво та цивільна інженерія», також наголошували, що їх запрошують на засідання кафедри. Левадна
Світлана Іванівна – головний інженер проекту ТОВ «ПАНПРОЕКТ» розповіла, що брала участь в засіданні кафедри
під час розгляду освітньої програми в травні 2020р, та зі своєї сторони запропонувала введення компетенції, яка
пов’язана з проектуванням енергоефективних будівель. Також Левадна С.І. повідомила, що керівництво ЗВО
залучають її до проведення занять у дистанційному форматі та рецензування дипломних робіт. На зустрічі також був
присутній директор ПП «ДОМРЕМБУД» Сосницький Ігор, він говорив, що також був присутнім на засіданні
кафедри і запропонував в атестації використовувати захист дипломного проекту для більш широкої оцінки знань
здобувачів. На зустрічі активно проявив себе випускник Колєсніков А.І., який нині працює головним архітектором
ТОВ «АНЕВА ІНДАСТРІ». Він зазначив, що задоволений навчанням на ОП та засвідчив той факт, що співпрацює з
кафедрою та залучає на виробництво в ТОВ «АНЕВА ІНДАСТРІ» здобувачів вищої освіти для проходження
практики. Також, зазначив, що задоволений загальним рівнем знань здобувачів вищої освіти/випускників, але
водночас зауважив, що їхній рівень знань будівельної нормативної бази є недостатнім та потребує посилення.
Роботодавці зазначили, що залюбки приймають активну участь у круглих столах, наукових конференціях, семінарах,
які організовує кафедра, також проводять індивідуальні майстер-класи практичного спрямування для здобувачів
вищої освіти на безоплатній основі, залучають студентів на підприємства для проходження практики.

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

Збирання, аналіз та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників здійснюється Сектором кар’єри,
професійного розвитку та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти Луганського національного аграрного
університету, а також НПП кафедри та особисто гарантом. Також досліджується траєкторія успіху випускників, для
подальшого залучення до покращення освітньої програми. Випускники залучені до покращення ОП, так як
більшість з них працюють в організаціях, які співпрацюють з кафедрою, що дає можливість комплексно надавати
рекомендації.

5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.
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Під час інтерв’ювання різних фокус-груп, зокрема, адміністративного персоналу, встановлено, що в Луганському
національному аграрному університеті створено Центр якості, професійної адаптації та консалтингу в якому є сектор
забезпечення якості вищої освіти. У ході спілкування було підтверджено, що для забезпечення якості освіти також
діє Рада з якості вищої освіти. Згідно «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти в Луганському національному аграрному університеті» http://lnau.in.ua/1bhh під
час атестації випускників, голови екзаменаційних комісій у Звіті вказують зауваження, пропозиції та недоліки щодо
підвищення якості освітнього процесу, які потім обговорюються на засіданнях кафедри, на вчених радах та
враховуються у подальшій роботі.

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

Акредитація ОП проводиться вперше, тому зауваження та пропозиції, сформульовані під час попередніх
акредитацій відсутні. Аналіз попередніх акредитацій інших ОП, також ще не проводився, так як на момент
проведення акредитації, висновків по інших програмах ще не було. Під час інтерв’ювання з менеджментом ЗВО та
адміністративним персоналом встановлено, що аналізувати висновки акредитацій уповноважений Центр якості,
професійної адаптації та консалтингу.

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

В університетській спільноті Луганського національного аграрного університету сформована культура якості, яка
сприяє постійному розвитку ОП. Роботодавці в свою чергу допомагають освітній програмі розвиватися відповідно до
вимог будівельної сфери, її потреб та нововведень. Учасники академічної спільноти залучені до процедур
внутрішнього забезпечення якості вищої ОП через надання їм повноважень та відповідальностей. Це підтверджено
відповідними положеннями, які розміщені на сайті ЗВО http://lnau.in.ua/1bhh та інші. Для підтримки культури
якості заклад вищої освіти здійснює наступні заходи: опитування здобувачів, роботодавців, аналіз ринку праці,
забезпечення безперешкодної діяльності органів студентського самоврядування. В ході проведення акредитації
експертна група переконалась в бажанні та зусиллях працівників університету і викладачів ОП підтримувати рівень
якості освіти та підвищувати його.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

В Луганському національному аграрному університеті проводиться активна робота з розбудови системи
внутрішнього забезпечення якості освіти, яка врегульована та підтверджена відповідними положеннями. ОП «192
Будівництво та цивільна інженерія» зазнала оновлень з урахуванням пропозицій роботодавців (підкритерій 7.3). В
ході онлайн-зустрічей з гарантом ОП, представниками адміністрації університету та представниками роботодавців
встановлено, що робота в напрямку модернізації освітньої програми є досить тісною. Положення та накази ЗВО
чітко та прозоро визначають можливості стейґолдерів приймати участь та доносити своє бачення щодо покращення
якості ОП «Будівництво та цивільна інженерія».

