
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Луганський національний аграрний університет

Освітня програма 19297 Агрономія

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 201 Агрономія

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 19297

Назва ОП Агрономія

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Cпеціальність 201 Агрономія

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 Тонха Оксана Леонідівна, Сідлецька Оксана Миколаївна, Бакуменко
Ольга Миколаївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 12.05.2021 р. – 14.05.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://lnau.in.ua/DOCS/Accreditation/201/mag/%D0%97%D0%B2%D1%9
6%D1%82/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%
D1%82%D1%96%20%D0%A1%D0%9E_201_%D0%90%D0%B3%D1%80%D0
%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0
%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80.pdf

Програма візиту експертної групи https://lnau.in.ua/DOCS/Accreditation/201/mag/rozklad/%D0%9F%D1%8
0%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D1%
96%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%83_201_%D0%BC%D0%B0%D0%B3_%
D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1
%8F.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
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II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітньо-професійна програма (ОПП) «Агрономія» за спеціальністю 201 «Агрономія» другого рівня вищої освіти
(магістерського) в Луганському національному аграрному університеті (ЛНАУ) відповідає критеріям оцінювання
якості вищої освіти, чинному законодавству та чинній Національній рамці кваліфікації, що є обов’язковою умовою
для акредитації. Підготовка здобувачів вищої освіти за ОП здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про
вищу освіту». У здобувачів вищої освіти є можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію, зокрема, через
процедури вибору дисциплін. Проведена експертиза засвідчує, що обсяг ОПП (у кредитах ЄКТС) відповідає вимогам
законодавства щодо навчального навантаження для рівня вищої освіти. Зміст і структурно-логічна схема ОП
дозволяє набувати програмних результатів, що відповідають спеціальності та рівню освіти. В ЛНАУ створено рівні та
прозорі умови вступу на навчання. Правила приймання на навчання за ОП є чіткими та зрозумілими. ОП
«Агрономія» відповідає принципу «академічної свободи». В університеті сформовано зрозумілі та прозорі
процедури дотримання академічної доброчесності, що закріплено у відповідних нормативних документах, що
дотримуються в освітньому процесі всі його учасники. Людські ресурси в цілому є достатніми. Освітнє середовище –
достатньо комфортне. Залучені матеріальні ресурси, дозволяють досягти визначених програмних результатів
навчання. Внутрішня система забезпечення якості регламентована відповідними документами ЗВО. Прозорість і
публічність діяльності ЗВО в цілому є достатньою для формування необхідного рівня довіри. Матеріально-технічне
забезпечення задовольняє реалізацію ОП. Експертна група дійшла висновку, що ОП, загалом, відповідає наступним
критеріям: проєктування та цілі ОП, доступ до ОП і визнання результатів навчання, навчання і викладання за ОП,
людські ресурси, освітнє середовище та матеріальні ресурси, прозорість та публічність. Означені складові освітнього
процесу за ОП мають резерви для удосконалення. Значна увага приділяється освітньому середовищу та освітній,
організаційній, соціальній, консультативній та інформаційній підтримці здобувачів освіти, а також прозорості,
публічності та доступності інформації для здобувачів. Загалом ОПП «Агрономія» відповідає суті критеріїв і
підкритеріїв, а виявлені слабкі сторони є несуттєвими й легко усуваються у часі.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Узагальнення сильних сторін та позитивних практик за ОПП «Агрономія», що акредитується наступне: Луганським
національним аграрним університетом розроблено локальну нормативну базу, яка стосується всієї освітньої
діяльності за, цілі програми ОПП «Агрономія» сформульовані у відомостях самооцінювання (ВС) відповідають
суспільній місії та стратегії ЗВО; при розробці ОПП враховано досвід аналогічних вітчизняних програм; Правила
приймання на навчання за ОП прозорі, зрозумілі, без дискримінаційних ознак; на сайті є відповідна інформація
щодо Правил прийому на навчання в магістратуру та порядок визнання результатів навчання в інших закладах; в
ЗВО здійснюється опитування/анкетування студентів, викладачів, роботодавців, випускників; конкурсний добір
НПП здійснюється прозоро, відповідно до нормативної бази; викладачам створено сприятливі умови для їх
професійного розвитку, надається матеріальне та моральне заохочення; для організації навчання активно
використовується навчальна платформа Moodle, ZOOM, Viber, МІТ та інші; гарною практикою є наявність
особистого кабінету у кожного здобувача з широкими можливостями щодо освітнього процесу та необхідних
документів; до реалізації освітнього процесу активно долучаються професіонали практики, представники
роботодавців; Ведеться співпраця з УКАБ (українським клубом агробізнесу); НПП активно підвищують свою
кваліфікацію, здійснюють необхідну для ефективного функціонування ОП методичну і наукову роботу; у ЗВО
розроблена і функціонує система академічної доброчесності та приділяється увага внутрішньому забезпеченню
якості вищої освіти, гарною практикою є формування культури якості, яка сприяє постійному розвитку освітньої
діяльності за ОП; ОП орієнтована на високоякісну практичну підготовку здобувачів та академічного персоналу, що
реалізується через роботу у спеціалізованих аудиторіях, демонстраційних полях, на базі профільних аграрних
підприємств, відомих міжнародних компаній та співпрацю з науковими установами України та зарубіжжя;
представники ЗВО успішно приймають участь у грантових тематиках, що дозволяє надалі розширювати матеріально
технічну базу ЗВО у тому чисті за ОП Агрономія; освітнє середовище – комфортне (зазначено усіма учасниками
зустрічей). Залучені матеріальні ресурси, дозволяють досягти визначених програмних результатів навчання.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Підсумок слабких сторін ОП, що акредитується дозволив сформулювати такі пропозиції щодо її удосконалення: ЕГ
виявила технічну помилку в профілі ОП 2020 р. та проєкті ОП 2021 р. де зазначено відповідність Цикл/рівень НРК
України – 8 (за останньої редакції НРК це доктор філософі). Рекомендуємо виправити технічну помилку; привести
проєкт ОП, який розміщено на вебсайті для громадського обговорення, у відповідність до Стандарту вищої освіти
України другого (магістерського) рівня освіти ступеня вищої освіти - магістр галузі знань - 20 Аграрні науки та
продовольство спеціальності - 201 «Агрономія», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
17.11.2020 року № 1420; в ОПП «Агрономія» рекомендуємо уточнити інформацію про придатність випускників до
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працевлаштування та подальшого навчання відповідно до Класифікатора професій
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text; у навчальному плані з 2020 року було введено практику
обрання здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін вже на 1 семестр 1 року навчання, що на думку експертів
не дає змогу об’єктивного вибору та ускладнює організацію освітнього процесу. Рекомендується відмовитися від
такої практики та запровадити вивчення вибіркових компонентів з 3 семестру навчання.; у деяких РП
рекомендована література не оновлювалася понад 5 років, хоча самі викладачі мають публікації дотичні до ОК за
останні роки. Експертна група рекомендує при доопрацюванні робочих програм звернути увагу на оновлення
списку рекомендованої літератури та оприлюднення результатів своєї науково-професійної діяльності дотичної до
ОК; активніше залучати здобувачів спеціальності до діяльності студентського самоврядування та участі в процедурах
забезпечення якості освітнього процесу; підвищити рівень активності здобувачів вищої освіти у науковій та
інтернаціональній діяльності за ОП. Активізувати академічну мобільність здобувачів освіти, які навчаються на ОП;
ЗВО має всі ресурси для впровадження дуальної освіти : активна і плідна співпраця з роботодавцями з урахуванням
мінливості сучасного ринку праці. Експертна група рекомендує надалі розвивати дуальну форму, як окремий
освітній процес; продовжити практику щодо популяризації ОПП не лише в межах України, а й закордоном;
посилити рівень кадрового забезпечення як з точки зору відповідності академічної та/або професійної кваліфікації
викладачів освітнім компонентам ОПП, так і з точки зору формування групи забезпечення спеціальності;
продовжити уже започатковану модернізацію матеріально-технічного забезпечення відповідно до потреб ОП
відносно підготовки здобувачів вищої освіти в умовах ЛНАУ.

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.

З аналізу визначених в ОП «Агрономія» ПРН, ЗК, ФК та роз’яснення від гаранта ЕГ прийшла до висновку, що
основна мета ОП, затвердженої у 2020 році, (https://bit.ly/3eOpSMP) є формування у випускників комплексу знань,
умінь і навичок для професійної діяльності освітнього та інноваційного характеру в сфері агрономія; науково-
дослідної діяльності для вирішення спеціалізованих завдань. В ОП Акцент робиться на системний підхід щодо
застосування сучасних методів вирощування рослин, проектуванні сівозмін, підборі рослин, технологіях
(включаючи конвергентні), агротехніці, інтегрованому захисті рослин з метою підвищення ефективності
сільськогосподарського виробництва за алгоритмом: «об’єкт-зона-механізми». Проте, мета зазначена в ОП –
«Науково-дослідна діяльність; розробка програм і робочих планів наукових досліджень; збір, обробка, аналіз,
прогноз, систематизація й узагальнення науково-технічної інформації інноваційного характеру за спеціальністю та
впровадження наукових досліджень у спеціальне навчання та виробництво з урахуванням складових трансферного
процесу; розробка робочих планів і проєктів з агрономії», на думку ЕГ сформована загально та потребує більш
чіткого формулювання. Гарною практикою за ОП, що зазначено як її унікальність є організація процесу навчання.
Кожен здобувач супроводжується Ментором (ТОП-менеджером успішної агрокомпанії, представником наукової
установи, директором, головним агрономом ФГ або ТОВ), наприклад – Пономаренко Г.М., Якуба В. В., Загребна І.О.
ЗВО надав ЕГ інформацію щодо закріплення здобувачів за менторами де відображено персональні дані усіх сторін,
тому даний документ не висвітлено у відкритому доступі. Загалом, основні цілі ОП 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://bit.ly/3eVGcf7 та
Стратегії розвитку ЛНАУ нової редакції https://bit.ly/3fnUt2W, що схвалена Вченою радою університету 28 травня
2020 року (протокол № 7). Зустріч із гарантом, ректором, проректором та представниками адміністрації ЗВО
засвідчила, що головне стратегічне завдання ЗВО - якісна підготовка конкурентоспроможного фахівця у галузі
Аграрні науки та продовольство, який би гідно представляв ЗВО як фахівець з Агрономії.

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

Порядок та процедуру розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП у ЗВО регулює
Положення про освітні програми Луганського НАУ (https://bit.ly/3weuBxt). ОП розроблена проєктною групою,
оприлюднюється на офіційному вебсайті ЗВО для громадського обговорення не пізніше, ніж за 1 місяць до її
розгляду, розглядається та обговорюється на засіданні випускової кафедри. Під час громадського обговорення
формуються пропозиції та зауваження до ОП https://bit.ly/3tTG9Vb, які проєктна група впродовж тижня після
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закінчення громадського обговорення оприлюднює на офіційному вебсайті ЗВО. Громадське обговорення ОП,
затвердженої у 2020 р., тривало з 13.04.2020 р. по 13.05.2020 р. (https://bit.ly/3uVLkVV). Позитивним моментом
щодо формування ОП є проведення онлайн-опитування https://bit.ly/3ybRtPQ серед здобувачів, випускників та
інших стейкхолдерів (роботодавців та ННП) – 100% респондентів знають про основний документ, який регламентує
процес навчання та ознайомлені з цілями та змістом ОП. Під час обговорення ОПП в 2020 році здобувачі вищої
освіти запропонували покращити її шляхом включення до навчального плану дисципліни "Ділова іноземна мова".
Під час обговорення ОПП зі стейкхолдерами запропоновано покращити ОПП шляхом збільшення кількість годин
на практичну підготовку (18 тижнів), а також переглянуто всі ОК (назви, кредити, структуру, форми контролю) і
зменшено їх кількість з 17 до 15 https://bit.ly/3tTG9Vb. Ці позиції враховані Проєктною групою. 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. Інтерв’ю зі стейкхолдерами
засвідчили їх залучення до формулювання цілей і програмних результатів навчання за ОП; готовність долучатися
до її подальшого удосконалення. Окрім анкетувань, виявлення потреб стейкхолдерів і внесення ними пропозицій
відбувалося шляхом участі у засіданнях випускової кафедри, зборів робочих груп, на яких вони вносили свої
конкретні пропозиції з обґрунтуванням напрямів покращення освітнього процесу. Інтереси роботодавців і
випускників враховані в орієнтації ОП на формування професійних компетентностей майбутніх фахівців. Інтереси
академічної спільноти враховані шляхом впровадження інноваційних технологій і сучасних педагогічних форм і
методів навчання. На сайті ЗВО розміщено проєкт ОП на 2021 р. для громадського обговорення
https://bit.ly/3fmF3Mn. ЕГ рекомендує увідповіднити проєкт ОП 2021 р., який розміщено для громадського
обговорення, до Стандарту ВО України другого (магістерського) рівня освіти ступеня вищої освіти – магістр
спеціальності - 201 «Агрономія», затвердженого наказом МОН України від 17.11.2020 року № 1420
(https://bit.ly/3uUoGx7). Діюча ОП формувалася в межах автономії ЗВО та відповідає Циклу/рівню НРК України – 7
(магістерському).

