
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Луганський національний аграрний університет

Освітня програма 33380 Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва

Цей експертний висновок складений за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної
справи. Розгляд справи ГЕР є частиною акредитаційної процедури Національного агентства і здійснюється на основі
поданих закладом відомостей про самооцінювання освітньої програми, а також звіту експертної групи про результати
акредитаційної експертизи.

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

ГЕР - галузева експертна рада

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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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

08.07.2021 р. Справа № 0793/АС-21

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 20 "Аграрні
науки та продовольство" у складі:

Лопушняк Василь Іванович – головуючий,

Василишин Роман Дмитрович,

Власенко Володимир Анатолійович,

Вовк Стах Осипович,

Геник Ярослав Вячеславович,

Гончарова Олена Вікторівна,

Іванова Ірина Євгенівна,

Сатарова Тетяна Миколаївна,

Центило Леонід Васильович,

за участі запрошених осіб:

Шахова Юлія Юріївна – гарант ОП,

розглянула на своєму засіданні матеріали акредитаційної справи щодо акредитації освітньої програми:

Назва ЗВО Луганський національний аграрний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 33380

Назва ОП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Cпеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про умовну (відкладену) акредитацію.

За – 9, Проти – 0

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

На думку ГЕР

 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,
або для призначення повторної акредитаційної експертизи, відсутні

 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми
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 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

У цьому розділі ГЕР надає власну оцінку відповідності освітньої програми, базуючись на змісті звіту експертної
групи та інших матеріалах акредитаційної справи.

Заповнення полів «Обґрунтування» є обов’язковим, якщо ГЕР змінює рівень відповідності, визначений експертною
групою, або підтверджує рівень відповідності A. E чи F. У цих випадках необхідно заповнити обґрунтування не
менше як за одним підкритерієм у межах відповідного критерію.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень E

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень E

Обґрунтування ГЕР

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

Цілі ОП 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва є чіткими відповідають місії і стратегії
розвитку ЛНАУ (https://lnau.in.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%
d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-
%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f/?lang=ua). Цілі ОП
204 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти корелюють зі спеціальністю 204 Технологія виробництва і
переробки продукції тваринництва та спрямовані на формування фахівців, які здатні ефективно застосовувати знання
технологічних процесів виробництва та переробки продукції тваринництва в різних, у тому числі нестандартних
умовах та ситуаціях, розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з використанням теорій,
методів зоотехнічної, біологічної та ін. прикладних наук, з урахуванням особливостей різних видів, статево-вікових
груп тварин та технологій переробки тваринницької продукції.

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

Цілі освітньої програми та програмні результати навчання, компетентності ОП цілком аналогічні з представленими у
Стандарті ВО першого (бакалаврського) рівня спеціальності 204. Що в свою чергу, зменшує рівень унікальності щодо
відображення відповідних ПРН та компетентностей саме для цієї ОП ЛНАУ. Експертною групою не встановлено факт
внесення пропозицій щодо розширення саме ПРН, хоча, роботодавці фокус-групи, які представляють наукове та
практичне (виробниче) середовище (директор "Крамагросвіт" Курінний С.І.; Заст. директора Інституту тваринництва
НААН Ткачов І.В.; директор Державної дослідної станції птахівництва НААН Катеринич О.О., здобувач вищої освіти
ЛНАУ Кириченко Г.С. та ін.) періодично залучаються до обговорень, надають рецензії, вносять пропозиції
вдосконалення інших аспектів (складових) ОП. Крім того, згідно представленому проєкту ОП 204 на 2021р. (у
відповіді ЗВО на зауваження експертної групи) вказано, що ОП вже містить додаткові ПРН (22, 23,24), що надає
можливість підкреслити унікальність даної ОП, втім, акредитується ОП 2020 р., тому відповідність цьому підкритерію
є частковою. Крім цього, під час відкривання посилання на проєкт ОП 2021 на офіційній сторінці закладу
"Громадське обговорення проєктів ОПП 2021"; https://lnau.in.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%81%d1%8c%d
0%ba%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%96%d1%85-
%d0%bf%d1%80%d0%be/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%94%d0%ba%d1%82-
%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-
%d0%be%d0%b1%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d0%bf/?
lang=ua; вказані внесені зміни щодо ПРН 22,23,24 відсутні.

