
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання 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

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма

  

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

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

Повна назва ЗВО Луганський національний аграрний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 00493669

ПІБ керівника ЗВО Подольський Ростислав Юрійович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://lnau.in.ua

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

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 33380

Назва ОП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст»
 

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

Кафедра тваринництва та харчових технологій

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

Кафедра загальноосвітньої підготовки; кафедра менеджменту, права, 
статистики та економічного аналізу; кафедра механізації виробничих 
процесів у АПК

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Свободи , б. 23

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 288321

ПІБ гаранта ОП Шахова Юлія Юріївна

Посада гаранта ОП доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

yu.shakhova@lgnau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(099)-060-04-87

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовка спеціалістів зооінженерів / технологів з виробництва і переробки продукції тваринництва була 
розпочата в університеті у 1970 році – утворено окремий структурний підрозділ зооінженерний факультет.  
З 20.10.2014 р. наказом Міністерства аграрної політики і продовольства України № 408 ЛНАУ було переміщено «до 
завершення збройного конфлікту на території Луганської обл.» до м. Харків (на базу ХНТУ ім. Петра Василенка). 
Починаючи з 2019 р., відповідно до Наказу №925 МОН України «Про організацію освітнього процесу в ЛНАУ» 
відбулося переміщення до м. Старобільськ Луганської обл., а у лютому 2020 р. – у м. Слов’янськ Донецької обл. 
(Наказ №01-04/034 «Про закріплення місцезнаходження структурних підрозділів в ЛНАУ» від 13.02.2020 р).  
Удосконалення освітньо-професійної програми розпочато у 2019 році, відповідно до стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти, затвердженого та введеного в дію наказом від 21.12.2018 р. № 1432.  
На етапі розробки долучалися роботодавці за фахом: представники тваринницьких та переробних підприємств, 
науково-дослідних інститутів та дослідних станцій за профілем спеціальності, представники обласних та районних 
управлінь сільського господарства, організацій роботодавців агропромислового комплексу тощо. 
У 2019-2020 роках програма переглядалася з метою вдосконалення можливості формування індивідуальної 
траєкторії здобувача вищої освіти через можливості застосування дуальної та дистанційної форм освіти. 
Після урахування більшості зауважень стейкхолдерів, та з огляду на те, що ЛНАУ має необхідні матеріальні, 
фінансові та кадрові ресурси для реалізації даної ОП, 30 червня 2020 р. освітньо-професійну програму зі 
спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» було затверджено Вченою радою 
Луганського національного аграрного університету.  
ОП «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» є особливою, тому що дає можливість 
вступниками отримати серйозну фахову освіту у поєднанні з унікальними можливостями розвитку соціальних 
навичок та комунікативних компетентностей (участь у дієвій системі студентського самоврядування, надання 
системної підтримки здобувачам вищої освіти в інформаційній та освітній сфері, можливості проходити практику на 
сучасних тваринницьких та переробних підприємствах, у тому числі за кордоном тощо).
Наказом «Про внесення змін до наказу від 12.06.2020 року № 01-04/092» № 01-04/36ОД від 17.03.2021 р. 
керівником проектної групи (гарант освітньої програми) призначено кандидата сільськогосподарських наук, 
старшого наукового співробітника, доцента кафедри тваринництва та харчових технологій Шахову Юлію Юріївну; 
члени проєктної групи кандидати сільськогосподарських наук, старші наукові співробітники, доценти кафедри 
тваринництва та харчових технологій: Берестова Людмила Євгенівна; Стрижак Тетяна Анатоліївна. 
Проєктна група та група забезпечення відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (у 
редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 347 від 10.05.2018 р.)
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 1 10 1 0 0

2 курс 2019 - 2020 2 20 1 0 0

3 курс 2018 - 2019 3 5 2 0 0

4 курс 2017 - 2018 4 8 2 0 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 19249 Технологія виробництва та переробки продукції 
тваринництва
33380 Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва
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другий (магістерський) рівень 19298 Технологія виробництва та переробки продукції 
тваринництва
33378 Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 30509 7896

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

29181 6954

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

1328 942

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОП_204_бакалавр.pdf sEmu59QAkQJNKa4qHRM8VCPRsKa1/Zt5gagzA8by+Y
8=