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

Аналіз звіту про СО контенту ОП, результатів опитування стейкхолдерів під час інтерв’ювання дозволив встановити,
що цілі та ПРН враховують сучасні тенденції розвитку спеціальності «Агрономія». Проєктна група під час
формулювання цілей та програмних результатів навчання врахувала галузевий та регіональний контекст, що
знайшло відображення при формуванні навчальних тем ОК: Фізіологія рослин та формування урожаю; Екологія
рослин; Агрономічний аудит; Менеджмент агроценозами та ін. Аналітичний звіт «Комплексний аналіз
регіонального ринку праці і Державної служби зайнятості та їх впливу на систему професійно-технічної освіти у
Луганській обл.» (http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18331) свідчить, що серед 13 професій, що мають
найбільший попит, зазначені працівники с.-г. виробництва. Аналогічний звіт для Донецької області містить
інформацію, що фахівці с.-г. входять у 4 професій, які мають попит у регіоні
(http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18330). Тому, підготовка фахівців за ОПП має важливе значення для
АПК регіону. ЗВО комунікує з роботодавцями та випускниками стосовно відповідності підготовки, знань, навичок і
умінь здобувачів освіти потребам ринку праці та проводить з ними консультації щодо змісту освіти (зміст освітніх
компонентів і виробничих практик). З метою корекції методів навчання та викладання проводяться анкетування
здобувачів, випускників, роботодавців (https://bit.ly/3y99A9b). У результаті опрацювання, відомостей про
самооцінювання, а також проведення зустрічей, було встановлено, що під час формулювання цілей і програмних
результатів навчання ОП враховано тенденції розвитку спеціальності та ринку праці, галузевий і регіональний
контекст, досвід аналогічних українських (НУБіП, СНАУ, Поліського НУ, Миколаївського НАУ, Львівського НАУ,
Херсонського АЕУ), що було підтверджено на відкритій зустрічі деканом Херсонського аграрно-економічного
університету (відповідь 7 на запит ЕГ). Також під час розробки ОПП було вивчено досвід підготовки фахівців за
відповідними напрямами в університетах США, серед них: Purdue University,Teachers College of Columbia University
(https://catalog.purdueglobal.edu/programs ), Harvard Graduate School of Education (www.gse.harvard.edu › masters ),
The University of Pittsburgh School of Education (www.universities.com › find ), а також у Білоруському ДУ
(https://bspu.by/obrazovanie/vysshee-obrazovanie ). Особливістю ОПП «Агрономія у ЛНАУ є поглиблена практична
підготовка здобувачів, яка передбачає отримання спеціалізованих фахових знань на основі обов’язкової виробничої
практики (18 тижнів). В ОП акцент робиться на системному підході «об’єкт-зона-механізми». У ОП передбачено
формування цих компетенції. Проте, в ОПП «Агрономія» рекомендуємо уточнити інформацію про придатність
випускників до працевлаштування та подальшого навчання відповідно до Класифікатора професій
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text.

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 ВО за спеціальністю 201 «Агрономія» за другим (магістерським) рівнем до 17.11.2020 р. був відсутній, тому
ЗВО при формуванні ОП 2020 р. керувався НРК. ОПП були розроблена в межах автономії ЗВО, аналіз ОПП дозволяє
зробити висновок про відповідність ОК означеним ПРН, ЗК, ФК. ОПП «Агрономія» містить загальні та фахові
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компетентності, що визначають специфіку підготовки магістрів за спеціальністю 201 «Агрономія» і програмні
результати навчання, які визначають те, що здобувач повинен знати, розуміти та бути здатним виконувати після
успішного завершення освітньо-професійної програми. У цілому ПРН ОП до затвердження стандарту відповідають
НРК для 7-го кваліфікаційного рівня і відображає їх у дескрипторах – «знання»; широко висвітлено дескриптор
«уміння/навички», «комунікація» та «автономія» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-%D0%BF#n2).
Проте, ЕГ виявила технічну помилку в профілі ОП 2020 р. та проєкті ОП 2021 р. де зазначено відповідність
Цикл/рівень НРК України – 8 (за останньої редакції НРК це доктор філософі). Рекомендуємо переглянути та
увідповіднити цю позиції. Аналіз проєкту ОПП Агрономія 2021 рр., який розміщено для громадського обговорення
дає підстави стверджувати, що перелік компетентностей та результатів навчання за цими ОП мають відмінності від
стандарту (https://bit.ly/33M4a5M). ЕГ рекомендує внести зміни у проєкт ОП враховуючи Стандарту вищої освіти
України другого (магістерського) рівня освіти ступеня вищої освіти - магістр галузі знань - 20 Аграрні науки та
продовольство спеціальності - 201 «Агрономія», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
17.11.2020 року № 1420 (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/11/17/201-ahrohomiya-mahistr.pdf).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

ОП «Агрономія» має сформульовані цілі, які відповідають місії та Стратегії Луганського національного аграрного
університету. В ОП Агрономія враховано інтереси роботодавців, галузевий контекст, що підтверджено в ході
інтерв’ювання відповідних груп стейкхолдерів та наданих ЗВО документів. “Фокус” ОП ґрунтується на можливості
поєднання практичної та наукової діяльності; ОП ураховано тенденції розвитку ринку праці. У процесі
акредитаційної експертизи встановлено, що цілі та мета ОП корелюється з потребами забезпечення кадрами галузі
20 Аграрні науки та продовольство. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання при формуванні ОПП
визначалися з урахуванням позицій і потреб зацікавлених сторін (стейкхолдерів). Програмні результати навчання
ОПП «Агрономія» відповідають вимогам 7-го рівня Національної рамки кваліфікації.

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

Мета ОП «Агрономія» сформована загально та потребує чіткого формулювання. Рекомендується чітко
сформулювати мету ОП таким чином, щоб підкреслити унікальність ОП з урахуванням спеціалізації регіону та
потреб роботодавців. ЕГ виявила технічну помилку в профілі ОП 2020 р. та проєкті ОП 2021 р. де зазначено
відповідність Цикл/рівень НРК України – 8 (за останньої редакції НРК це доктор філософі). Рекомендуємо
виправити технічну помилку. Привести проєкт ОП, який розміщено на вебсайті для громадського обговорення, у
відповідність до Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня освіти ступеня вищої освіти - магістр
галузі знань - 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності - 201 «Агрономія», затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 17.11.2020 року № 1420. В ОПП «Агрономія» рекомендуємо уточнити
інформацію про придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання відповідно до
Класифікатора професій.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

У результаті тріангуляції доказів, отриманих під час співставлення даних звіту самоаналізу, проведених інтерв'ю та
перевірки додаткової документації суттєві недоліки в ОП виявлені не були, наявні рекомендації носять некритичний
характер, та можуть бути взяті до уваги при подальшому перегляді 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).
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Загальний обсяг ОПП «Агрономія» за спеціальністю 201 «Агрономія» для другого (магістерського) рівня вищої
освіти становить 90 кредитів ЄКТС, тобто відповідає вимогам п. 4 статті 5 Закону України «Про вищу освіту». Згідно
з ОПП передбачено виділення компонент двох видів: обов’язкові компоненти (66 кредитів ЄКТС, 73,3 % та
компоненти вільного вибору студента – елективні (24 кредити ЄКТС, 26,6 %), що відповідає вимогам законодавства
щодо навчального навантаження та рівня вищої освіти. Освітня програма, яка акредитується (https://bit.ly/3w7lK0k)
затверджена Вченою радою Луганського НАУ, протокол № 11 від 30.06.2020 р. ЕГ виявила не відповідність
нормативним документам ЗВО (https://bit.ly/3onCspr) обсяг окремих освітніх компонентів, спрямованих на
забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей в ОПП згідно з Положенням про освітній процес
ЛНАУ як правило має становити 3 кредити ЄКТС, проте в ОП чотири освітні компоненти становлять по 2 кредити
(ОК5 – Агрономічний аудит, ОК7 Методи і організація досліджень в агрономії, ОК11 Біотехнології в рослинництві,
ОК12 Адаптивні системи землеробства та земельно-правові відносини в агробізнесі. ЕГ рекомендує провести
укрупнення освітніх компонентів ОП що сприятиме логічному взаємопов’язаному викладенні матеріалу. Експертна
група відмічає, що стандарт вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» для другого (магістерського) рівня на
момент затвердження ОП був відсутній, тому ОПП відає НРК 7 рівня та сформована у межах автономії ЗВО.

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.

Освітньо-професійна програма є структурованою в контексті загального часу навчання за семестрами, передбачає
час на практичну підготовку та підсумкову атестацію. Освітні компоненти, включені до освітньої програми
передбачають досягнення заявлених цілей і програмних результатів навчання. Згідно Положення про організацію
освітнього процесу (https://bit.ly/3eP62Ba) самостійна робота здобувача освіти - засіб самостійного засвоєння
здобувачем освіти навчального матеріалу в позааудиторний час, що включений до навчального плану для вивчення
певної дисципліни, або в аудиторії під безпосереднім керівництвом викладача; становить: для денної форми
навчання – до 2/3 бюджету часу; для заочної форми навчання - до 90% бюджету часу відведеного на конкретну
дисципліну в робочому навчальному плані з урахуванням специфіки та змісту певної навчальної дисципліни. Аналіз
РНП та матриць відповідності програмних компонентів компонентам ОП та забезпечення програмних результатів
навчання відповідними компонентами ОП у цілому свідчить, що ОК забезпечують досягнення заявлених цілей та
програмних результатів навчання. Перевірено забезпечення програмних результатів відповідними обов’язковими
освітніми компонентами, які корелюють із загальними та фаховими компетентностями, що відображено через
матрицю відповідності. Аналіз переліків рекомендованої літератури до ОК показав переважання застарілої
літератури. Практична повна відсутність публікацій викладачів, що забезпечують викладання освітніх компонентів.
Ці факти викладачі пояснюють намаганням використовувати фундаментальні, перевірені часом джерела та
тривалим процесом накопичення інформації, що може бути представленою у вигляді навчально-методичних
публікацій лише після їх апробації. Власні публікації і методичні рекомендації НПП розміщує у репозиторії ЗВО
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/. Структурно-логічна схема побудована ступенево за семестрами, де освітні
компоненти взаємопов’язані, складають єдину систему, підпорядковані чіткій структурній логіці навчання та
викладання освітніх компонентів відповідно до принципів систематичності та послідовності. Значну увагу приділено
поєднанню теоретичного навчання та практичної підготовки з метою реалізації освітніх компонент, що в свою чергу
передбачає поєднання лекційних занять з виконанням лабораторних та практичних робіт, практичну підготовку та
виконання кваліфікаційної роботи. ЕГ уважає, що програмні результати навчання забезпечені, в першу чергу, за
рахунок обов’язкових дисциплін.

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

Зміст ОПП повною мірою відповідає предметній області спеціальності 201 «Агрономія – 20 «Аграрні науки та
продовольство» згідно з Постановою Кабінету Міністрів України щодо переліку галузей знань і спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, від 29 квітня 2015 р. № 266. Особливістю програми
«Агрономія» другого (магістерського) рівня вищої освіти є опанування системних підходів щодо застосування
сучасних методів вирощування рослин, проектуванні сівозмін, підборі рослин, технологіях (включаючи
конвергентні), агротехніці, інтегрованому захистові інтегрованому захисті рослин з метою підвищення ефективності
сільськогосподарського виробництва за алгоритмом: «об’єкт-зона-механізми». Особливістю ОП «Агрономія»
активізація персоніфікації навчання за рахунок менторства та системної співпраці аграрного бізнесу, науки та
освіти.

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

У ЗВО є необхідна нормативна база, що є підґрунтям формування індивідуальної освітньої траєкторії в здобувачів
вищої освіти, зокрема: Положенням про організацію освітнього процесу https://bit.ly/3w7YI9E,
https://bit.ly/3eQ8sQ4, https://bit.ly/3uU2N0S, https://bit.ly/3bwUKiZ, https://bit.ly/3uRm17y. Відповідно до НП обсяг
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ВК складає 24 кредити або 26,7% від загального обсягу. З переліком вибіркових дисциплін (https://bit.ly/3olnaBA) та
анотаціями до них (https://bit.ly/3w9S0Qp) здобувачі можуть ознайомитись на сайті в розділі «Студенту». Анотації
до ВК містять назву дисципліни українською та англійською мовами; назву кафедри; ПІБ викладача; короткий зміст
дисципліни (безпосередньо анотацію); теми занять (посилання Moodle); передумови для вивчення дисципліни,
мінімальну та максимальну кількість студентів, які можуть записатися на даний курс; обсяг дисципліни в кредитах;
кількість годин, форму контролю. Одночасно ЕГ було з’ясовано, що анотації деяких вибіркових дисциплін не містять
тематичного змісту занять (наприклад, Архітектура сільськогосподарських будівель, Дерев'яні конструкції,
Апіпатологія; Розведення птиці та ін. (https://bit.ly/3bvHQ4O). Не всі анотації ВК містять години, передбачені для
здобувачів заочної форми навчання. Для автоматизованої системи управління навчальним процесом кожен
здобувач має особистий кабінет (http://176.101.220.8:8081/), в якому може ознайомитись із загальною інформацією,
індивідуальним НП, розкладом, електронним журналом, екзаменаційною сесією, підсумковою атестацією. В
особистому кабінеті здобувачі обирають освітні компоненти за рейтинговою системою, що підтверджено під час
зустрічей. Однак сама процедура обрання здобувачами дисциплін не позбавлена недоліків. Зокрема, в ОПП 2020
року та відповідному НП наявні три (9 кредитів ЄКТС) ВК у 1 семестрі. Їх вибір здійснюється на першому тижні
після зарахування, після чого формується розклад і навантаження. Включення ВК до навчального плану на 1 курсі
Гарант пояснює як впровадження такої практики вперше в 2020 р., ця інформація була підтверджена на Зустріч 6 з
допоміжними (сервісними) структурними підрозділами. На думку ЕГ така процедура не дає змогу об’єктивного
вибору та ускладнює організацію освітнього процесу. Рекомендується відмовитися від такої практики. Здобувачі під
час зустрічі повідомили про задоволеність своїм вибором, старші курси рекомендують компоненти, які вони
вивчали для вивчення молодшим курсам. Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів
реалізується також через складання самостійної роботи; виступів на конференціях (https://bit.ly/3uT2u6F); вільного
вибору місця проходження практики (https://bit.ly/3ojI1p9); забезпечення індивідуальної академічної мобільності
здобувачів (https://bit.ly/33LptEz).