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

Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначені з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство.
Відповідність галузевому і регіональному контексту відображається співпрацею зі стейкхолдерами Східного регіону
України. Втім, реалізація ОП з відповідними освітніми компонентами та ПРН, надає можливість підготувати
висококваліфікованих фахівців тваринницьких галузей (скотарства, птахівництва, свинарства, бджільництва,
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переробки тваринницької продукції), але представлено не повною мірою щодо забезпечення ОК за змістовим
наповненням перспективних напрямів для Східного регіону (наприклад, скотарство, бджільництво (ОК22, ОК23).
Відносно впровадження до ОП 204 кращих практик інших аналогічних вітчизняних та іноземних програм, експертній
групі не було представлено, втім, у закладці "Відповіді-запити" ЗВО відреагував: у додатку 2 міститься навчальний
план Університету Мута (Йорданія), посилання на ОП спеціальності 204 СНАУ, БНАУ, ДВНЗ "ХДАУ". Втім,
конкретних обґрунтованих (найкращих практик) прикладів немає, наведено лише посилання на власне самі ОП
українських ЗВО, в той час, як іноземна ОП передбачає включення ОК "Гігієна тварин", "Годівля тварин і технологія
тварин", "Технологія відтворення тварин", де ЗВО підкреслює можливість вивчення питань щодо здоров'я та
добробуту тварин. Така інтерпретація є сумнівною, оскільки, наприклад, структура інших вітчизняних ОП 204 також
передбачає вказані ПРН та компетентності. Відносно "добробуту тварин" європейські заклади практикують такі ОК,
як, наприклад, "Welfare animal", біологічна безпека та гігієна кормів, біобезпека на фермі, основи органічного
виробництва продукції тваринництва тощо. Тому обґрунтування запозичення конкретних саме кращих практик
інших ЗВО не є повною мірою аргументованим. Під час аналізу представлених практик залучення досвіду реалізації
ОП інших ЗВО у навчальному плані передбачено для глибинного вивчення, узагальнення, закріплення отриманих
знань та навичок під час навчання та опанування професійних дисциплін виконання КП (курсових проектів/робіт),
наприклад, з дисципліни "Технологічні норми проектування підприємств з виробництва і переробки продукції
тваринництва" або "Годівля с.-г. тварин та птиці" тощо. Втім, такого досвіду в ОП 204 використано не було. Натомість
це надало б можливість здобувачу навчитися комплексно вирішувати конкретне фахове завдання та закріпити
отриманні знання і відповідні ПРН.

1.4 Освітня програма дає можливість 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 мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

ОП надає можливість здобувачу вищої освіти досягти більшість результатів навчання, представлених у Стандарті ВО
першого (бакалаврського) рівня спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.
Згідно відповіді ЗВО зауваженням ЕГ щодо досягнення ЗК2 забезпечується, в тому числі "проходженням різних видів
практики" - в такому випадку необхідно відобразити в матриці відповідності ОП (ЗК2=ОК32 (виробнича практика)).
Представлені в ОП ОК та відповідні компетентності і ПРН можуть бути досягнуті в результаті опанування більшої
кількості освітніх компонентів навчального плану, втім у матриці відповідності зазначено менша їх кількість. Крім
цього, матриця відповідності містить суперечливі аспекти, наприклад, здобуття компетентностей під час опанування
освітніх компонентів: ОК5 (Генетика) - ФК7,8,9; ОК3 (Вища математика) - ЗК2.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень E

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень E

Обґрунтування ГЕР

2.1 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)

Загальний обсяг ОП становить 240 кредитів ЄКТС (з яких 177 кредитів (73,8 %) приходиться на обов'язкові
компоненти; 63 кредити (26,3 %) передбачено на вибіркові освітні компоненти; 24 кредити - практична підготовка
(навчальна (12 ) та виробнича (12) практика)). ОП 204 відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та Стандарту ВО спеціальності 204 Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва.

2.2 Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання

Загалом змістовне наповнення ОП є структурованим, освітні компоненти спрямовані на досягнення заявлених цілей.
Встановлення логічної послідовності ОК в контексті здобуття необхідних знань, вмінь, навичок здобувачем вищої
освіти має певні труднощі під час вивчення представлених пре- та постреквізитів навчання: ОК 21 (Технологія
виробництва продукції тваринництва) передує ОК 26 (Технологія відтворення тварин) у зв'язку з чим у здобувача
може бути не повністю сформовано уявлення та відповідні компетентності щодо особливостей відтворення тварин під
час адаптації технологій виробництва продукції тваринництва. Крім цього, ОП 204 містить помилки, ймовірно,
технічного характеру, зокрема, у розділі "Загальна інформація - цикл/рівень" вказано одночасно 6 та 7 НРК України;
у розділі 2.2."Структурно-логічна схема ОП" за загальної кількості 8 семестрів (4 курси навчання) представлено
І,ІІ,ІІІ,IV, V, VI, VII та Х семестр. Крім цього, у зазначеному розділі 2.2. представлено ОК33 "Кваліфікаційний іспит",
згідно стандарту ВО - "атестаційний екзамен" або атестація здобувача та згідно Положення про систему внутрішнього
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забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ЛНАУ пункт. 4.10 "Атестація випускників
здійснюється відповідно до вимог стандарту вищої освіти й освітньо-професійної програми у формі атестаційного
екзамену (комплексного атестаційного екзамену) та/або захисту кваліфікаційної (бакалаврської або магістерської)
роботи" (https://lnau.in.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%
d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-
%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f/?lang=ua). У
розділі 4 "Придатність випускників до працевлаштування" представлено інформацію у відповідності до Державного
класифікатора професій ДК 003: 2010, втім є невідповідність за кодом посад
(https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text). У відповіді ЗВО щодо зауважень ЕГ відмічено, що у проєкті
ОП 2021 вказано 6 НРК України, втім під час відкривання посилання на вказаний проєкт ОПП 2021 у розділі
"Громадське обговорення проєктів 2021" на офіційній сторінці ЗВО у розділі "Загальна інформація - цикл/рівень"
вказано 7 НРК (https://lnau.in.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%81%d1%8c%d
0%ba%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%96%d1%85-
%d0%bf%d1%80%d0%be/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%94%d0%ba%d1%82-
%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-
%d0%be%d0%b1%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d0%bf/?
lang=ua).