Освітня програма НП ТВППТ бакалавр 3 р. 10 м. 
заочна.pdf

9BAg/3kj5FngfqrAQcB/tnX0vi+WbMgCIz614WVEZG8=

Навчальний план за ОП НП ТВППТ бакалавр 3 р. 10 м. 
денна.pdf

8GkwOSzeHvt7iYQoJHE3cneIL1/pYMueI1esDmt6JrE=

Навчальний план за ОП НП ТВППТ бакалавр 3 р. 10 м. 
заочна.pdf

9BAg/3kj5FngfqrAQcB/tnX0vi+WbMgCIz614WVEZG8=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Павловський С.С..pdf DHwmNcv3/DQOGpNRNJJTfcOD42MfZvlfTp/VRVInH
0Q=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Катеринич О.О..pdf UBDDtCs1myzlTE3YhLjOcQzEQcr6JZl+08FH9/yzmAE=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Курінний С.І..pdf 18f6dFll4gUGdLQqZYWIOfpFRYU+J8nD/mejj8iO6ZE=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Ткачова І.В..pdf 1Z3oMSoeJcF+eQObijnfpriYVDh4md9UcUhB3U3PYxw=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Метою ОП є професійна підготовка фахівців, які здатні ефективно застосовувати знання технологічних процесів 
виробництва й переробки продукції тваринництва в різних, у тому числі нестандартних, умовах та ситуаціях, 
розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у цій царині, що передбачає застосування теорій 
та методів зоотехнічної, біологічної та інших прикладних наук, урахування особливостей різних видів, статево-
вікових груп тварин та технологій переробки тваринницької продукції. Отримані студентами знання і вміння у 
розрізі основних загальних і професійних компетентностей дадуть їм змогу розв’язувати складні спеціалізовані 
задачі та комплексні практичні проблеми в галузі виробництва та переробки продукції тваринництва з 
використанням методів біології й прикладних наук, а відтак успішно працевлаштуватися. Отже, освітня програма 
надає можливості для забезпечення тваринницької та переробної галузі висококваліфікованими фахівцями.
Особливістю ОП є орієнтація, в першу чергу, на ті напрями виробництва і переробки тваринницької продукції, які є 
найзатребуванішими у східному та прилеглих регіонах України. Крім того, викладання дисциплін, прямо 
передбачених стандартом спеціальності, передбачається в розширеному варіанті, який дасть змогу охопити 
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замкнутий цикл технологічних процесів по кожній з цих дисциплін за принципом «від поля до столу».

 

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

Місією ЗВО є передача накопичених знань та інструментів застосування цих знань, відкриття (набуття) нових знань 
і збереження організованої структури знань з метою служіння суспільству, розвитку національної економіки і 
сучасної цивілізації. Цілі ОП вповні корелюють з місією ЗВО, оскільки передбачають надання студентам сучасних 
знань і вмінь у розрізі основних загальних і професійних компетентностей, які дадуть їм змогу з використанням цих 
отриманих і структурованих знань розв’язувати складні спеціалізовані задачі та комплексні практичні проблеми в 
галузі виробництва та переробки продукції тваринництва, яка є суттєвою складовою національної та світової 
економіки. Стратегія ЗВО (включно з місією) розміщена на офіційному сайті ЛНАУ http://lnau.in.ua/zmt8 та 
передбачає кілька цілей, які повністю співзвучні цілям ОП, а особливо в частині створення та модернізації 
конкурентоздатних регіональних освітніх продуктів, а також створення умов для підготовки фахівців з вищою 
освітою. Це підтверджується змістом ОП, яку було скореговано з урахуванням пропозицій стейкхолдерів зі Східного 
регіону України. 