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

Щодо ОП «Агрономія» та навчального плану останньої редакції вони передбачають широку практичну підготовку
здобувачів вищої освіти. Кожна дисципліна, окрім ОК 8 Спеціальна генетика та ОК 11 Біотехнології в рослинництві,
містить таку форму навчального навантаження, як практичні заняття. В ОП 2020 р. передбачено 18 кредитів ЄКТС
на «Виробничу практику». За результатами опрацювання робочих матеріалів (навчальні плани, програми практик,
угоди з базами практик – відповідь 10 ЗВО) та інтерв’ю з роботодавцями та здобувачами вищої освіти виявлено, що
передбачена ОПП практична підготовка забезпечує отримання відповідних компетентностей, необхідних для
подальшої професійної діяльності. Процес організації та проходження практики регламентується Положенням про
проведення практики здобувачів вищої освіти ЛНАУ (нова редакція) – https://bit.ly/3tUeiUR. Зміст практики
формується виключно в результаті співпраці з роботодавцями. Цілі та завдання практичної підготовки формуються
виходячи з потреб стейкхолдерів. По закінченню практичної підготовки від господарств надходять відгуки,
характеристики в яких оцінюють роботу здобувачів. Для організації виробничої практики як складової освітнього
процесу, створено базу практик, яка представлена переліком інноваційних сільськогосподарських підприємств,
організацій та установ регіону – Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії
аграрних наук України, СТОВ "Заайдарівське", ТОВ "Агрофірма "Агротіс", ПП "Якуба", Науково-дослідний інститут
землеробства в Чабанах, ТОВ ТК ДНІПРОВСЬКИЙ, СТОВ "Таврія", «Альянс-М», ФГ Мартинівське, ТОВ „Бета Агро
Інвест“ ВД „Розівка“, ФГ "Кредо", ФГ "Стимул-777", Приватна агрофірма "ВАТАЛ", Ф/Г "Борзило-3", HarvEast Holding
та інші . Зміст практичної підготовки відображається в Наскрізній програмі виробничої практики (відповідь 13
ЗВО), яка відповідає підготовці магістрів спеціальності 201 Агрономія. У результаті проведених зустрічей зі
стейкхолдерами встановлено, що процедура проходження практики забезпечена методичними рекомендаціями та є
зрозумілою для здобувачів і керівників практик. Здобувачі вищої освіти під час інтерв’ювання підтвердили, що
укладання угоди є обов’язковою вимогою щодо проходження виробничої або переддипломної практики за межами
ЗВО.

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

Соціальні навички (soft skills) за ОПП «Агрономія» формуються в результаті вивчення всіх освітніх компонентів, що
дозволяють здобувачу всесторонньо розвиватися та формують компетентності (ЗК1–ЗК5) і забезпечуються усіма
програмними результатами навчання передбаченими ОП. Набуттю здобувачами навичок soft skills під час вивчення
дисциплін ОП сприяють сучасні методи навчання, зокрема презентації, кейс-метод, дискусії, ситуаційний аналіз,
метод мозкового штурму тощо. Здобувачі набувають навичок soft skills за участі в наукових гуртках
(https://bit.ly/3hvBEh6), а саме студентському науковому гуртку «Агрономія та лісове господарство» керівник гуртка
асистент кафедри Скнипа Н.Л. (https://bit.ly/3htliWf). Розвиток додаткових компетенцій здобувачів освіти (soft
skills, самоосвіти, самоаналізу, тайм-менеджменту, лідерського потенціалу, правових, громадянських,
партисипативних, економічних, екологічних та комунікативних компетенцій) забезпечуються наступними
позиціями https://bit.ly/33O6ARA : 1)Студентські можливості у ЛНАУ – Школа лідерства; Школа медіації; Дебатний
клуб; Дискусійний відкритий мікрофон «Зворотний зв’язок» ; Вільний простір для спілкування «Освітнє кафе» ;
«Відеоролики «ЛНАУtalks» ; 2) Культурно-естетичний та творчий розвиток студентів; 3) Патріотичне виховання –
Державні свята та історичні події; Видатні постаті України (ювілейний рік) ; Віртуальні подорожі – Подорожуй
Україною; 4) Волонтерство - Волонтерський рух; 5) Team building – Корпоративна культура університету
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(підписання Декларації про дотримання Кодексу корпоративної культури); Платформа порозуміння та взаємодії у
ЛНАУ (Основна місія діяльності Платформи порозуміння та взаємодії у ЛНАУ); Психологічна підтримка (Розвиток
сприятливого середовища, формування комфортного психологічного мікроклімату в Університ); 6) Майданчик
сервісної допомоги – Психологічна підтримка (Платформа порозуміння та взаємодії у ЛНАУ , «Скринька довіри») ;
ЛНАУ студ. медіа – інформаційна підтримка (соціальні мережі Університету, сторінки факультетів, комунікативний
майданчик «Скринька ідей», «Скринька довіри», інстаграм студентської ради, телеграм бот) ; Консультаційні
послуги з правових, профорієнтаційних, інтеграційних питань; Соціальна підтримка; 7) Сервіси щодо соціальної
підтримки – Адміністрування соціальної нефінансової підтримки; Заходи щодо запобігання та протидії булінгу
(цькуванню), та/або будь якому виду насильства; 8) Офіс фінансової підтримки та заохочень – Адміністрування
соціальних стипендій; Адміністрування грантів, премій від випускників, партнерів, благодійників; Адміністрування
надання матеріальної допомоги та заохочень студентам; Адміністрування іменних відзнак за внесок у розбудову; 9)
Супровід студентського самоврядування. Під час співбесіди зі здобувачами вищої освіти було виявлено, що вони
здатні до комунікації, чітко формують та доносять власні думки. Добір soft skills обумовлений особливостями ОП та
специфікою майбутньої професійної діяльності здобувачів.

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

Професійний стандарт для другого рівня вищої освіти спеціальності 201 Агрономія 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.

Відповідно до п. 4 «Положення про організацію освітнього процесу в Луганському НАУ» (https://bit.ly/3tUfbNb),
загальний обсяг підготовки магістрів – 90 кредитів ЄКТС, частка дисциплін за вибором студента – не менше 25%
загального обсягу. Кількість дисциплін на навчальний рік не може бути понад 16, іспитів в навчальний семестр не
більше 5. При складанні навчальних планів необхідною умовою є п.34 дотримання обсягу самостійної роботи
здобувача освіти – для денної форми навчання – до 2/3 бюджету часу; для заочної форми навчання - до 90%
бюджету часу відведеного на конкретну дисципліну в робочому навчальному плані з урахуванням специфіки та
змісту певної навчальної дисципліни. Аудиторне навантаження для денної форми навчання відповідно до
навчального плану у 1 семестрі складає 21,4 год./тиждень, у другому – 21,7 год/тиждень, у третьому – 34,0
год/тиждень. Обсяг самостійної роботи для денної форми навчання не перевищує 2/3 від загального обсягу ОК. При
цьому кількість освітніх компонентів на один навчальний рік не перевищує 16, іспитів – не більше 5.
Співвідношення лекційних до лабораторних і практичних занять близьке до 1:1, що створює кращі можливості для
самостійного вивчення теоретичних питань. Навчальний семестр – складова частина навчального часу здобувача
вищої освіти, що закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість навчального семестру визначається
навчальним планом. Відхилень від умов визначених Положенням про освітній процес при формуванні НП не
виявлено. Для ефективного виконання самостійної роботи здобувачам надана можливість використовувати систему
дистанційного навчання Moodle (http://edu.lnau.in.ua/login/index.php). Графік навчального процесу містить усі
необхідні складові: теоретичне навчання, екзаменаційні сесії, виробничу практику, атестацію та канікули. Зміст
роботи студента за конкретною дисципліною визначається робочою програмою, методичними матеріалами,
завданнями та вказівками викладача. У результаті опитування/фокус-групи здобувачів освіти всі опитані студенти
відмітили, що вони задоволені співвідношенням аудиторних/самостійних годин за освітніми компонентами. ЕГ
виявлено рівномірне навантаження, що забезпечує досягнення цілей і ПРН, а також відсутність скарг від здобувачів
на надмірне аудиторне навантаження та нестачу часу на самостійну роботу.

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.

Дуальна форма набуття вищої освіти в Луганському національному аграрному університеті регламентується
Положенням про дуальну форму здобуття вищої освіти у Луганському національному аграрному університеті
(https://bit.ly/3hvxkhG). Здобувачі вищої освіти можуть поєднувати навчання в університеті з навчанням на робочих
місцях на підприємствах, в установах та організаціях на основі тристоронньої угоди між ЛНАУ, підприємством і
здобувачем. За освітньо-професійною програмою «Агрономія» підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною
формою наразі не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.
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Зміст ОПП має чітку структуру, обумовлену структурно-логічною схемою; дає змогу досягти заявлених цілей і
результатів навчання. ОП включає освітні компоненти, які в сукупності дозволяють досягти необхідного переліку
програмних результатів і компетентностей; різноманітність освітніх компонентів, здатних забезпечити як вимоги
Національної рамки кваліфікації, так і регіональні потреби. Високий рівень практичної підготовки ЗО за
спеціальністю та набуття ними соціальних навичок (soft skills). Наявна процедура вибірковості відображає
студентоцентрований підхід в організації освітнього процесу. Навчання за ОП Агрономія сприяє соціальній
активності та відповідальності здобувачів.

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

У навчальному плані з 2020 року було введено практику обрання здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін
вже на 1 семестр 1 року навчання, що на думку експертів не дає змогу об’єктивного вибору та ускладнює організацію
освітнього процесу. Рекомендується у програмах першого курсу першого семестру прибрати дисципліни за вибором.
ЕГ рекомендує привести у логічну взаємопов’язану систему структуру освітньої програми, провести укрупнення
освітніх компонентів ОП та увідповіднити проєкт ОП 2021р., який знаходиться на громадському обговоренні, до
Стандарту ВО. Робочі програми дисциплін містять значну кількість застарілої літератури. Практично повна
відсутність навчально-методичних публікацій викладачів, що забезпечують викладання освітніх компонентів.
Експертна група рекомендує при доопрацюванні робочих програм звернути увагу на оновлення списку
рекомендованої літератури та оприлюднення результатів своєї науково-професійної діяльності дотичної до ОК.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Перелік освітніх компонентів, включених до ОП, їхня послідовність, зв’язки між собою, загалом відповідають
визначеному критерію. Вищезазначені проблемні моменти та шляхи їх усунення не є суттєвими та носять скоріше
рекомендаційний характер. Виходячи з релевантності викладеної інформації та підтверджуючих її фактів, питомої
ваги окремих підкритеріїв у генеруванні підсумкової оцінки, можна зробити висновок щодо достатньої відповідності
ОПП «Агрономія» Критерію 2.

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 до Луганського НАУ, зокрема за ОП, що акредитується, розроблені й затверджені
рішенням Вченої ради ЛНАУ (Протокол № 20 від 18 грудня 2020 року), наказом ректора від 23 грудня 2020 р. № 01-
04/190 (https://bit.ly/33NvMrj). Інформація, викладена у відповідному розділі сайту ЗВО, є загальнодоступною та
зрозумілою. Обсяг інформації є вичерпним (від вузькоспрямованого консультування до матеріалів фахових
вступних випробовувань). ОПП реалізується в рамках спеціальності 201 «Агрономія», програму фахового вступного
випробування розробляють гарант за участю членів проєктної групи та затверджують у встановленому порядку.
Програми вступних випробувань щорічно переглядаються та оновлюються (фахове - https://bit.ly/3fkDyOM;
Іноземна мова https://testportal.gov.ua/yevi-yefvv-2021-roku/). Вступ на навчання здійснюється на основі наявності у
вступника освітнього ступеня «Бакалавр» або «Спеціаліст» та вступних іспитів. На сторінці приймальної комісії
офіційного сайту університету для абітурієнтів (магістрантів) створено рубрики - Вартість навчання (СО “Магістр”);
Програми та критерії вступних випробувань (СО “Магістр”); Документи для вступу (СО “Магістр”); Перелік
споріднених спеціальностей для вступу на СО “Магістр” (https://bit.ly/33QTFOR). На сайті ЗВО є можливість подати
заяву через освітній центр «Донбас-Україна» (http://lgnau.edu.ua/?page_id=320). Правила прийому достатньою
мірою структуровані, викладені чітко і зрозуміло, що було підтверджено під час зустрічей зі здобувачами.
Дискримінаційних обмежень чи привілеїв не виявлено.

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

Зарахування на ОПП здійснюється відповідно до «Правил прийому на навчання до університету»
(https://bit.ly/3bu5fDR), які схвалені рішенням Вченої ради університету та затверджені ректором університету.
Правила прийому у ЗВО чіткі та зрозумілі. Програми вступних випробувань за ОП «Агрономія» щорічно
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оновлюються та розміщуються на офіційному сайті ЗВО (https://bit.ly/3onbbU4). Вступ до магістратури здійснюється
на основі вступного випробування з іноземної мови (http://lgnau.edu.ua/?page_id=320) та фахового вступного
випробування (https://bit.ly/3onBV7i). Розроблені гарантом і групою забезпечення завдання повністю узгоджено зі
специфікою ОПП «Агрономія». Вступний фаховий іспит проводиться у формі тестового контролю знань, питання
висвітлені в програмі враховують особливості ОП. Загальна кількість завдань становить – 26. Завдання мають три
рівні складності, 24 тестові завдання містять чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна та два
завдання з відкритою формою відповіді. До складу комісії з приймання іспиту входять провідні фахівці
спеціальності 201 Агрономія і представники проєктної групи. Здобувачі мають можливість на вступ з використанням
автоматизованих систем, що регламентується Положення про проведення вступних випробувань з використанням
автоматизованих систем (
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennya_pro_provedennya_vstupnykh_vyprobuvan_z_vykorystannyam_avtom
atyzovanykh_system.pdf). На основі отриманої інформації від здобувачів і НПП можна зробити висновок про те, що
правила прийому на навчання за освітньою програмою в цілому враховують її особливості.