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

Зміст ОП 204 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відповідає предметній області спеціальності Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство. Освітні
компоненти охоплюють основні напрями спеціальності та забезпечують формування професійних знань, вмінь у
здобувача вищої освіти.

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

Індивідуальні навчальні плани здобувачів містять обов'язкові компоненти та вибіркові компоненти ОП (за вибором
здобувача), також здобувачі мають можливість обирати місця проходження виробничої практики та тематики
кваліфікаційної роботи. Формування індивідуальної освітньої траєкторії регламентоване відповідними положеннями
на офіційній сторінці ЗВО (https://lnau.in.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%
d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-
%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f/?lang=ua). Втім ЕГ
зазначає, що здобувачі не обирають дисципліни на 1 семестр з огляду на складнощі організаційного характеру.
Водночас, в навчальному плані в 1-му семестрі передбачено опанування двох вибіркових компонентів. Індивідуальні
навчальні плани, що були надані на запит ЕГ, містять вибіркові компоненти, що вивчалися в осінньому семестрі І
курсу (індивідуальний навчальний план здобувача Будариної О.Є., Шульги С.Р.). Крім цього, згідно переліку
вибіркових дисциплін, представлених до вибору здобувачів відмічено дублювання за змістовим наповненням
обов’язкових: ВК «Бджільництво» та ОК 23 «Технологія виробництва продукції бджільництва»; ВК «Переробка
продукції тваринництва» та ОК 27 «Технологія переробки продукції тваринництва». Під час відкривання посилання
на анотацію та спроби ознайомитися з темами занять дисциплін система доступ не надає
(http://edu.lnau.in.ua/login/index.php).

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності

ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, процедура якої регламентується
відповідним Положенням про практичну підготовку здобувачів вищої освіти аграрних та супутніх спеціальностей у
ЛНАУ, його ВСП (https://lnau.in.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%
d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-
%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f/?lang=ua). У
відповідності до навчального плану ОП на практичну підготовку відведено 24 кредити ЄКТС (навчальна практика, 12
ЄКТС, проводиться в 2 та 4 семестрах та виробнича практика, 12 ЄКТС проводиться у 6 та 8 семестрах). Графік
навчального процесу передбачає Загальноуніверситетську практику (З) по тижню для першого, другого та третього
курсів. Втім, в переліку компонент ОП, відповідно і в матриці відповідностей ця практика відсутня, що унеможливлює
отримання інформації щодо набуття компетентностей та ПРН в результаті проходження здобувачем цієї практичної
підготовки. Крім цього, вказана компонента (З) відсутня і в структурно-логічній схемі ОП, що не надає можливість
ознайомитись з корелятивним зв'язком складових та передумовами опанування. Загалом, обсяг практичної
підготовки здобувачів вищої освіти, передбачений ОП надає можливість здобути компетентності, необхідні для
подальшої професійної діяльності, що підкріплюється наявністю співпраці з виробничим сектором (тваринницькі
підприємства, науково-дослідні установи та власна лабораторна база ЛНАУ). Втім, доцільним є переглянути
відповідність ОП за певними складовими навчального плану щодо вказаних недоліків.

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям
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ОП 204 передбачає набуття здобувачами вищої освіти першого (бакалаврьского) рівня соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям за рахунок таких освітніх компонент, як "Науково-дослідна робота студента",
"Історія України та української культури", "Українська мова", "Філософія" та ін. Крім того, у фокус-групах студентів і
студентського самоврядування під час інтервювання було підтверджено активну участь у науковій, громадській та
культурно-масовій діяльності, що сприяє розвитку лідерських якостей, роботі у команді тощо.

2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

ЗВО орієнтується для визначення компетентностей та ПРН на вимоги Стандарту вищої освіти України першого
(бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 204 Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва (затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки
України від 21.12.2018р. № 1432).

2.8 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає фактичному навантаженню здобувачів,
досягненню цілей та програмних результатів навчання

За свідченням ЕГ, якій під час інтерв’ювання у фокус-групі науково-педагогічні працівники визнали, що розподіл
співвідношення аудиторної та позаудиторної роботи в навчальному плані ОП 204 є неефективним для дисциплін
мовного та математичного спрямування. Водночас, в процесі інтерв’ю, здобувачами вищої освіти (очної та заочної
форм навчання) було відзначено достатність обсягу аудиторної роботи за більшістю освітніх компонент навчального
плану. Однак, у ЗВО опитування серед здобувачів щодо їх фактичного навантаження не проводилося. Відповідно до
навчального плану ОП 204 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти перерозподіл навантаження студентів є
незбалансованим. Графік навчального процесу та зведені дані щодо бюджету часу свідчать про нераціональне
планування тривалості заходів: співвідношення канікул (К) та теоретичного навчання (Т). ЗВО у закладці "відповіді"
відмічає, що у проєкті 2021 ОП 204 перерозподіл навантаження є більш збалансованим, що є позитивним та
стверджує факт удосконалення ОП у майбутньому, втім, акредитується ОП 2020 р. Крім цього, під час спроби
переглянути перебіг обговорення, результати анкетування за цим критерієм відкриваються анкети іншої
спеціальності (АНКЕТА здобувачів вищої освіти спец. 211 Ветеринарна медицина (Доктор філософії). Ймовірно, це
технічна помилка, бажано виправити, оскільки у представників стейкхолдерів може виникнути непорозуміння
(https://lnau.in.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%81%d1%8c%d
0%ba%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%96%d1%85-
%d0%bf%d1%80%d0%be/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%94%d0%ba%d1%82-
%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-
%d0%be%d0%b1%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d0%bf/?
lang=ua).