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

У ході спілкування роботодавці відмітили, що здобувачам не вистачає знань, які стосуються будівельної
нормативної документації, тому експертна група рекомендує зосередити більше уваги на вивченні будівельних норм
та стандартів із подальшим застосуванням знань на практиці здобувачами вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.
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Луганський національний аграрний університет послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та перегляду ОП. В університеті намагаються враховувати пропозиції та потреби усіх
можливих стейкґолдерів, тож експертна група прийшла до висновку, що ОП відповідає Критерію 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.

Під час проведення зустрічей з усіма учасниками освітнього процесу та керівництвом Луганського національного
аграрного університету, було підтверджено, що всі правила і процедури чітко та зрозуміло регулюються Статутом
ЗВО https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Statut_Luhansk_NAU.pdf. В ЗВО розроблено та затверджено: «Правилами
внутрішнього трудового розпорядку», «Положення про студентське самоврядування», «Положення про організацію
освітнього процесу», «Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів
навчання», «Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти та інші» та інші. Всі положення є у
відкритому доступі, розміщені на сайті університету https://lnau.in.ua/official/?lang=ua. В результаті проведених
онлайн-зустрічей, експертна група може підтвердити, що встановлені правила та норми дотримується під час
реалізації освітньої програми.

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.

Під час проведення аналізу та оцінки веб-ресурсів Луганського національного аграрного університету, було
підтверджено, що проект ОП «Будівництво та цивільна інженерія» завчасно оприлюднюється на сайті ЗВО
https://lnau.in.ua/якість-освіти/громадське-обговорення-освітніх-про/проєкт-громадського-обговорення-опп. Для
отримання інформації, щодо покращення ОП розміщено 3 окремі анкети (анкета для здобувачів, анкета для
випускників та анкета для стейкґолдерів).

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.

В результаті проведених зустрічей було підтверджено, що ОП «Будівництво та цивільна інженерія» була завчасно
опублікована на сайті ЗВО, також вона містить достовірні відомості, щодо всіх її складових компонентів, включає
всю основну інформацію у необхідному обсязі та формах, яка стосується результатів навчання, змісту, переліку
дисциплін та контрольних заходів по ним. З освітньою програмою можна ознайомитись за посиланням
https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup2020/OOP/ОПП%20Будівництво%20та%20цивільна%20інженерія.%20Бакалавр%20з
%20будівництва%20та%20цівільної%20інженерії.pdf?_t=1604925050

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Луганський національний аграрний університет працює у напрямку досягнення абсолютної прозорості у своїй
роботі. В ЗВО наявні чіткі та зрозумілі процедури та правила, щодо обов’язків та прав учасників освітнього процесу,
які визначаються відповідними документами, які є наявні у вільному доступі для усіх учасників освітнього процесу.
Університет дотримується вимог, щодо своєчасного висвітлення проекту та самої ОП на офіційному веб-сайті ЗВО
https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup2020/OOP/ОПП%20Будівництво%20та%20цивільна%20інженерія.%20Бакалавр%20з
%20будівництва%20та%20цівільної%20інженерії.pdf?_t=1604925050, зміст якої містить достовірну інформацію та
дозволяє усім стейкґолдерам брати участь в її оновленні та удосконаленні.

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

На сайті Факультету агрономії та будівництва відсутня інформація про склад кафедри. Рекомендацією експертів є
розміщення інформації про НПП, яка б знаходилась постійно у відкритому доступі.
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Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

В Луганському національному аграрному університеті прозорість та публічність забезпечується за рахунок
висвітлення усієї необхідної інформації на офіційному сайті ЗВО. ОП завчасно розміщується на веб-сайті закладу з
можливістю надавання рекомендацій. Експертна група прийшла до висновку, що дана ОП відповідає критерію 9.

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:

Сторінка 20



Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

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 E

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси E

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
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За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є умовна (відкладена) акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Ігнатенко Андрій Васильович

Члени експертної групи

Гасій Григорій Михайлович

Желдак Олег Юрійович
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