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.

У Луганському НАУ визначені правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах (освітніх,
наукових), в тому числі й іноземних, що регулюється Положенням про порядок реалізації права на академічну
мобільність (https://bit.ly/3bvmAfk), Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення
академічної різниці
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennya_Pro_poryadok_perezarakhuvannya_navchal'nykh_dystsyplin_ta_vyzn
achennya_akademichnoyi_riznytsi.pdf), Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та
визначення академічної різниці
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennya_Pro_poryadok_perezarakhuvannya_navchal'nykh_dystsyplin_ta_vyzn
achennya_akademichnoyi_riznytsi.pdf). Проте результати роботи у фокус-групах під час проведення акредитаційної
експертизи, інформація відомостей самооцінювання засвідчує, що під час реалізації ОПП «Агрономія» вказані
Положення не застосовувались. Аналіз відомостей самооцінювання та результати спілкування зі здобувачами вищої
освіти дозволяє констатувати, що механізм перезарахування результатів навчання є зрозумілим здобувачам, поте не
використовується в ході реалізації освітнього процесу за ОП.

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.

Процедури визнання результатів навчання, отриманих у неформальній, інформальній освіті регулюються
Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті
(https://bit.ly/3tThq38), яке являється чітким та зрозумілим. Під час акредитаційної експертизи було з’ясовано, що
практики застосування вказаних правил на ОПП «Агрономія» не було, проте процедура визнання результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті є логічною та зрозумілою, здобувачі ознайомлені з нею, що
підтверджено під час проведення зустрічі 2.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

ЗВО має зручний, наповнений, зрозумілий та доступний вебресурс, що містить всю необхідну для вступника
інформацію. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень. Правила прийому на навчання за ОП «Агрономія» і визнання результатів навчання,
отриманих в інших закладах освіти та у неформальній, інформальній освіті, регламентуються низкою положень, які
представлені на офіційному вебсайті ЗВО. Процедури вступу є чіткими, зрозумілими та прозорими, враховують
особливості ОП, і є такими, що забезпечують доступ до навчання на другому рівні за неупередженим конкурсом, що
підтверджено в ході дистанційного онлайн візиту експертної групи та розміщеною інформацією на вебсторінці ЗВО.

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

Експертна група прийшла до висновку, що доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання загалом
відповідає критерію 3. «Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання». Варто посилити роботу в
напряму академічної мобільності студентів, а також здобуття навичок і знань у неформальній, інформальній освіті.
Дані практики на ОП не застосовувалися. Рекомендується стимулювати здобувачів ВО до навчання в рамках
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неформальної освіти, що дозволить їм отримувати спеціалізовані нові знання і навички поза межами ОК ОП,
відповідно до індивідуальних потреб та інтересів.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОПП «Агрономія» має достатній рівень узгодженості з якісними характеристиками за підкритеріями 3.1, 3.2
(правила прийому на навчання є чіткими та зрозумілими, а також враховують особливості програми), проте
недостатньо узгоджена за підкритеріями 3.3, 3.4 (низький рівень поінформованості здобувачів про можливість
визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО та неформальній освіті). Виходячи з релевантності
викладеної інформації та підтверджуючих її фактів, питомої ваги окремих підкритеріїв у генеруванні підсумкової
оцінки, можна зробити висновок щодо достатньої відповідності ОП «Агрономія» Критерію 3.

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.

Спираючись на п. 10. Положення про організацію освітнього процесу в ЛНАУ, було визначено, що основними
видами занять в університеті є лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації. Під
час інтерв’ювання фокус-груп здобувачів та НПП було перевірено та встановлено наявність денної та заочної форм
навчання, застосування відповідних методів викладання і навчання, які сприяють досягненню цілей та ПРН,
заявлених в ОП «Агрономія». Наприклад, інтерактивно-комунікативні методи (тренінги, дебати тощо) сприяють
опануванню ПРН 10, 11, які зазначені в ОП «Агрономія». Застосовується як теоретичне, так і практичне навчання,
яке за рекомендацією роботодавців становить 18 тижнів і відповідно до п.35 Положення про організацію освітнього
процесу в ЛНАУ відбувається на підприємствах, установах з якими укладено договори. Студентцентрований підхід
реалізується через можливість вибору змісту та способу навчання. За потреби є можливість оформлення
індивідуального навчального плану. Студенти можуть вибрати навчальні дисципліни. Це підтверджено заявами
здобувачів освіти про вибір навчальних дисциплін. Наявні заповнені анкети про дієвість та задоволеність
магістрантами комплексом обраних форм і методів організації навчального процесу. Академічна свобода
передбачає врахування інтересів та запитів магістрантів щодо забезпечення процедури вибору навчальних
дисциплін, механізму організації навчання за індивідуальним графіком, проведення досліджень і організації
проходження виробничої практики відповідно до професійних інтересів. Здобувачі освіти мають право самостійно і
вільно обирати теми магістерських робіт. Здобувачі підтвердили, що адміністрація ЗВО є відкритою до студентів.
Під час карантину відбувалось навчання у дистанційній формі за допомогою програм Zoom, Google Team, Google
Meet та ін., навчальна інформація (робоча програма, лекції, практичні/лабораторні, журнал оцінок) знаходиться на
платформі Moodle і ЕГ змогла ознайомитись зі змістом і наповненням навчальної дисципліни «Ділова іноземна
мова». Опитування здобувачів показало, що вони задоволені формами та методами навчання і викладання.

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

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання є доступною і зрозумілою для здобувачів вищої
освіти, оскільки освітні компоненти ОП «Агрономія» висвітлено у вільному доступі на сайті ЗВО. Робочі програми
навчальних дисциплін, які представлено на сайті ЗВО, знаходяться у вільному доступі. Розроблено «Положення про
робочу програму у ЛНАУ» (https://bit.ly/3v5jSoY). Силабуси за освітньою ОП «Агрономія» відсутні, але за наказом
ректору до 25.08.2021 потрібно їх розробити (https://bit.ly/3oX10WH). Представлення інформації про освітні
компоненти відображено робочими програмами. Під час зустрічі здобувач Фролов Є.А. підтвердив експертній групі
той факт, що зазначені матеріали надаються їм перед початком вивчення дисципліни – на першому занятті для
обов’язкових дисциплін і під час вибору дисципліни для вибіркових дисциплін. Позитивною практикою є наявність
особистого кабінету студента.

3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.
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Експертна група підтверджує поєднання навчання та досліджень і взаємодію між здобувачами вищої освіти та
науково-педагогічним персоналом в частині опублікування тез доповідей здобувачів на конференціях різного рівня
(Всеукраїнських, міжнародних) (https://bit.ly/3ww286b, https://bit.ly/3yBGWxB, https://bit.ly/34cXiic), у щорічній
звітній науково-практичній конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Актуальні проблеми та наукові
звершення молоді на початку Третього тисячоліття» (https://bit.ly/2RHW77G), закладанні дослідних полів
(https://bit.ly/3oMV7eI), участі в конкурсах https://bit.ly/34ipvnI), функціонуванні студентського наукового гуртку
«Агрономія та лісове господарство» (https://bit.ly/3bUAcRA). Практичних навичок здобувачі набувають в
навчально-виробничому відділі ЛНАУ, який має в своїй структурі дослідні поля 70 га (https://bit.ly/3oMV7eI).
Здобувачі ОП мають можливість проходження виробничої практики на дослідному полі ЛНАУ і в провідних
господарствах і установах (https://bit.ly/3unDxiy). Здобувачі підтвердили про активне залучення колекції
генетичного різноманіття Устимівської дослідної станції рослинництва у навчальному процесі та для наукових
досліджень. Викладачі проводять наукові дослідження та мають наукові публікації в контексті змісту навчальних
дисциплін за ОПП. За звітний період НПП кафедр факультету у співавторстві зі здобувачами опубліковано 45
статей у фахових та 7 у закордонних наукових виданнях і 2 у міжнародних базах даних Scopus та Web of Science;
понад 20 тез доповідей на міжнародних конференціях, 2 монографіях, 5 навчальних посібниках. Науково-
педагогічним працівникам та здобувачам вищої освіти надано безкоштовний доступ до міжнародних
наукометричних баз даних – Scopus та Web of Science.

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

Механізм оновлення змісту освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі в ЛНАУ
відпрацьований, ініціатором виступає проєктна група. Згідно з представленої ЗВО інформації, процедура
перегляду/оновлення змісту освітніх компонентів ОНП здійснюється за ініціативи проєктної групи на основі
узагальненої інформації, яка отримана через опитування стейкхолдерів відповідно до тенденцій ринку праці та
сучасних практик агропідприємств. Гарантом ОПП надано документальні підтвердження перегляду та оновлення
змісту навчальних дисциплін (витяг з протоколу засідання кафедри селекції, рослинництва та захисту рослин
№_14_ від 22.07.2020 року). Наведено широку інформацію, що викладачі знайомляться з сучасними практиками в
агрономії, агроінженерії, але використовують тільки у навчальному процесі, слабіше в НМК. Так, у 2020 р. професор
О. О. Вінюков модернізував курс «Менеджмент агроценозами» на основі власного досвіду роботи у Донецькій
державній сільськогосподарський дослідній станції НААН України. При цьому, прослідковується недостатнє
наповнення робочих програм сучасною літературою, зокрема власними навчальними посібниками, монографіями,
статтями із високорейтингових фахових видань. Присутні на онлайн зустрічі представники роботодавців, заступник
генерального директора з міжнародних питань УКАБ А. Г. Кравченко і генеральний директор агенцій UCABevent та
UCABtravel А. В. Циркун підтвердили свою зацікавленість у покращенні освітньої програми і порозуміння із
проєктною групою в напрямах реалізації цих дій.

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

Освітній процес за ОП передбачає тісний зв’язок навчання, викладання та наукових досліджень з
інтернаціоналізацією діяльності закладу вищої освіти. У ЗВО функціонує центр по роботі з іноземними
громадянами (https://bit.ly/34mm7bI) діяльність якого спрямована на інтеграцію університету до світового науково-
освітнього простору, сприянню міжнародній академічній мобільності, проєктній і грантовій роботі. Згідно
самоаналізу навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
ЗВО наступним чином: у межах ОП розробляються навчальні плани і програми з урахуванням міжнародних
стандартів і рекомендацій; згідно з ОП та навчальним планом освітнім компонентом є «іноземна мова», що
забезпечує удосконалення мовної підготовки студентів; здійснюється стимулювання та моніторинг публікаційної
активності викладачів університету в авторитетних міжнародних виданнях, у тому числі, які входять до баз Web of
Science, Scopus та ін. Здобувачі освіти у межах ОП та НПП мають доступ до міжнародних баз даних Web of Science та
інформаційних ресурсів відкритого доступу: ABC Chemistry, Academic journals. Під час спілкування з
адміністративним та професорсько-викладацьким персоналом, а також студентами, було встановлено, що вони
проінформовані про можливості академічної мобільності, програм міжнародного обміну та участь в міжнародних
проєктах. У ЛНАУ розгорнуто програму співробітництва з Європейською комісією у консорціумі, підписаний
меморандум з US Agency for International Development проєкт «Економічна підтримка Східної України
(https://bit.ly/3fkKHQq), діє Програма малих грантів від Посольства США (https://bit.ly/3i1CJxg). На нашу думку,
потрібно активізувати участь здобувачів у міжнародних проєктах.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми та методи навчання та викладання сприяють досягненню заявлених в освітній програмі цілей та програмних
результатів навчання і відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. У
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ЗВО належний рівень інформованості здобувачі вищої освіти стосовно освітнього процесу. Усім учасникам
освітнього процесу ОП своєчасно надається доступна та зрозуміла інформація щодо цілей, змісту, порядку та
критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів. Здобувачі вищої освіти мають можливість розвивати
необхідні компетентності та займатися науковою роботою завдяки участі у наукових гуртках, наукових школах,
студентських наукових товариствах і конференціях. Проводиться робота з інтернаціоналізації діяльності
університету.

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

У робочих програмах літературні джерела застаріли. Список джерел і рекомендованої літератури у робочих
програмах ОП повинен містити результати наукових досліджень викладачів ОП. Рекомендовано розробити
силабуси. Рекомендуємо більше уваги приділяти участі здобувачів вищої освіти та викладачів за ОП у виконанні
держбюджетних, міжнародних проєктів, програмах академічної мобільності та інших заходах ЗВО в напряму
інтернаціоналізації діяльності. Рекомендовано поширити практику опублікування наукових досліджень у
закордонних наукометричних базах і виданнях; розширити географію співавторів статей, наукових досліджень
викладачів, в тому числі враховуючи інтернаціоналізацію діяльності закладу вищої освіти; сприяти продовженню
наукових досліджень здобувачів.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Констатовано загальну відповідність критерію щодо навчання і викладання за освітньою програмою. Здобувачам
вищої освіти своєчасно та належним чином надається необхідна інформація щодо цілей, змісту та програмних
результатів навчання, а також порядку та критеріїв оцінювання у межах навчальних дисциплін ОПП. В ЛНАУ
реалізується студентоцентрований підхід. Забезпечується поєднання навчання і досліджень під час реалізації
освітньої програми. Зміст освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик соціальної роботи переважно
оновлюється. Виявлені недоліки не є суттєвими та стосуються, переважно, необхідності систематичного оновлення
робочих програм та залучення здобувачів вищої освіти до програм міжнародного обміну, міжнародних проєктів.