2.9 Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів вищої освіти за ОП 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва за
дуальною формою освіти не здійснюється. Втім, процедура регламентована розробленим Положенням про дуальну
форму здобуття вищої освіти в Луганському національному аграрному університеті» (http://surl.li/sxvq). Під час
інтерв'ювання члени ЕГ зробили висновок щодо обізнанності здобувачів вищої освіти зі змістом цього Положення та
зацікавлення роботодавців з впровадженням такої форми навчання в дію за ОП204.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

3.1 Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу вищої освіти

Правила прийому на навчання за ОП 204Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва є чіткими та
зрозумілими, дискримінаційних обмежень чи привілеїв не виявлено. Правила прийому на навчання опилюднені на
офіційній сторінці ЗВО у вкладці "Абітурієнту", відображають загальні положення організації прийому вступників,
обсяги державного замовлення, строки прийому заяв та документів конкурсного відбору та зарахування на навчання,
порядок прийому заяв та документів, проведення конкурсного відбору, спеціальні умови участі в конкурсному відборі
(http://surl.li/kgbx). На офіційній сторінці ЛНАУ доступними є вкладки для тих, хто вступає на основі ПЗСО
(http://surl.li/sxvt) та на основі ОКР «Молодший спеціаліст» (http://surl.li/sxvv).

3.2 Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми
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Правила прийому на навчання за ОП 204 враховують особливості програми: ваговий коефіцієнт становить 0,4 для
дисципліни «Біологія» (https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-2021/ПП_2021_Луганський%20НАУ.pdf); при формуванні
змісту фахового вступного випробування на ОП для абітурієнтів, які вступають на основі ОКР «Молодший спеціаліст»
(http://surl.li/sxvx), ОП містить питання розведення, годівлі, гігієни тварин, особливості технології виробництва
продукції тваринництва (скотарства, свинарства, вівчарства, птахівництва, бджільництва, кролівництва,
аквакультури). Проте, в ній відсутні питання щодо технології переробки продукції тваринництва.

3.3 Визначено 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 яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми

Визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти регламентується відповідним «Положенням про
порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці» та представлено на офіційній
сторінці ЗВО (http://surl.li/kgfv).

3.4 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

Випадків перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті не здійснювалось. Порядок
процедури регламентується «Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
та/або інформальній освіті» (http://surl.li/sxwe).

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

4.1 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

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.
Організація освітнього процесу регламентується відповідним Положенням про організацію освітнього процесу в
ЛНАУ (http://lnau.in.ua/w3dd). Для забезпечення досягнення ПРН використовують різні форми занять: лекції,
практичні, консультації, контроль самостійної роботи, дискусії, діалоги, презентації. Практикується використання
платформи Meet (Office 365), дистанційна форма реалізації освітніх послуг (http://surl.li/smzu), здобувач вищої освіти
має необмежаний доступ до особистого кабінету. У ЗВО запроваджено систему вільного вибору тем наукових
досліджень, вибіркових дисциплін, бази практичної підготовки для здобувача вищої освіти.

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

На офіційній сторінці ЛНАУ представлено необхідну інформацію для учасників освітнього процесу, вона є
зрозумілою, доступною (http://surl.li/smwi). Під час інтервʼю фокус груп здобувачів та науково-педагогічних
працівників було з'ясовано, що на першому занятті викладачі ознайомлюють здобувачів вищої освіти з цілями,
змістом та відповідними ПРН за ОП204, також з порядком та критеріями оцінювання в межах кожної окремої
дисципліни. Однак, у робочих програмах інформація відображає лише кількість тем та максимальну сумарну
кількість балів, яка може бути отримана. З метою ознайомлення з НМК, змістовим наповненням дисципліни доступ є
обмежений та потребує авторизуватися (http://edu.lnau.in.ua/login/index.php), представлені анотації вибіркових
дисциплін на офіційній сторінці також містять посилання на електронну платформу, де доступ відсутній без
авторизації. Втім, учасник освітнього процесу (здобувач) має особистий кабінет (http://176.101.220.8:8081/), в якому
отримує повну інформацію щодо розкладу, робочого плану, списку груп, успішності, доступу до автоматизованої
системи управління навчальним процесом Moodle.