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Студенти та випускники програми мають змогу представляти свою думку стосовно цілей та програмних результатів 
ОП, оскільки вони беруть участь у засіданнях кафедри тваринництва та харчових технологій з питань обговорення 
змісту ОП. Крім того, для студентів та випускників на постійній основі проводиться анонімне анкетування щодо 
якості викладання та змісту дисциплін, побажань змін у рамках дисципліни, освітньої програми. Під час ярмарок 
вакансій, які відбуваються щорічно, завжди запрошуються студенти й випускники попередніх років; з ними 
проводиться обговорення переваг і недоліків освітньої програми з відповідними висновками. Під час захистів 
студентами звітів з виробничих практик проводиться опитування щодо їхньої оцінки рівня своїх знань та 
практичних навичок у світлі роботи в умовах реального виробництва та щодо відгуків від працівників і керівників 
підприємств про підготовленість студентів. Особлива увага приділяється студентам-заочникам, та очникам, які 
працюють за спеціальністю (під час канікул, при впровадженні елементів дуальної освіти тощо). Результати 
опитувань мають своє відображення у проєктуванні ОП на наступний період. 

- роботодавці

Думки й зауваження роботодавців враховуються через їх анкетування (на постійній основі) та через відгуки й 
рецензії на проєкти освітньої програми, навчального плану, які розсилаються роботодавцям. Рецензії та результати 
анкетування, а також опитувань роботодавців, що проводяться у рамках щорічної «Ярмарки вакансій», розміщено 
на сайті університету і обов'язково враховуються під час проєктування ОП на наступний період. Періодично 
проходять зустрічі та обговорення з роботодавцями, які бажають взяти на роботу студентів або випускників, а також 
з тими, у яких студенти працювали чи працюють. Відгуки від них про підготовленість студентів ураховуються при 
формуванні ОП. Щонайменше 2 представники бізнесу щороку залучаються до освітнього процесу за сумісництвом і 
мають змогу впливати на зміст ОП.

- академічна спільнота

Науково-педагогічні працівники (НПП) входять до проєктної групи освітньої програми, групи забезпечення, 
проходять підвищення кваліфікації в умовах виробництва, мають можливість спілкуватися з роботодавцями та 
випускниками у виробничих умовах, обмінюватися думками щодо змісту ОП на щорічних науково-практичних 
конференціях ЛНАУ, семінарах та інших заходах. НПП проводять кафедральні, міжкафедральні та 
загальноуніверситетські наради, де обговорюють проєктування ОП з точки зору їх оновлення з урахуванням 
результатів співпраці з роботодавцями та здобувачами вищої освіти, в тому числі випускниками.

- інші стейкхолдери

Кілька разів на рік в університеті проводяться дні відкритих дверей, на постійній основі – профорієнтаційні заходи у 
школах, коледжах, тваринницьких підприємствах, в адміністративних установах тощо. На них проводяться 
опитування абітурієнтів, їхніх батьків, працівників тваринницьких, переробних підприємств та інших зацікавлених 
осіб щодо їхніх очікувань від навчання студентів, побажань приділити більше уваги тому чи іншому напрямку, щодо 
сучасних виробничих потреб, а також вимог до фахівців з виробництва й переробки продукції тваринництва. 
Подібні заходи здійснюються під час консультаційних виїздів викладачів до тваринницьких, переробних 
підприємств, сільських та селищних громад тощо. Пропозиції та побажання враховуються під час перегляду ОП.

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

НПП відстежують тенденції розвитку ринку праці через аналіз статистичних даних та контакти зі стейкхолдерами, і 
згідно з ними формують результати навчання. Моніторинг ситуації на ринку праці доводить зростаючу потребу в 
кадрах, які володіють сучасними знаннями технологій виробництва і переробки продукції тваринництва (ТВППТ), 
базою знань у сфері інформаційних технологій, мають організаторські навички й сформований екологічний 
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світогляд. Стосовно кожної з перелічених вище тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці, в ОП передбачено 
дисципліни та практики, які безпосередньо або опосередковано надають студентам можливість навчитися 
відповідним умінням та засвоїти необхідні знання.
Для забезпечення високої кваліфікації здобувачів НПП постійно слідкують за сучасними тенденціями та науковими 
розробками у ТВППТ, самі разом зі студентами займаються науковою роботою, а потім уводять до робочих програм 
викладання дисциплін, лекцій, практичних занять навчання цим прогресивним елементам технологій. Особливу 
увагу вони приділяють питанням сталого розвитку галузі з окремим наголосом на технологіях у крупних 
підприємствах, питома частка виробництва в яких, згідно з даними статистики, в Україні постійно зростає. Світовим 
трендом є впровадження сучасних біотехнологій, прогресивних енерго- та ресурсозберігаючих ТВППТ, відповідність 
технологій світовим стандартам. Все це знайшло своє відображення в ОП, її цілях та ПРН.