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

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

Контрольні заходи та критерії їх оцінювання чітко і зрозуміло висвітлено у п. 4. «Положенням про систему
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ЛНАУ». Основними видами контрольних заходів є поточний і
підсумковий контроль. Здобувачі під час інтерв’ювання підтвердили, що з критеріями оцінювання та формами
контрольних заходів їх знайомлять на початку вивчення дисципліни – як правило, на першому занятті (а для
вибіркових освітніх компонентів – ще до їх вивчення, в процесі ознайомлення перед вибором), а також, що критерії
оцінювання всіх навчальних дисциплін є цілком зрозумілими для них. У робочих програмах навчальних дисциплін
визначається перелік робіт (завдань) для обов’язкового виконання студентами за семестр, критерії їх оцінювання,
форми контролю. За результатами аналізу протоколів засідань кафедри встановлено, що пакети екзаменаційних
білетів затверджуються вчасно. Наявні форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти
цілком дозволяють встановити досягнення результатів навчання за ОПП.

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

Підсумковою формою атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти є «Кваліфікаційна робота»
яка передбачає розв’язання складної спеціалізованої задачі та практичної проблеми у сфері агрономії, що потребує
здійснення досліджень або інновацій (https://bit.ly/2RMHxvP). Строк і тривалість проведення атестації випускників
визначається графіком навчального процесу та регулюється нормативно-правовими документами університету:
Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ЛНАУ (https://bit.ly/3bYnGkh);
Положенням про центр якості, професійної адаптації та консалтингу ЛНАУ (https://bit.ly/3fQQgoC); Положенням
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про запобігання та виявлення академічного плагіату в ЛНАУ (https://bit.ly/3oWq942). Згідно до політики
академічної доброчесності в ЛНАУ всі атестаційні роботи здобувачів обов’язково проходять перевірку на
академічний плагіат. Атестація здійснюється відкрито і публічно. Кваліфікаційна робота зберігається в архіві та
електронному репозиторії (https://bit.ly/2TfRK49).

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.

Оцінювання досягнень, єдині правила перездачі контрольних заходів, оскарження результатів атестації здобувачів
вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в ЛНАУ»
(http://lnau.in.ua/w3dd). Повторне складання екзаменів та заліків допускається не більше двох разів з кожної
дисципліни. Друге перескладання може приймати комісія, яка створюється розпорядженням декана факультету.
Крім того, для об’єктивності проведення захисту звітів з виробничої практики та захисту кваліфікаційної
(магістерської) роботи створюється комісія відповідно до п.40 «Положення про організацію освітнього процесу в
ЛНАУ». Наведені конкретні випадки перескладання екзаменів. Правила проведення контрольних заходів
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. Запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів
сприяє Студентська рада Університету (https://bit.ly/3hUd75k/), яка захищає права та інтереси студентів. Упродовж
існування освітньої програми «Агрономія» випадки конфліктів інтересів щодо об’єктивності екзаменаторів
зафіксовані не були. Під час онлайн співбесіді зі здобувачами вищої освіти було відмічено, що вони обізнані про
процедуру оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження. При опитуванні було
встановлено, що таких випадків у них не спостерігалося.

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

У ЛНАУ політика, механізми і процедури дотримання академічної доброчесності є наперед визначеними, чіткими,
достатньо зрозумілими та оприлюднені у відкритому доступі на сайті університету та регламентуються згідно
Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату в ЛНАУ (https://bit.ly/3oWq942). Під час онлайн
співбесіди зі здобувачами вищої освіти було відмічено, що вони знайомі з його засадами, дотримуються їх під час
реалізації ОП. В університеті діє офіційна система перевірки робіт на доброчесність за допомогою програми
«Unicheck». Позитивним є наявність Електронного репозитарію (DSpace Repositary)
(http://176.101.220.8:8080/xmlui/) та онлайн практикум за матеріалами курсу “Академічна доброчесність в
університеті” на платформі ВУМ та присвячений правилам цитування, перефразування та узагальнення.
(https://bit.ly/3flv7E2). Передбачена відповідальність НПП і здобувачів за порушення норм академічної
доброчесності. Під час співбесіди було встановлено, що в університеті проводиться роз’яснювальна робота щодо
дотримання академічної доброчесності як серед НПП, так і здобувачів вищої освіти. Відділ Моніторингу якості
освіти проводить навчання щодо запобігання використання плагіату. Здобувачі ВО зазначили, що вони мають
можливість анонімно скористатися скринькою довіри (зазначили місце її розташування) та телефоном. При
реалізації ОП не було виявлено випадків недотримання академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти та
НПП.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Констатовано, що політика та процедури здійснення контрольних заходів, а також критерії їх оцінювання висвітлено
у відповідному положенні Університету. Розроблено документи, які містять політику, стандарти та процедури
дотримання академічної доброчесності. Чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними
для всіх учасників освітнього процесу, забезпечують об’єктивність екзаменаторів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження. Стандарти, процедури та політика дотримання
академічної доброчесності є чіткими та зрозумілими для всіх учасників освітнього процесу. У ЗВО діє офіційна
система перевірки робіт на доброчесність за допомогою програми «Unicheck».

Сторінка 15



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

Експертна група рекомендує підсилити опитування студентів щодо якості та об’єктивності системи оцінювання у
формі анкетування або проведення круглих столів.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Констатовано загальну відповідність стосовно контрольних заходів та оцінювання здобувачів вищої освіти.
Контрольні заходи та критерії їх оцінювання є чіткими та зрозумілими, валідними та заздалегідь оприлюдненими.
Правила проведення контрольних заходів включають процедуру оскарження результатів та їх повторного
проходження. Отже, враховуючи певну неузгодженість за підкритеріями 5.2, 5.3, різну вагомість окремих
підкритеріїв, експертна група вважає, що ОПП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають
Критерію 5 з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Експертною групою було проаналізовано та перевірено інформацію про науково-педагогічних працівників, яка
зазначена у відомостях про самооцінювання. Загальна кількість викладачів, які працюють на ОП становить 7, з них
2 доктора, 4 кандидата наук і 1 особа без наукового ступеня. Встановлено, що в основному НПП відповідають тим
освітнім компонентам, які вони викладають. Це дипломи про вищу освіту та науковий ступінь та атестати про вчені
звання. Так, Л.Ю. Осипова і С.Ф. Халін мають досвід практичної роботи за спеціальністю в Українському науково-
дослідному інституті рослинництва, селекції та генетики ім. В.Я. Юр’єва, Свідоцтва про підвищення кваліфікації
«Удосконалення методик викладання агрономічних дисциплін» і «Технологія зберігання та переробки продукції
рослинництва» і викладають дисципліни «Спеціальна генетика», «Біотехнологія в рослинництві», «Фізіологія
рослин та формування врожаю» і «Світові агротехнології та аграрна інженерія». Крім того, наявні друковані праці,
що мають відповідність з освітніми компонентами для спеціальності 201 «Агрономія». Таким чином забезпечується
досягнення програмних цілей і завдань при реалізації ОП. Усі НПП регулярно проходять підвищення кваліфікації
згідно «Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників в
ЛНАУ» (https://bit.ly/3tXzE3L). Вже у 2021 році штатні НПП кафедри пройшли підвищення кваліфікації зі
спеціальності «Агрономія» в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Академії аграрних наук та ін. Під час зустрічі з ЕГ на виїзній
експертизі гарант і адміністрація повідомили про заходи із покращення кадрового складу.

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

Конкурсний добір викладачів здійснюється згідно «Положення про конкурсний відбір та призначення на посади
науково-педагогічних і педагогічних працівників ЛНАУ» (http://lnau.in.ua/o177) і орієнтовано на забезпечення
рівня професіоналізму для успішної реалізації конкретної ОПП. Положення містять правила та процедуру відбору
НПП і вимоги до компетентності осіб, які обираються на вакантні посади. Положення передбачає достатньо широкі
кваліфікаційні вимоги до конкурсантів (крім загальних вимог п. 30 Ліцензійних умов також беруться до уваги
основні наукові праці, науково-методичні видання, стаж роботи, проходження стажування та підвищення
кваліфікації, рівень проведення занять, побажання здобувачів ВО). Діє прозора та чітка процедура проходження
конкурсу на заміщення вакантних посад. При спілкуванні з допоміжними (сервісними) структурними підрозділами
встановлено, що інформація щодо конкурсного добору оприлюднюється в засобах масової інформації. За
результатом бесід із НПП виявлено, що процедури конкурсного добору викладачів, у цілому, є прозорими та
дозволяють забезпечити необхідний рівень професіоналізму претендентів на заміщення вакантних посад за ОП.
Позитивною практикою є те, що під час конкурсного добору враховується щорічний рейтинг викладача згідно
Положення про критерії оцінювання показників рейтингу педагогічних та науково-педагогічних працівників
Луганського НАУ» (http://lnau.in.ua/o0nu). Конкурсний відбір проходить на засадах демократичності, прозорості та
відкритості відповідно до Законів України. Необхідний рівень професіоналізму викладачів ОП забезпечується
ліцензійними умовами надання освітніх послуг за відповідною спеціальністю та умовами оголошеного конкурсу, які
постійно підвищують професійний і науковий рівень, педагогічну майстерність, забезпечують високий науковий і
методичний рівень викладання дисциплін. Іншою позитивною практикою є те, що по закінченню терміну контракту
викладач проходить конкурсний відбір у повному обсязі та на рівних умовах з іншими претендентами. Університет

Сторінка 16



активно сприяє розвитку викладацької майстерності НПП, про що свідчить наявність відповідного плану заходів
(https://cutt.ly/5gdisLM).

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

Експертна група встановила, що ЛНАУ має тісну і плідну співпрацю з багатьма роботодавцями, такі як ТОВ
«Агрофірма «Агротіс», ДП "ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС", ТОВ СП "НІБУЛОН" (договір №67 від 07.02.2020 року),
Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (меморандум про співпрацю). Позитивним моментом є підписання
грантової угоди між Проєктом USAID «Економічна підтримка Східної України» та проєкт «Агрокебети-Схід» на базі
двох університетів – Луганського національного аграрного університету та Таврійського державного
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (https://blog.agrokebety.com/agrokebety_usaid).
Спілкування з провідними фахівцями аграрної сфери дає можливість удосконалювати робочі програми та зміст
дисциплін, оновлювати арсенал вибіркових дисциплін, використовувати рекомендації до застосування нових
нормативних документів, звернути увагу на зміни на ринку праці у регіоні. Представники роботодавців на онлайн
зустрічі А. Г. Кравченко і О.О. Віннюков підтвердили, що беруть участь у проведені атестації здобувачів вищої
освіти, обговоренні проблем у навчанні, потреб освітнього процесу і вносять пропозиції до оновлення змісту ОПП.
Так, роботодавцями було запропоновано збільшити обсяг науково-дослідної практики та змінити зміст дисципліни
«Фізіологія рослин та формування врожаю». Відповідно до цього, роботодавці залучаються до освітнього процесу на
другого рівні вищої освіти здебільшого до формування компетенцій випускників, надання необхідного обладнання
для проведення досліджень, консультування студентів.

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

Інтерв’ювання здобувачів вищої освіти за ОПП та академічного персоналу виявило, що «зовнішні» професіонали,
професіонали-практики, експерти в галузі агрономії, представники роботодавців брали безпосередню участь у
проведенні аудиторних занять участі. Позитивною практикою є участь у проєкті Агрокебети. Здобувачі підтвердили
проведення лекцій з рослинництва С.М. Каленською, поведінкової економіки Р.Шеремета, відвідування сучасних
підприємств (ТОВ «Агріком Груп», «Horsch» та ін.).

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

Інформацію про підвищення кваліфікації та стажування НПП ЛНАУ, викладену у відомостях про самооцінювання,
підтверджено відповідними документами та під час співбесід з НПП. Для оцінювання ефективності роботи
викладачів в ЗВО запроваджена процедура моніторингу рівня професіоналізму викладача. Згідно «Положення про
критерії оцінювання показників рейтингу педагогічних та науково-педагогічних працівників Луганського
національного аграрного університету» (http://lnau.in.ua/o0nu) щорічно провадиться самооцінка роботи викладача
та формується відповідний рейтинг. Підвищення кваліфікації контролюється навчальним відділом. Усі НПП мають
відповідне підвищення кваліфікації, підтвердженням чого є сертифікати що були представлені ними та опрацьовані
ЕГ. Під час он-лайн зустрічі було з’ясовано що представниками кафедри (Анатолій Боговін, Аліна Бубнікович) у
лютому 2021 року було організоване навчання викладачам, здобувачам та всім бажаючим за програмою
“Інтенсивний он-лайн курс з Агрономії”, який організований Українським клубом аграрного бізнесу, також Віктор
Тимчук взяв участь в «ІТ-рішення в агробізнесі», який проведено за сприяння Проєкту USAID «Економічна
підтримка Східної України».