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

ЗВО використовує різні форми імплементації дослідницького компоненту в освітній процес, зокрема, здобувачі вищої
освіти першого (бакалаврського) рівня ОП 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва залучені
до написання сумісних наукових статей, тез з НПП з публікацією у збірниках матеріалів конференцій, приймають
участь у наукових гуртках. При інтерв'юванні у фокус-групах було надано відповідну інформацію, що підтверджує
професійну спрямованість наукової діяльності учасників реалізації ОП.
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4.4 Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі - викладачі) оновлюють зміст освіти на
основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Науково-педагогічні працівники, які забезпечують реалізацію ОП 204, оновлюють зміст освіти на основі наукових
досягнень і сучасних практик в галузі: публікують результати досліджень у вітчизняних та іноземних виданнях,
приймають участь у конференціях, підвищують кваліфікацію, проходять стажування. Втім, бажано розширити
кількість НПП щодо участі у вказаних заходах щодо оновлення змісту освіти. Позитивним є факт, що більшість
викладачів, які дотичні до реалізації ОП 204 (Шахова Ю.Ю., Берестова Л.Є., Василець В.Г., Стрижак Т.А.) мають
вагомий досвід роботи в науково-дослідних установах (http://surl.li/snol). При ознайомлені з науково-дослідною
діяльністю НПП, що реалізують ОП 204 на офіційній сторінці представлено інформацію щодо наукових інтересів,
спеціальності викладача. Втім відсутні посилання на особисту сторінку НПП загальновідомих платформ, таких як
Orcid, Google Scholar, Scopus, що надало б можливість відразу скласти враження щодо наукової активності, цитування
та інших складових наукових досягнень викладача
(https://lnau.in.ua/%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b8/%d0%b1%d1%96
%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9/%
d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b0-
%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b0-
%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%82%d0%b5%d1%85/?lang=ua).

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

Інтерналізаційна діяльність ЛНАУ здійснюється у відповідності до Стратегії розвитку ЗВО, в рамках грантових
програм, зокрема програми «Підтримка ЄС переміщеним вищим навчальним закладам Сходу України»
(http://surl.li/snpy), є учасником проєкту ЄС «Відродження переміщених університетів: посилення
конкурентоспроможності, підтримка громад (REDU)», проєкту ЄС «Вдосконалення вищої сільськогосподарської
освіти у Східній Україні» (http://surl.li/snpz); проєктах, що фінансуються урядом США: Зміцнення переміщених
українських університетів задля сталого розвитку» (http://surl.li/snqf); «Програмі малих грантів від Посольства США»
(http://surl.li/snqj). НПП проходять стажування за кордоном у науково-дослідних установах та на виробництві
(Німеччина, Польща) та приймають участь у міжнародних конференціях.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

5.1 Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів
навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також
оприлюднюються заздалегідь

Форми контрольних заходів та система оцінювання здобувачів вищої освіти регламентується нормативною базою
ЛНАУ: Положення про організацію та проведення поточного та семестрового контролю результатів навчання у
ЛНАУ» (http://surl.li/kopd). Втім, форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів, представлено у
робочих програмах має більш узагальнений характер, є не зовсім чіткими, відсутня іонформація щодо визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, шкала оцінювння знань. Під час інтерв'ювання у фокус-
групах здобувачі вищої освіти засвідчили, що для них критерії оцінювання у цілому є чіткими та зрозумілими.
Здобувачі вищої освіти можуть мають можливість вільного доступу до інформації щодо методів та форм контролю,
яка наведена у робочих програмах навчальних дисциплін (http://surl.li/soeh), а також на платформі Moodle
(http://edu.lnau.in.ua/), де доступ обмежений і потребує авторизуватися.

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

Форми атестації здобувачів вищої освіти (атестаційний екзамен та публічний захист кваліфікаційної роботи)
відповідають вимогам стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 20 Аграрні науки та
продовольство спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Програма
атестаційного екзамену (http://surl.li/sohf) та методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи
(http://surl.li/sohk) знаходяться на сайті у вільному доступі. Втім,в результаті спілкування ЕГ зі здобувачами не було
отримано чіткої відповіді щодо обізнаності про майбутній атестаційний екзамен. В той час, як у проєкті ОП 2021 року,
що знаходиться на громадському обговоренні (http://surl.li/solc) у розділі 3. "Форма атестації здобувачів вищої освіти"
зазначено, що атестація здійснюється лише у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи (дипломного
проєкту). Хоча у структурно-логічній схемі ОП та Переліку ОК вказано: ОК 39, ОК 40 (Атестаційний екзамен та
Підготовка та захист кваліфікаційної роботи відповідно).
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5.3 Визначено чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для всіх
учасників освітнього процесу, які забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема охоплюють
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

Правила проведення контрольних заходів є зрозумілими та доступними для всіх учасників освітнього процесу.
Правила оскарження результатів, врегулювання конфліктних інтересів регламентуються низкою Положень, що
представлено на офіційній торінці ЛНАУ. Об’єктивність екзаменаторів перевіряється під час анонімного опитування
здобувачів через систему Moodle. Втім, при інтерв'юванні у фокус-групах здобувачі не навели ЕГ прикладів
застосування інших механізмів забезпечення об’єктивності екзаменаторів. Випадків конфліктних ситуацій,
пов'язаних із проведенням контрольних заходів, зафіксовано не було.

5.4 У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники 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 визначено чіткі та зрозумілі стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності: «Кодекс
академічної доброчесності» (http://surl.li/koqo), «Положення про комісію з питань академічної доброчесності»
(http://surl.li/koqp), Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в ЛНАУ (http://surl.li/koqr).
Наявні договори співпраці з «Unicheck», ТОВ "Антиплагіат". У ЗВО популяризується академічна доброчесність та
регламентується питання щодо її дотримання. Втім, при ознайомленні з результатами перевірки робіт здобувачів на
наявність текстових збігів системою Unicheck ункальність ЗВО було надано скан-копії Акту, де вказано тему роботу,
спеціальність та ПІБ здобувача, відсоток схожості та відповідальна особа, яка здійснювала перевірку, після чого
вказано дату та підпис особи, яка перевіряла; всю інформацію в Акті сформовано не системою Unicheck, а в довільній
формі машинописним текстом. Але, за умов використання системи Unicheck такий Акт є нетиповим для оформлення
результатів «Unicheck» (системою автоматично фіксується дата здійснення перевірки, відсоток збігів з відповідними
посиланнями на джерела (за умов наявності) та ін. та має інший загальноприйнятий формат).