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Розвиток викладацької майстерності у ЗВО здійснюється як матеріально, так і морально. За результатами наукової
роботи та інших активностей спрямованих на покращення освітньої діяльності НПП преміюються, що
регламентується «Положенням про матеріальне стимулювання науково-педагогічних, педагогічних і наукових
працівників ЛНАУ» (https://bit.ly/3oBfjAj ), Положенням про заохочувальні відзнаки ЛНАУ (https://bit.ly/3yrx6yf ).
Введення рейтингової оцінки діяльності НПП є невід’ємним елементом запровадження системи моніторингу, як
складової процесу забезпечення і управління якістю вищої освіти, внутрішньої системи забезпечення якості вищої
освіти університету, стимулювання підвищення кваліфікації, професіоналізму, продуктивності навчальної та
наукової роботи, розвитку творчої ініціативи НПП. На зустрічі із фокус-групами, інформація знайшла
підтвердження. Матеріальне і моральне стимулювання НПП у ЛНАУ здійснюється на основі рейтингу відповідно до
Положення про критерії оцінювання показників рейтингу педагогічних та науковопедагогічних працівників ЛНАУ
(https://bit.ly/3vjxaON), за результатами якого здійснюється матеріальне стимулювання НПП. Рейтинг
розміщується на сайті університету (https://bit.ly/3bXLm8l). Під час спілкування з академічним персоналом було
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підтверджено факти преміювання НПП. ЗВО здійснює оплату відряджень, створює сприятливі умови НПП для
підвищення кваліфікації.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Встановлено, наявність конкурсного добору викладачів, в т.ч. ОП «Агрономія», який містить вимогу щодо
спроможності викладання на високому методичному і теоретичному рівнях навчальних дисциплін, що
демонструється під час проведення відкритих занять. Конкурсний добір НПП здійснюється прозоро, відповідно до
нормативної бази. Виявлено, реальне залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу на ОП
«Агрономія». Роботодавці сприяють працевлаштуванню випускників. Викладачам створено сприятливі умови для їх
професійного розвитку, надається матеріальне та моральне заохочення.

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

Аналіз свідчить про слабкий рівень закордонних стажувань у більшості НПП. Рекомендовано звернути увагу на
активізацію наукової діяльності викладачів щодо публікації статей у фахових виданнях і виданнях, які індексовані
науково-метричними базами, що рекомендовані МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection. Експертна
група рекомендує покращити рівень кадрового забезпечення як з точки зору відповідності академічної та/або
професійної кваліфікації викладачів освітнім компонентам ОПП, так і з точки зору формування групи забезпечення
спеціальності.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Професійна та академічна кваліфікація викладачів відповідає переліку дисциплін, які забезпечує досягнення ПРН
за ОПП. Викладачі повною мірою володіють необхідними компетентностями з дисциплін, що викладають. Кадрова
автономія ЗВО регулюється чинними внутрішніми положеннями відповідно до українського законодавства. Система
матеріального заохочення працівників є багатовекторною, прозорою та логічною.

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.

Фінансові та матеріально-технічні ресурси ЛНАУ активно оновлюються. У зв’язку із початком війни на Сході
України, Наказом Мінагрополітики України № 408 від 20.10.2014 р. ЗВО переміщено до м. Харків, де він
здійснював освітню діяльність на базі регіональних аграрних ЗВО. У 2018 році ЗВО відповідно до Наказу МОН №
925 від 20.08.2018 р. «Про організацію освітнього процесу у ЛНАУ» знову переміщується до Луганської та Донецької
областей. Починаються процеси з відновлення матеріальної бази за підтримки міжнародних інституцій (за 2019-
2020 рр. залучено суму більше як 60 млн. грн.). Всі ОК за даною ОП забезпечені навчально-методичними
матеріалами, які розміщені у системі дистанційного навчання Moodle, що було продемонстровано під час зустрічі із
НПП: переважно всі ОК наповнені підручниками, посібниками, конспектами лекцій, методичними рекомендаціями
щодо виконання певного виду робіт. На сайті закладу розміщено доступ до електронного репозитарію ЗВО та інші
репозитарії освітніх та наукових установ України (https://bit.ly/3ow45wU), також, надано безкоштовний хмарний
пакет Office 365, діє комунікатор Teams, для кожного ЗО функціонує особистий електронний кабінет (додана
інструкція щодо його використання), який наповнений усієї необхідною інформацією, про що наголошено ЗО,
викладачами та методистами факультету під час дистанційних зустрічей (http://lgnau.edu.ua/it/). Укладено договір
із державною науково-технічною бібліотекою України, щодо надання доступу до наукометричних баз даних від 9
жовтня 2020 р. За 2020-2021 н.р. бібліотечний фонд поповнився на 1663 документи. ЗВО забезпечений
навчальними приміщеннями із мультимедійним обладнанням для проведення лекційних та практичних занять, є
безкоштовний доступ до мережі Інтернет (Wi-Fi). Під час огляду МТБ експертній групі було продемонстровано: 5
комп’ютерних лабораторій оснащених 47 комп’ютерами; лабораторію рослинництва, яка оснащена тематичними
плакатами, колекційними зразками (закладом укладено акт із Устимівською дослідною станцією про використання
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колекцій генетичного різноманіття с.-г. культур); лабораторію для проведення занять з хімії, агрохімії, мікробіології,
що містить 7 новітніх мікроскопів та колекційних матеріалів; лабораторію із геодезичними приладами (нівелірами,
тахеометрами), яка також обладнана мультимедійним проектором (під час зустрічі було зазначено про виграний
грант на 37 тис. євро, кошти від якого будуть направлені на оснащення лабораторії агрономії, лісівництва та наук
про землю). Варто зазначити, що у корпусах зроблений сучасний ремонт закуплено усі меблі, укомплектовано
лабораторії (у тому числі за рахунок ГДТ, БДТ та проєкту USAID). Для реалізації освітнього процесу ЗВО
використовує, також науково-дослідні поля, які були продемонстровані ЕГ. Здобувачі забезпечені місцями у
гуртожитках (де наявні кімнати відпочинку, пральні машини) і мають доступ до соціальної інфраструктури
(оздоровчо-спортивний центр, студентська їдальня, кафе), що також засвідчено під час онлайн-зустрічей.

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.

Результати онлайн-зустрічей з усіма учасниками освітнього процесу показали, що університет забезпечує
безоплатний вільний доступ НПП і здобувачів до інфраструктури та ресурсів, які необхідні для навчання,
викладання та проведення наукової діяльності в межах ОП. НПП і здобувачі можуть безкоштовно користуватися
бібліотекою, комп’ютерами, Wi-Fi та рештою складових матеріально-технічного забезпечення університету. Закладу
надано послуги із забезпечення доступу до електронних наукових баз даних Scopus та Web of Science також, надано
безкоштовний хмарний пакет Office 365, діє комунікатор Teams, для кожного здобувача функціонує особистий
електронний кабінет (додана інструкція щодо його використання), який наповнений усієї необхідною інформацією,
про що наголошено здобувачами, викладачами та методистами факультету під час дистанційних зустрічей
(http://lgnau.edu.ua/it/). Здобувачі та НПП мають можливість користуватися лабораторним обладнанням,
використовувати дослідні поля, що зазначили обидві фокус-групи під час зустрічей із експертами. Усі необхідні
умови для навчання, викладацької та/або наукової діяльності в межах ОП ЗВО забезпечує безоплатно. Здобувачам
надається можливість проживання у гуртожитках де вони забезпечені усіма комфортними умовами (наявність
теплої води, безкоштовні пральні машинки, кімнати відпочинку, Wi-Fi).

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.

Освітнє середовище, створене в Луганському національному аграрному університеті є безпечним для життя та
здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психологічне здоров’я), що характеризується суворим дотриманням
норм техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм, регулярним проведенням інструктажів з техніки безпеки для
НПП і здобувачів вищої освіти, пропагуванням здорового способу життя та занять спортом. Як зазначив під час
дистанційної зустрічі проректор з науково-педагогічної та адміністративно-господарської роботи Любімов І. М. усі
навчальні корпуси обладнані новими вогнегасниками а також, зазначив про проходження навчання з охорони праці
та пожежної безпеки науково-педагогічними працівниками та адміністрацією закладу, також окремі особи
отримали допуск з енергобезпеки (Рудь І.Л.). Університет також дбає і про психологічне здоров’я здобувачів, у
закладі діє Платформа порозуміння та взаємодії у ЛНАУ а також, надаються консультації психолога, та проводяться
різні тренінги та навчання (подкаст «Домашнє насилля», виховний захід «Терпіти – це не жити, треба жити!»,
заходи, щодо запобіганню проявів булінгу) що з’ясувалося під час зустрічі із директором центру патріотичного та
культурно-естетичного розвитку студентів Цвятковою В. С. та самими здобувачами. Варто зазначити, що при ЗВО
для здобувачів діють клуб медіації, дебатний клуб, «Скринька довіри» та «Скринька ідей» (https://bit.ly/3yjmtxm,
https://bit.ly/3v23UeY). Серед позитивних практик слід відзначити «Кодекс корпоративної культури», спрямований
на формування системи морально-етичних цінностей і забезпечення сприятливого морально-психологічного
клімату у колективі (https://bit.ly/3hAGZUc). Зустріч із представниками студентського самоврядування та
здобувачами вищої освіти на ОП засвідчила у цілому про задоволеність студентів освітнім середовищем.

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

В університеті створені і достатньо продуктивно функціонують механізми освітньої, організаційної, інформаційної,
консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти, які сформовані в цілісну систему. На сьогодні
цілком достатніми є освітня підтримка в університеті, що реалізується через ректора університету, декана
факультету, гаранта ОП, викладачів дисциплін шляхом надання освітніх послуг; забезпечується необхідними
комунікаціями, обладнанням, приладами, комп’ютерною технікою, ліцензійним програмним забезпеченням,
навчально-методичними матеріалами, науково-методичною літературою, які розміщені на платформі Moodle, а
також, в особистому кабінеті кожного здобувача (https://bit.ly/2RkuK3F). Організаційну, інформаційну підтримку
здобувачі отримують від кураторів груп, адміністрації, гаранта ОП, куди можуть звернутися у будь-який час.
Освітня, організаційна та інформаційна підтримка здобувачів здійснюється також, за допомогою офіційного
вебсайту ЗВО. Для абітурієнтів є окрема сторінка із чіткими спеціальними умовами вступу, правилами прийому та
окремим освітнім центром «Донбас-Україна», що дає можливість зорієнтуватись абітурієнтам із тимчасово
окупованих територій (https://bit.ly/3otzBeT). На сайті є окрема сторінка для здобувачів де вони можуть
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ознайомитись із вибірковими дисциплінами, отримати повну освітню інформацію в особистому кабінеті та
платформі Moodle, також долучитися до діяльності студентського самоврядування. За рахунок даної сторінки
здобувачі отримують вагому соціальну та психологічну підтримку: доступні «Скринька довіри» та «Скринька ідей»,
контакти психолога, інформація про тренінги, заходи з психології та соціології (подкаст «Домашнє насилля»,
виховний захід «Терпіти – це не жити, треба жити!», заходи щодо запобігання проявів булінгу); розміщена
інформація щодо розвитку soft skills (Школа лідерства, Школа медіації, Гайд: студентські можливості, дебатний клуб
та ін.); надано доступ до культурно-еститичного та творчого виховання; також інформація, щодо корпоративної
культури університету (https://bit.ly/3hAZx6Y). З усією інформацією здобувачі, студентське самоврядування знайомі
та використовують, що з’ясувалось під час зустрічей. Консультаційну та організаційну підтримку здобувачі
отримують і від органів студентського самоврядування, діяльність яких активно охоплює усі сфери студентського
життя, про що експертна група довідалась під час дистанційних зустрічей із здобувачами та представниками
студентського самоврядування (https://bit.ly/3byqWCM). Також, соціальна підтримка полягає у роботі центру
патріотичного та культурно-естетичного розвитку студентів, про що зазначила директором центру Цвяткова В. С.
Також, деяким категоріям студентів, відповідно до «Положення про порядок призначення і виплату стипендії у
Луганському національному аграрному університеті», передбачена виплата соціальної стипендії.

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

ЛНАУ створює достатні умови для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами, які
регулюються «Положенням про організацію інклюзивного навчання» (https://bit.ly/3eUpCMy) та «Положенням про
організацію інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами у Луганському національному
аграрному університеті» (https://bit.ly/3oqLJ0d). У закладі для даних осіб може надаватися окремий індивідуальний
супровід, що регламентується розробленим «Порядком супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими
фізичними можливостями, інших маломобільних груп населення під час перебування на території (в приміщеннях)
Луганського національного аграрного університету» (https://bit.ly/2S663ba). Значна увага приділена підтримці
здобувачів із числа дітей-сиріт, із тимчасово-окупованих територій тощо. При ЗВО діє освітній центр «Донбас-
Україна», який надає необхідну правову, консультативну та іншу допомогу абітурієнтам (https://bit.ly/3otzBeT). Під
час дистанційного огляду МТБ, було продемонстровано пологі в’їзди до корпусів та кнопки виклику за необхідності.
Заклад, також, пропонує як варіант для маломобільних груп, а також здобувачам у кого є маленькі діти отримати
освіту за заочною (дистанційною) формою навчання. Прикладів навчання осіб з особливими освітніми потребами
наразі немає. Проте, експертна група радила б у навчальних корпусах на першому поверсі облаштувати спеціальні
навчальні кімнати для осіб з особливими освітніми потребами.

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.