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Академічна та/або професійна кваліфікація НПП, задіяних до реалізації освітньої програми відповідає цілям та
програмним результатам за ОП 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти. До реалізації ОП 204 залучені НПП, які мають відповідність тим освітнім
компонентам, які вони викладають, кваліфікація підкріплюється наявністю у співавторстві посібників, патентів на
корисну модель, на винахід за тематикою освітніх компонентів ОП. Для ефективного досягнення визначених ОП
цілей та ПРН, НПП регулярно проходять підвищення кваліфікації у відповідності до Перспективного плану
підвищення кваліфікації НПП кафедр ЛНАУ (http://surl.li/spkt). На офіційній сторінці у вкладці щодо інформації
академічної/професійної кваліфікації НПП - "кафедра тваринництва та харчових технологій" відсутня інофрмація з
відповідними посиланнями id кожного викладача на загальновідомі платформи google scholar, orcid, scopus.

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми

Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими, регламентуються відповідними положеннями, діє
рейтингове оцінювання НПП (https://lnau.in.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-
%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-
%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%85-
%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b2/?lang=ua). Конкурсний добір викладачів дозволяє забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації ОП.

6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу

ЗВО практикує залучення роботодавців до організації освітнього процесу ОП 204. Під час інтерв'ю у фокус-групах зі
стейкхолдерами було встановлено співпрацю та зацікавленість в ОП, готовність розвивати партнерські відносини.
Представники роботодавців сприяють проходженню виробничої практики здобувачами вищої освіти та проведенню
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наукової роботи учасниками освітнього процесу, створена філія кафедри на базі Державної дослідної станції
птахівництва. Втім, ЕГ встановила, що представлені на запит всі договори були укладені в березні 2021 р. (договір від
31.03.2021 р. з селянським (фермерським) господарством «Верес» Слов’янського р-ну Донецької обл., договір від
11.03.2021 р. з ТОВ «КРАМАГРОСВІТ» Донецької обл., договір від 29.03.2021 р. з ФГ «КРОТ» Луганської обл.), договір
про створення науково-технічної продукції від 04.01.2021 р. з ДП «ДГ Пархомівське» Інституту овочівництва і
баштанництва НААН України» Харківської обл. Отже, становлення та зміцнення співпраця з роботодавцями стосовно
організації та реалізації освітнього процесу наразі перебуває лише на стадії започаткування.

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

Залучення професіоналів-практиків, роотодавців здійснюється за рахунок проведення виїзних занять на
виробництво.

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

Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів, викладацької майстерності шляхом кооперації з
іншими організаціями в Україні та закордоном. Викладачі, які дотичні до реалізації ОП 204 мають відповідні
свідоцтва про підвищення кваліфікації. Процедура регламентується низкою Положень, є Перспективний план
підвищення кваліфікації НПП кафедр ЛНАУ, у вільному доступі на офіційній сторінці ЗВО - "Якість освіти"
(https://lnau.in.ua/?lang=ua).

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності, що регламентується відповідними положеннями:
про матеріальне стимулювання науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників за наукові досягнення; про
заохочувальні відзнаки (https://lnau.in.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%
d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-
%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f/?lang=ua). Діє
система рейтингового оцінювання науково-педагогічних та педагогічних працівників ЛНАУ; заохочення щодо
публікації статей у виданнях, що індексуються науково-метричними базами даних Scopus, W.оf Science, здійснюється
оплата відряджень, надається можливість для стажування за кордоном, створюються сприятливі умови НПП для
підвищення кваліфікації, здійснюється нематеріальне стимулювання. Інтерв'ювання у фокус-групах підтвердило факт
створеня системи стимулювання викладацької майстерності, яка задовольняє потреби всіх учасників освітнього
процесу у ЛНАУ.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Фінансові та матеріально-технічні ресурси, навчально-методичне забезпечення ОП 204 першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти є достатніми для досягнення визначених цілей та відповідних ПРН. Здобувачі вищої освіти мають
вільний доступ до інтернет-ресурсів ЛНАУ, фондів та електронних каталогів наукової бібліотеки (втім, на момент
акредитації був встановлений факт того, що бібліотека не передплачує періодичні наукові видання фахового
спрямування). Діє проєкт USAID (https://lnau.in.ua/usaid/?lang=ua), що надає перспективи зміцнення та оновлення
матеріально-технічної бази з метою ефективного досягнення цілей та ПРН за ОП 204.

7.2 Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або
наукової діяльності в межах освітньої програми

ЛНАУ забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури та
інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або наукової діяльності в межах ОП 204
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Здійснюється на безоплатній основі перевірка наукових
робіт на наявність плагіату (сервіс Unicheck). За потреби є можливість забезпечення гуртожитком здобувачів вищої
освіти на період навчання у ЗВО.

7.3 Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси
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У ЗВО надається моральна підтримка всім хто потребує, зокрема, здобувачам вищої освіти з окупованих територій, діє
скринька довіри, психологічна підтримка (dovira@lgnau.edu.ua). З метою створення здорового морально-
психологічного середовища для здобувачів проводяться виховні заходи. Соціальні потреби здобувачів забезпечується
завдяки наданню місць у гуртожитках, доступу до спортивних залів та студентської їдальні. Санітарно-технічний стан
усіх приміщень, навчально-лабораторних аудиторій ЛНАУ відповідає чинним нормам і правилам експлуатації.
Безпечність освітнього середовища у ЗВО забезпечено відповідними інструкціями, правилами з охорони праці і
техніки безпеки (інструктажі з техніки безпеки).

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

ЗВО забезпечується в повній мірі консультативна, інформаційна, освітня, соціальна та організаційна підтримка
здобувачів вищої освіти. В результаті інтерв'ювання у фокус-групах здобувачі, представники студентського
самоврядування розповіли ЕГпро діяльність Центру медіації, дебатного клубу, можливості використання Скриньки
довіри, Скриньки ідей.

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

ЛНАУ створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які
навчаються за освітньою програмою ОП 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
(Положенням про організацію інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами ЛНАУ). Систематично
проводять заходи щодо забезпечення комфортних умов особам з особливими потребами, впроваджено систему
супроводу навчання з використанням новітніх освітніх технологій, дистанційного навчання. Особливу увагу
приділено підтримці здобувачів дітей-сиріт, мешканцям тимчасово-окупованих територій. Інформація для осіб, які
мають право на вступ до ЗВО за пільгами висвітлено у Правилах прийому, на офіційній сторрінці ЛНАУ представлено
інформацію щодо Освітнього центру «Донбас-Україна» та «Крим-Україна»
(https://lnau.in.ua/entrants/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-
%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b1%d0%b0%d1%81-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b0/?
lang=ua).

7.6 Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними
для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми

В цілому наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій, які є доступними на
офіційному сайті ЛНАУ у вкладці "Нормативно-правове забезпечення" для всіх учасників освітнього процесу
(https://lnau.in.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%
d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-
%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f/?lang=ua) та яких
послідовно дотримуються під час реалізації ОП 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

У ЛНАУ послідовно дотримуються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду
ОП 204. Процедура регламентується низкою відповідних Положень, представлених у вільному доступі на офіційній
сторінці ЗВО. Періодичний перегляд ОП здійснюється у відповідні строки учасниками реалізації освітнього процесу.

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

Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучаються до періодичного
перегляду ОП 204 та інших процедур забезпечення її якості. Під час інтерв'ю у фокус-групах ЕГ було встановлено, що
здобувачі є обізнанами щодо процедур перегляду і можливостей внесення змін до ОП. Проте, конкретних прикладів,
що засвідчили б взяття до уваги позиції здобувачів ЕГ не отримала. Втім, у таблиці пропозицій громадського
обговорення проєкту ОП 204 для вступників 2020 було висвітлено пропозиції від здобувача вищої освіти та
випускника, що були враховані.
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8.3 Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери

Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП 204 та інших
процедур забезпечення її якості. Під час інтерв'ю роботодавці висловили зацікавленість у подальшій співпраці та
розвитку дуальної освіти за ОП 204 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

8.4 Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми

ЛНАУ сприяє працевлаштуванню випускників шляхом зміцнення та розвитку співпраці з роботодавцями,
розширення практичної бази. Втім, система збирання та аналізу інформації щодо подальшої кар’єри випускників на
момент акредитації находиться на стадії становлення.

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

Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені недоліки в освітній
програмі та/або освітній діяльності з реалізації ОП, регламентується відповідними нормативно-правовими
документами, представленими на офіційній сторінці. Діє Рада з якості вищої освіти ЛугНАУ
(https://lnau.in.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b7-
%d1%8f%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/?lang=ua). На
офіційній сторінці ЛНАУ представлено та введено в дію система анкетування стейкхолдерів, діяльність Ради з якості
освіти, «Скриньки довіри», «Скриньки ідей» (https://lnau.in.ua/?lang=ua). Втім, з огляду на те, що більшість
нормативних документів була розроблена в період 2020-2021 рр., члени ЕГ не мали можливості переконатися в
дієвості створеної системи.

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

Акредитація за ОП 204 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ЛНАУ є первинною. Результатів проведення
попередніх акредитацій інших ОП, що проводилися відповідно до «Положення про акредитацію освітніх програм, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» в ЗВО немає.

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

На офіційній сторінці ЛНАУ представлено інформацію щодо формування культури якості вищої освіти, зокрема, у
вкладці «Система корпоративних цінностей», діє вкладка "Якість освіти", що наповнена контентом результатів
громадських обговорень, моніторингу якості освіти. Втім посилання на останній підрозділ не є активним та
доступним.

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Прозорість та доступність правил та процедур, що регулюють права та обов'язки всіх учасників освітнього процесу
забезпечено шляхом розміщення відповідних документів, положень на офіційному сайті ЛНАУ
(https://lnau.in.ua/official/?lang=ua).