Одним із напрямів виховної та соціальної діяльності університету є впровадження політики попередження та
вирішення конфліктних ситуацій, зокрема пов’язаної із дискримінацією, корупцією, сексуальними домаганнями що
регламентується низкою нормативних документів закладу: «Положення про попередження та протидію
сексуальним домаганням у ЛНАУ» (https://bit.ly/2RvAUOn); «Положення про запобігання та протидію булингу у
ЛНАУ» (https://bit.ly/3whfXVY) де чітко вказано основні напрями та функції роботи направлені на протидію булінгу
та сексуальним домаганням та прописано механізм дії у разі виявлення або встановлення вищезазначених фактів.
Також вказано, що відповідальною особою у даних ситуаціях є провідний фахівець центру патріотичного та
культурно-естетичного розвитку студентів, про що зазначила директором центру Цвяткова В. С. Для поширення
інформації про попередження і боротьбу з сексуальними домаганнями та дискримінацією в ЛНАУ діє постійно
діюча при ректорові комісія з попередження і боротьби з сексуальними домаганнями та дискримінацією. Дана
комісія спільно з Центром медіації впродовж робочого дня розглядають скарги, отримані на електронні поштові
скриньки. У контексті спілкування зі здобувачами та представниками студентського самоврядування було з’ясовано
що конфліктних ситуацій під час освітнього процесу не виникало. Також, вони повідомили, що завжди можуть
скористатися «Скринькою довіри» (електронна адреса: dovira@lnau.in.ua). Для врегулювання та запобігання
корупційним ситуаціям закладом розроблена Антикорупційна програма (https://bit.ly/3tYIRZJ). яка є комплексом
правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності університету. Згідно
програми працівники університету під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно
додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки або вимог кодексу етики університету, толерантно і з
повагою ставитися до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб. Для попередження
конфліктних ситуацій під час оцінювання здобувачів у закладі функціонують «Положення про організацію та
проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання» (https://bit.ly/33VkNw8); «Положення про
організацію освітнього процесу» (https://bit.ly/3tVqlkJ) відповідно до яких, екзамени приймаються викладачами які
читали лекції з дисципліни або НПП, які проводили в навчальній групі інші навчальні заняття. Важливою у питанні
конфліктних ситуацій є участь студентського самоврядування, зустріч із яким підтвердила можливість здобувачів
завжди звернутись із проблемною ситуацією, та в результаті отримати її вирішення. Зважаючи на розроблену низку
нормативних документів щодо політики і процедури вирішення конфліктних ситуацій та на основі зустрічі із
здобувачами ЕГ рекомендувала б закладу частіше залучати здобувачів до обговорення проблем конфліктних
ситуацій та механізму їх вирішення, а також проводити анкетування щодо даного аспекту.
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Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Учасники освітнього процесу мають вільний доступ до бібліотечних та інформаційних ресурсів університету, доступ
до електронного репозитарію та до ресурсів баз даних Web of Science та Scopus. У кожного здобувача є особистий
кабінет, який наповнений усією освітньою, нормативною, організаційною документацією. До позитивних практик
можна віднести участь ЗВО у різних грантових програмах ЄС та США, що дозволяє отримувати додаткові кошти для
оновлення матеріально-технічної бази; функціонування Центру медіації, дебатного клубу і школи лідерства;
впровадження корпоративної культури і принципів Teambuilding. ЕГ відмічає добре розроблену нормативну базу,
щодо протидії булінгу, сексуальним домаганням і дискримінації.

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

У зв’язку із політичною ситуацією, яка склалася в країні, закладу доводилося декілька разів змінювати місце
провадження освітньої діяльності, що послугувало втратам матеріально-технічного забезпечення, зокрема і на даній
ОП, тому ЕГ рекомендує закладу продовжувати оновлювати матеріально-технічну базу спеціальних дисциплін ОП
«Агрономія» магістерського рівня. На сайті університету не достатньо висвітлено інформація, щодо результатів
анкетувань, тому звернути увагу на проведення анкетувань та висвітлення їх результатів на сайті, зокрема, щодо
рівня задоволеності бібліотечними фондами, щодо вибірковості та поняття «академічної доброчесності», щодо
соціального оточення, тощо. Також, експертна група радила б у навчальних корпусах на першому поверсі
облаштувати спеціальні навчальні кімнати для осіб з особливими освітніми потребами.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Враховуючи сильні сторони, зокрема, вільний доступ до бібліотечних та інформаційних ресурсів університету,
доступ до електронного репозитарію та до ресурсів баз даних Web of Science та Scopus; функціонування Центру
медіації, дебатного клубу і школи лідерства; впровадження корпоративної культури і принципів Teambuilding;
функціонування особистого кабінету у здобувачів, який наповнений усією освітньою, нормативною, організаційною
документацією; а також, участь ЗВО у різних грантових програмах ЄС та США, що дозволяє отримувати додаткові
кошти для оновлення матеріально-технічної бази та опираючись на визначені слабкі сторони ОП, ЕГ вважає, що ОП
відповідає Критерію 7 за загальною оцінкою «В».

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Для регулювання процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми
у ЛНАУ розроблено та затверджено «Положення про освітні програми» (https://bit.ly/3ojUbhA), де прописано
процедури та календарний графік щодо процесу розроблення та оновлення ОП. Наступними нормативними
документами, які регулюють діяльність ОП є Положення : про гарантів ОП (https://bit.ly/3okUclu), про проєктну,
робочу групи ОП та групу забезпечення» (https://bit.ly/2Qp8R2A), які чітко регламентують відповідальність,
функціональні обов’язки, права гаранта ОП та процедури формування та затвердження складу проєктної групи та
групи забезпечення спеціальності. У ЗВО сформовано Раду з якості вищої освіти (https://bit.ly/3opUsQ7), однією із
функцій якої є експертиза ОП, аналіз результатів опитувань (анкетувань) ЗО, викладачів та стейкхолдерів з питань
якості організації освітнього процесу. Склад ради доповнюють представники від здобувачів (наголошено
студентським самоврядуванням під час онлайн-зустрічі) та представники від роботодавців. Діяльність ради
регламентується «Положенням про Раду з якості вищої освіти» (https://bit.ly/3tVK6sq), «Положенням про систему
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти» (https://bit.ly/3tT58b0). Процедура перегляду, оновлення,
затвердження ОП відбувається згідно даних нормативів: проєктна група аналізує та оцінює доцільність
запровадження ОП, оновлення ОП, враховуючи при цьому зауваження та пропозиції від ЗО, представників органів
студентського самоврядування та ради молодих вчених, випускників, роботодавців, академічної спільноти та інших.
На одному із етапів ОП передається на розгляд Раді з якості яка рекомендує Вченій раді ЗВО затвердження
відповідної ОП. Дана процедура засвідчена, також, під час онлайн-зустрічей із гарантом ОП та усіма іншими
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стейкхолдерами. Перегляд ОП «Агрономія» ОС магістр відбувався у 2020 р., за результатами громадського
обговорення, проведеного анкетування для здобувачів та інших стейкхолдерів, на основі рецензій від роботодавців
(https://bit.ly/3uTxZxs) до ОП були внесені зміни, щодо мети програми та її особливостей, збільшено з 6 кредитів до
18 кредитів проходження виробничої практики (18 тижнів), додано нові ОК (зокрема, за бажанням здобувачів вищої
освіти, додано ОК «Ділова іноземна мова», 4 кредити/залік) – витяг з протоколу засідання кафедри № 12, від
20.06.2020 р. (https://bit.ly/3tQYoKQ), таблиця обговорення ОП розміщена на сайті закладу (https://bit.ly/2SLraj8).
Під час зустрічей із першим проректором Мартинець Л. А., проректором з науково-педагогічної та навчальної
роботи Кирпичовою І. В., завідувачем навчального відділу Козаковим М. В. експертна група переконалась у дієвості
вищевказаної нормативної бази у процедурах розроблення, затвердження, моніторингу ОП: ЗВО послідовно
дотримується даних нормативів, а керівники відповідних підрозділів, на основі проведених засідань, моніторингів
ОП, передають гарантам інформацію та рекомендації щодо покращення якості ОП.

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.

В університеті практикується залучення здобувачів ОП до процесів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти,
про що свідчить отримання періодичного зворотного зв’язку від здобувачів у вигляді анкетувань (результати
анкетувань наведено ЕГ у відповідь на запит). У ході інтерв’ю здобувачі та викладачі підтвердили факт проведення
анкетувань. Однак, проведені анкетування для здобувачів даної ОП містять питання задоволеності освітньою,
організаційною, інформаційною, консультативною підтримкою під час навчання та питання щодо рівня
задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання та викладання, тому пропонується розширити тематику,
зокрема щодо рівня задоволеності бібліотечними фондами, щодо вибірковості, поняття «академічної
доброчесності», щодо соціального оточення, тощо. Думка здобувачів, щодо якості ОП враховується і під час
запрошення останніх на кафедральні засідання – витяг з протоколу засідання кафедри № 12, від 20.06.2020 р.
(https://bit.ly/3tQYoKQ). Здобувачі Рябіченок Н. В., Шапошник В. В., Царюк О. А., на засіданні розглядали питання,
щодо збільшення кількості кредитів практики та включення до ОП ОК «Ділова іноземна мова», пропозиції були
враховані. Свою думку, щодо ОП здобувачі можуть висловити і на офіційному сайті університету у розділі
«Громадське обговорення проєктів ОПП» (https://bit.ly/2SLvMps), (https://bit.ly/3bwPbB7). Ще одним фактом
залучення здобувачів до процесів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в університеті є включення
останніх до Ради з якості, проте, здобувачі магістерського рівня даної ОП не входять до складу. Важливу роль у
внутрішньому забезпеченні якості в університеті відіграє студентське самоврядування (https://bit.ly/3tT4Zof).
Експертна група, враховуючи дистанційну зустріч із представниками студентського самоврядування, зазначає їх
широкий спектр діяльності, зокрема студентське самоврядування долучається до розроблення та проведення
анкетувань, залучаються до засідань Ради із якості, активну участь беруть у виховній діяльності здобувачів.
Відповідно до «Положення про студентське самоврядування» (https://bit.ly/3olHZNj) представники студентського
самоврядування можуть вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і освітніх програм п.2.3.9.

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

Залучення роботодавців до процесу забезпечення якості освітнього середовища, а також до перегляду змісту ОП
відбувається зокрема: - через рецензування освітньої програми. ОП «Агрономія» ОС магістр переглядалась
директором ДП АКП «УКРАГРОСТАР» Васильєвим М. В.; директором Донецької державної сільськогосподарської
дослідної станції Національної академії аграрних наук України, доктором сільськогосподарських наук Вінюковим
О.О.; завідувачем лабораторії охорони ґрунтів від ерозії ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», к.с.-г.н. Колядою В.
П.; директором ФГ «Чернов Ю.М.» Черновим Ю. М.; президентом асоціації "Український клуб аграрного бізнесу»
Алексом Ліссітса (https://bit.ly/3ojTEMA). Усі надані рецензії позитивні, та містять рекомендації щодо
вдосконалення ОП, зокрема у частині практичної підготовки з метою її збільшення; - через залучення на
кафедральні засідання. На засіданні кафедри селекції, рослинництва та захисту рослин 20.06.2020 р. (протокол
№12) (https://bit.ly/33Pkin6), взяли участь Вінюков О. О., Чернов Ю. М., Васильєв М. В., де було запропоновано
збільшити тривалість виробничої практики з охопленням основних технологічних процесів в рослинництві задля їх
системного засвоєння (кількість практики збільшено з 6 кредитів до 18 кредитів); - через залучення професіоналів
практиків до освітнього процесу на постійній основі. За сумісництвом у закладі працює директор Донецької
державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, доктор
сільськогосподарських наук Вінюков О.О. (ОК «Менеджмент агроценозами», ОК «Екологія рослин»). Періодично,
для проведення занять запрошують представників з програми «Агрокебети» (https://bit.ly/2QmcK8j,
https://bit.ly/3ojVAVm); - на офіційному сайті закладу, у розділі «Громадське обговорення проєктів ОПП»
(https://bit.ly/3eNNjpM) роботодавці можуть пройти анкетування, щодо якості ОП (результати анкетувань наведено
ЕГ у відповідь на запит). Під час дистанційної зустрічі із роботодавцями експертна група переконалась у тому, що
роботодавці дійсно знайомі із ОП, долучаються до її обговорення. Роботодавці зацікавлені у випускниках освітньої
програми, підтримують пропозицію дуальної освіти та готові працювати у розвитку даного напрямку. Для тісної
співпраці університетом було укладено низку договорів про співпрацю: ТОВ «Агрофірма «Агротіс» (договір №81 від
12.10.2020 року); ДП "ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС" (договір №20Д069246 від 04.02.2020 року); ФГ "Ковсуг-А" (договір
№2 від 02.07.2020 року); ТОВ СП "НІБУЛОН" (договір №67 від 07.02.2020 року); Асоціація "Український клуб
аграрного бізнесу" (меморандум про співпрацю). Скан-копії договорів наведено ЕГ у відповідь на запит.
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4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

Збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників за даною
ОП здійснюється у закладі через спеціально створений сектор на базі центру якості, професійної адаптації та
консалтингу. Поспілкувавшись із першим проректором Мартинець Л. А. експертна група дізналась, що інформація
щодо планів працевлаштування здійснюється у період завершення останнього року навчання, інформування
студентів щодо певних вакансій здійснюється через старост, кураторів, завідувачів кафедр, студентську раду та
соціальні мережі. Заклад вищої освіти організовує та проводить заходи у формі дня відкритих дверей, ярмарку
вакансій, що сприяє професійному розвитку здобувачів вищої освіти. Університет тісно співпрацює з
Костянтинівським міським центром зайнятості. Для випускників проводиться анкетування щодо якості їх
попереднього навчання, за результатами якого 84% вважають що їх професія, яку вони здобули у ЛугНАУ є
затребуваною на ринку праці (результати анкетувань наведено ЕГ у відповідь на запит). Для ЕГ надано також
інформацію, щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників даної ОП. На офіційному сайті
закладу, у розділі «Громадське обговорення проєктів ОПП» (https://bit.ly/3ojwXZ9) роботодавці можуть пройти
анкетування, щодо якості ОП.