9.2 Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт із метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін

Проєкт освітньої програми у встановлені строки до затвердження оприлюднюється на офіційному сайті ЛНАУ
("Якість освіти-громадське обговорення", https://lnau.in.ua/%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-
%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D
1%8C%D0%BA%D0%B5-
%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-

Сторінка 12



%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE/?lang=ua). Втім,
відсутня можливість ознайомитися з конкретними пропозиціями або зауваженнями стейкхолдерів, оскільки
посилання не є активним ("Звіт опитування").

9.3 Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті 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

Інформація щодо оприлюднення на офіційному вебсайті освітньої програми спеціальності 204 Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва є достовірною, має відповідні до структури компоненти.

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

не застосовується

10.6 Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Рекомендовано вдосконалити ОП 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва щодо її
унікальності та кореляції з фаховими компетентностями та відповідними ПРН, більш чітко визначити фокус ОП, що
дозволить відрізнити її від аналогічних ОП інших вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладах освіти.
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Розширити регіональний контекст шляхом внесення вже існуючих та нових освітніх компонентів та відповідних ПРН
у перелік компонент та матрицю відповідності.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Переглянути та здійснити корегування навчального плану ОП 204 першого (бакалаврського) рівня щодо більш
вирівнянного (збалансованого) перерозподілу фактичного навчального навантаження здобувачів вищої освіти.
Врахувавши специфіку освітніх компонент, співвідношення аудиторної та самостійної роботи для ефективнішого
досягнення заявлених цілей та ПРН в ОП. Приділити увагу змістовому наповненню освітніх компонент (обов'язкових
та за вільним вибором здобувача вищої освіти) з метою уникнення дублювання навчальних курсів. Усунути технічні
помилки у структурно-логічній схемі ОП, забезпечити відповідними компетентностями та ПРН
загальноуніверситетську практику (за умов включення до навчального плану ОП).

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Переглянути змістове наповнення програми фахового випробування з акцентом на питаннях, корелюючих зі
спеціальністю 204: технології переробки продукції тваринництва. З метою підвищення академічної мобільності
здобувачів вищої освіти сприяти та активізувати їх залучення до міжнародних програм кооперації, дослідницьких
заходах з відповідним інформуванням щодо визнання таких результатів навчання, здобутих в неформальній освіті.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Доповнити офіційну сторінку презентації кафедр, НПП, які забезпечують реалізацію ОП посиланням на особисті
сторінки наукової активності на платформах Orcid, Google Scholar, Scopus тощо. Здійснювати періодичне оновлення
освітніх компонентів за ОП 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва з врахуванням
тенденцій розвитку спеціальності та найновіших досягнень і сучасних практик в галузі. Розширити можливість
проходження зарубіжних стажувань більшої кількості НПП та здобувачів вищої освіти. Доповнити інформацію в
навчально-методичних матеріалах щодо форм проведення контрольних заходів, критеріїв оцінювання (шкала
оцінювання), додати інформацію щодо визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті у робочі
програми, силабус ОК, розширити посилання на доступну літературу, в тому числі авторськими працями за
тематикою дисципліни НПП, що реалізують ОП.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Узгодити та довести у відповідність форми атестації здобувачів вищої освіти (атестаційний екзамен та публічний
захист кваліфікаційної роботи) у відповідності до стандарту вищої освіти та в Освітній програмі 204 Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва. Доопрацювати інформаційний ресурс в навчально-методичному
забезпеченні ОП, зокрема, в робочих програмах додати у відповідні підрозділи можливість визнання результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті, шкалу оцінювання, форми контролю заходів та критерії оцінювання
здобувачів. Посилити контроль за дотримання академічної доброчесності всіх видів робіт.

Критерій 6. Людські ресурси
Розширити шляхи залучення до проведення аудиторних занять відомих вчених і професіоналів-практиків
вітчизняного та міжнародного простору. Розглянути проведення аудиторних занять професіоналами-практиками на
основі штатних співробітників. Ширше сприяти професійному розвитку викладачів шляхом реалізації міжнародної
кооперації, участі у міжнародних заходах науково-практичного плану, посилити публікацію результатів досліджень у
виданнях бази даних Scopus. W.Science, як здобувачів вищої освіти, так і НПП.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Здійснювати розширення навчально-методичної бази саме НПП, залучених до реалізації ОП 204, оновлювати фонд
бібліотеки сучасною фаховою літературою вітчизняного та іноземного спрямування.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Ширше здійснювати інформування дотичних до реалізації ОП 204 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо
можливостей її удосконалення з використанням різних інструментів (обговорення, анкетування тощо). Відображати
результати з конкретними пропозиціями, зауваженнями на офіційному сайті ЗВО.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Рекомендовано доопрацювати наповнення офіційного сайту ЛНАУ, зокрема, доповнити наявний інформаційний
контент демонстраційними фото, відеоматеріалами практичної підготовки здобувачів, діяльності наукових гуртків,
академічної мобільності здобувачів і науково - педагогічних працівників, оприлюднювати результати обговорень,
зауважень, рекомендацій стейкхолдерів щодо удосконалення ОП. Переглянути доступність в технічному контексті
всіх посилань, представлених в інформаційному просторі сайту ЛНАУ.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується
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4. Додатки
Відсутні

***

Шляхом підписання цього експертного висновку я підтверджую. що внесені до нього відомості про присутніх на
засіданні ГЕР і результати голосування членів ГЕР є достовірними, а експертний висновок було схвалено на засіданні
ГЕР так, як його викладено вище.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ЛОПУШНЯК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
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