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

Відповідно до «Положення про освітні програми» моніторинг ОП проводиться за участі здобувачів вищої освіти,
представників органів студентського самоврядування та ради молодих вчених, випускників, роботодавців,
академічної спільноти та інших зацікавлених сторін (https://bit.ly/33MCzlh). Способами проведення моніторингу у
закладі є: анкетування, опитування, інтерв’ювання (у тому числі здобувачів вищої освіти та випускників з метою
аналізу їх власного досвіду), моніторинг досягнутих результатів, оцінювання ОП на відповідність критеріям
забезпечення якості освітніх програм. Моніторинг освітніх програм визначає Рада з якості. Під час перегляду ОП
«Агрономія» магістерського рівня із залученням здобувачів, роботодавців, науково-педагогічних працівників було
виявлено недостатність практичної складової ОП, потреба у подальшому розвитку матеріальної бази лабораторій
ОП, необхідність оновлення деяких підручників та посібників, які використовуються для забезпечення здобувачів
додатковою інформацією при самостійному навчанні, недостатньо враховані світові тенденції розвитку
рослинницької галузі, не чітко визначена мета та особливість ОП. Під час дистанційних зустрічей, гарантом ОП та
представниками проєктної групи було зазначено на усі ці недоліки та продемонстровано в ОП внесені зміни,
зокрема, мету освітньої програми сформульовано відповідно до місії закладу, переглянуто та доопрацьовано
особливості ОП, збільшено кількість кредитів практики з 6 до 18 (https://bit.ly/2RTsWhQ). Під час виконаної роботи
з усунення недоліків було проаналізовано міжнародний досвід у відповідності до регіонального контексту та вимог
роботодавців.

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 «Агрономія» первинна, проте, як зазначив гарант та представники проєктної групи, досвід
враховано саме при написанні кваліфікаційних робіт, тематика яких, розроблена до потреб сучасних підприємств та
міжнародного бізнес-середовища. Також, заклад працює у напрямку розширення зв’язків з виробництвом для
забезпечення практичної підготовки студентів, системного зворотного зв’язку з випускниками, моніторингу ринку
праці. У планах закладу: покращити роботу у підготовці та поданні до друку наукових публікацій до міжнародних
фахових видань, зокрема Scopus або Web of Science та продовжувати розширювати зв’язки з виробництвом для
забезпечення практичної підготовки студентів, для чого на кафедрі призначена відповідальна особа.

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

Вивчення документів ЗВО та спілкування зі стейкхолдерами показало, що здобувачі, НПП, адміністрація,
допоміжний персонал сприймають політику та процедури забезпечення якості вищої освіти як корисні та готові
долучатися до їх удосконалення. У ЗВО розроблена і діє «Система корпоративних цінностей» яка ґрунтується на
університетських цінностях та визначає основні орієнтири поведінки, які обов’язкові для дотримання всіма
учасниками освітнього процесу кожного структурного підрозділу. Система базується на «Кодексі корпоративної
культури» (https://bit.ly/33Ps3d0). Кодекс спрямований на визначення морально-етичних норм взаємодії учасників
освітнього процесу, забезпечення сприятливого морально-психологічного клімату у колективі тощо. Формуванню
культури якості у закладі, також сприяє діяльність Ради з якості, що включає усі категорії стейкхолдерів:
представники адміністрації, здобувачі, викладачі, роботодавці, експерти з якості освіти (https://bit.ly/33O5PYK).
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Протоколи засідань Ради з якості розміщені у відкритому доступі на сайті закладу. На сайті закладу розміщено,
також, низку інших нормативних документів (https://bit.ly/3tR7urc), що регламентують політику і процедури
забезпечення якості вищої освіти, розподіл відповідальності між структурними підрозділами університету. Аналіз
чинних нормативних документів свідчить про те, що ОП забезпечена постійним моніторингом освітніх компонентів,
новітніх форм та методів викладання, поняттями академічної доброчесності і наукової етики. Під час інтерв’ювання
здобувачів за ОП, представників студентського самоврядування, роботодавців, науково-педагогічного персоналу
відчувається зацікавленість у покращенні освітнього процесу, виявленні недоліків та пошук шляхів їх усунення.
Професійні навички викладачів удосконалюються шляхом підвищення кваліфікації у провідних установах
(https://bit.ly/33MmhZk).

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

У Луганському НАУ процес розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП
регламентується чинними положеннями. Функціонує Рада з якості, яка забезпечує впровадження, функціонування
та постійне удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти відповідно
до регламентуючих документів. До моніторингу ОП залучаються здобувачі, що підтверджено при онлайн-зустрічі,
результатами анкетувань та наданими скан-копіями витягів із протоколів засідань кафедри. Під час зустрічей
підтверджено ефективну співпрацю з роботодавцями, які також залучені до процедури перегляду ОП. Варто
зазначити позитивним те, що на постійній основі залучаються професіонали-практики до проведення аудиторних
занять, та періодично долучаються представники проєкту Агрокебети. Позитивною практикою є розміщення на
сайті закладу таблиці результатів громадського обговорення, протоколи засідань Ради з якості та протоколи засідань
кафедри де розглядаються питання моніторингу ОП. Академічною спільнотою університету підтверджено
сформовану культуру якості, яка сприяє постійному удосконаленню ОП та освітньої діяльності за нею.

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

Поспілкувавшись зі здобувачами магістерського рівня вищої освіти даної ОП, ЕГ дійшла висновку, що студенти мало
залучаються до діяльності у студентському самоврядуванні, а також, здобувачі саме цієї ОП не залучені до Ради з
якості, тому ЕГ рекомендує посилити участь здобувачів у студентському самоврядуванні та за можливості включити
здобувачів даної ОП до складу Ради з якості.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Вимоги щодо забезпечення якості освіти за ОП виконуються у повному обсязі, проводяться заходи щодо
вдосконалення організаційних процедур внутрішнього забезпечення якості освіти та усунення виявлених недоліків
під час опитування стейкхолдерів. До моніторингу та перегляду ОП залучаються всі стейкхолдери. Усі результати
обговорень щодо якості ОП розміщені на сайті у відкритому доступі. Водночас врахувавши вищевказані недоліки,
ЕГ рекомендовано активніше залучати студентів магістерського рівня до участі у студентському самоврядуванні, Раді
з якості. Експертна група зазначає загальну відповідність всіх підкритеріїв Критерію 8 встановленим вимогам.
Вважаємо вищезазначені рекомендації та недоліки несуттєвими. Тому загальна оцінка за рівнем відповідності
складає «В».

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.

Визначені чіткі та 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. Права та
обов’язки всіх учасників освітнього процесу в університеті регулюються такими документами: «Статутом
Луганського національного аграрного університету» (https://bit.ly/3wbyKCk), «Кодексом корпоративної культури»
(https://bit.ly/3eRmr8b), що містить перелік ключових положень щодо принципів діяльності, розвитку та взаємодії
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всіх науково-педагогічних та інших співробітників, здобувачів вищої освіти. На сайті закладу також розміщено
«Систему заходів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти» (https://bit.ly/3tM4I6o), яка розроблена
відповідно до «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості» (https://bit.ly/2S2QP6Q). Важливим
документом, що регулює освітню діяльність закладу є «Положення про організацію освітнього процесу»
(https://bit.ly/2RZAsYF). На сайті закладу сформовано окремо сторінку для здобувачів, що містить доступ до
особистих кабінетів (наповнених усією необхідною інформацією: від довідок до методичного забезпечення), доступ
до ІТ-простору, документів щодо практичної підготовки, вибіркові дисципліни тощо (https://bit.ly/3yhGK6A).
Здобувачі наявністю особистих кабінетів задоволені, про що зазначили під час дистанційної зустрічі. Наведені
документи та інші нормативно-правові документи з освітньо-наукової діяльності розміщуються у вільному доступі
на офіційному сайті університету, на сторінках відповідно до кожного розділу діяльності (https://bit.ly/3hvRJn4).

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.

Проєкт ОП «Агрономія» магістерського рівня знаходиться на офіційному сайті у розділі «Громадське обговорення
проєктів ОПП 2021» за посиланням (https://bit.ly/3bsbPuf) у вільному доступі. Окрім того, на сайті разом із
проєктом розміщені анкети для усіх зацікавлених стейкхолдерів, де вони можуть дати відповіді на питання щодо
якості ОП, а також залишити свої пропозиції та відгуки. Під час дистанційних зустрічей фокус-груп здобувачів і
представників академічної спільноти підтверджено розміщення проєкту ОП на вебсайті у термін не пізніше, ніж за
місяць до затвердження. Проте, для зручності, ЕГ рекомендує, разом із проєктом ОП розміщувати електронну
адресу, куди всі охочі учасники освітнього процесу можуть надсилати свої бачення та зауваження до ОП.

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 офіційному сайті університету інформація щодо ОПП розміщується одразу на декількох сторінках: «Каталог
освітніх програм», де ОП розміщені за роками та спеціальностями (https://bit.ly/3tN6PGZ), а також, освітні
програми розміщені у розділі «Акредитація освітніх програм» (https://bit.ly/3wcSQMy), саме тут розміщуються,
також, робочі програми навчальних дисциплін, рецензії від роботодавців, навчальні плани відповідно до форм
навчання, також, таблиця обговорень якості ОП із пропозиціями усіх зацікавлених стейкхолдерів та рішення, щодо
їх врахування (https://bit.ly/3hrrEFD) та витяг засідання кафедри із розглядом даних пропозицій
(https://bit.ly/3okhlEw). Представники від роботодавців, зазначили під час дистанційної зустрічі з ЕГ, що
знайомляться із ОП саме на сайті закладу.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Наявність чітких та зрозумілих правил та процедур щодо регулювання прав та обов’язків учасників освітнього
процесу, що визначаються відповідними положеннями та є доступними для всіх учасників освітнього процесу.
Дотримання вимог щодо своєчасного оприлюднення освітньої програми, зокрема її проєкту на офіційному сайті
університету, зміст якої містить достовірну інформацію та дозволяє усім зацікавленим сторонам брати участь в її
обговоренні та оновленні, оприлюднення таблиці результатів обговорення якості ОП та проведення анкетування
щодо перегляду ОП для основних категорій стейкхолдерів (здобувачі, роботодавці, випускники).

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

Так, як на даній ОП навчаються іноземні здобувачі, варто зазначити, про недостатність інформації, щодо
методичного та матеріально-технічного забезпечення англійською мовою, тому ЕГ радить доповнити інформацію
про ОП, освітні компоненти, результати навчання, матеріально-технічне забезпечення та інші складові освітнього
процесу англійською мовою. Для зручності ЕГ, також, рекомендує, разом із проєктом ОП розміщувати електронну
адресу, куди всі бажаючі учасники освітнього процесу можуть надсилати свої бачення та зауваження щодо ОП.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Сторінка 25



Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Зважаючи на вищенаведені сильні сторони та позитивні практики, які базуються на чітких і зрозумілих правилах і
процедурах щодо врегулювання прав та обов’язків учасників освітнього процесу, на вчасному публічному
інформуванні всіх стейкхолдерів щодо освітнього процесу, а також на дотриманні вимог вчасного розміщення
проєкту ОП, таблиці результатів обговорень ОП, оперуючи незначними недоліками, які стосуються, зокрема,
наповнення інформацією про ОП, освітні компоненти, результати навчання, матеріально-технічне забезпечення та
інші складові освітнього процесу англійською мовою, через те, що на даній ОП навчаються іноземні здобувачі,
експертна група зазначає, що ОП загалом відповідає Критерію 9 з недоліками, що не є суттєвими.

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
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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.

Акредитація освітньої програми «Агрономія» другого рівня вищої освіти (магістерського) проводилась у
віддаленому (дистанційному) режимі, відповідно до погодженої Програми візиту (https://bit.ly/3fqkAGm). Члени
експертної групи проаналізували Відомості про самооцінювання освітньої програми https://bit.ly/3uRplzm зробили
запит на додаткові документи та отримали їх. Отримані документи та матеріали підтверджують легітимність
позицій, які недостатньо висвітлені у Відомостях про самооцінювання освітньої програми. Експертна група,
безпосередньо спілкуючись з адміністрацією, НПП, здобувачами, випускниками, роботодавцями переконалася, що
ЗВО, зокрема, випускова кафедра функціонує з метою посилення орієнтації управління на якісні аспекти освітнього
процесу, регулярного удосконалення та оновлення всіх складових ОП «Агрономія». Важливим моментом, який
вплинув на розвиток ЗВО є початок «Військових дій» в Україні, приміщення та всі нормативні документи ЗВО були
окуповані сепаратистами, що змусило Міністерства аграрної політики та продовольства України (Наказ № 408 від
20.10.2014 р.) перемістити Луганський НАУ до м. Харків, де він здійснював освітню діяльність на базі регіональних
аграрних університетів. Відновлення навчального процесу та роботи університету ускладнювала відсутність усієї
науково-методичної та фінансової документації, статистичних звітів, архівів, особових справ студентів та
співробітників, матеріально-технічної та лабораторної бази на балансі Університету, наявністю боргів, які виникли
на тимчасово-окупованій території, тощо. У 2018 році ЗВО відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України
№ 925 від 20.08.2018 р. «Про організацію освітнього процесу у Луганському НАУ» знову переміщується до
Луганської та Донецької областей. Відповідно до розробленої реінтеграційної стратегії розпочинаються
реорганізаційні процеси з перетворення на інноваційний мережевий заклад вищої освіти розташований у м.
Старобільськ та с. Веселому Луганської області, м. Слов’янськ, м. Костянтинівка та м. Красногорівка Донецької
області. Починаються процеси з відновлення матеріально-технічної та лабораторно-дослідної бази за допомогою
міжнародних інституцій (за 2019-2020 рр. залучено міжнародної технічної допомоги на суму більше як 60 млн грн),
комерціалізації результатів науково-практичної діяльності, інтенсифікації процесів з практичної підготовки
студентів, впровадження сучасних регламентів в процедури управління, розвитку системи якості освіти. У теку
Національного агентства завантажені відео, на яких можна пересвідчитися, що усі зустрічі відбувалися згідно з
розкладом роботи ЕГ (програмою візиту). Усі учасники зустрічей були відкритими у спілкуванні. Експертна група
надала рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності ЗВО та ОПП.

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
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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

***

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

Бакуменко Ольга Миколаївна

Члени експертної групи

Тонха Оксана Леонідівна

Сідлецька Оксана Миколаївна
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