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

Як розробники ОП, так і всі НПП на постійній основі беруть участь у науково-практичних конференціях, семінарах, 
круглих столах, стажуваннях, курсах тощо, де мають змогу ознайомитися з сучасними науково-технічними 
дослідженнями, актуальними розробками нового технологічного обладнання, засобів комп'ютеризації виробництва, 
новітніми технологіями виробництва та переробки продукції тваринництва. Практиканти та випускники ЛНАУ 
працюють на підприємствах галузі, викладачі періодично проводять виїзні консультації, беруть участь у нарадах з 
проблем спеціальності. Цей досвід інтегрується у зміст ОП, перелік тем і т. ін. та формує галузевий контекст ОП.
Цілі та ПРН ОП передбачають підготовку висококваліфікованих фахівців, у першу чергу, для найзатребуваніших та 
прогресуючих тваринницьких галузей – скотарства, птахівництва, свинарства, годівлі й технології кормів, 
бджільництва, переробки тваринницької продукції. Саме ці галузі, з огляду на проведений аналіз, є на сьогоднішній 
день найперспективнішими у світі, в Україні, а особливо в східному та прилеглих її регіонах. Крім того, більшість із 
цих дисциплін одночасно й прямо передбачені стандартом спеціальності. А відтак, першочергового значення в ОП 
надано саме вказаним дисциплінам: на них та на супутні їм напрями відводиться найбільша кількість кредитів 
ЄКТС; разом з тим викладання цих дисциплін планується забезпечити найкваліфікованішими НПП, а проходження 
практик на базі підприємств перелічених напрямів буде розглядатися, як пріоритетне.

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

Для удосконалення конфігурації ОП з урахуванням сучасних вітчизняних та світових трендів розвитку освіти за 
спеціальністю, забезпечення академічної мобільності, міжвузівського співробітництва у досягненні ПРН ОП, 
враховувався досвід подібних ОП вітчизняних (НУБіП, СНАУ, ЛьвНАУ, МНАУ, ХДАЕУ, БНАУ, ВНАУ, ХДЗВА) та 
іноземних (Slovak University of Agriculture in Nitra; Agricultural University in Cracow, Poland) ЗВО.
За основу переліку ОК ОП, а отже і ПРН, було взято традиційну для українських ВНЗ структуру ОП, яка здебільшого 
відповідає нормативам ДСТУ. Аналіз же подібних ОП закордонних ВНЗ показав, що одними з основних напрямків в 
них є здоров’я тварин і мікробіологічний супровід ТВППТ. Тому нами, на відміну від переважної більшості 
вітчизняних ВНЗ, до переліку обов’язкових компонентів ОП долучено відповідні навчальні компоненти.

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

Зміст ОП уможливлює досягнення результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти за спеціальністю 204 
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за відповідним рівнем вищої освіти завдяки: 
відповідності всіх загальних характеристик ОП вимогам Стандарту; повній відповідності вимогам Стандарту обсягу 
кредитів ЄКТС як в цілому по ОП, так і щодо окремих видів навчальних компонентів, необхідних для здобуття 
ступеня вищої освіти «бакалавр»; забезпеченню за допомогою ОП формування у здобувачів вищої освіти загальних 
і спеціальних компетентностей, визначених стандартом вищої освіти; відповідності Стандарту змісту та наповнення 
компетентностей (знань, умінь, комунікацій та відповідальностей); забезпеченню через ОП нормативного змісту 
підготовки здобувачів вищої освіти; повній відповідності Стандарту форми атестації здобувачів вищої освіти; 
наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, організованої відповідно до вимог Стандарту: 
«Система заходів внутрішнього забезпечення якості освіти» http://lnau.in.ua/lsyi; «Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Луганському національному аграрному університеті» 
http://lnau.in.ua/1bhh.
Досягненню результатів навчання, передбачених стандартом, сприяють також: узгодженість місії та стратегії 
закладу вищої освіти з потребами стейкхолдерів; відповідність ОП вимогам законодавства щодо навчального 
навантаження для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; чітка структура ОП, яка передбачає можливість 
для формування не тільки спеціальних компетентностей, а й соціальних навичок (soft skills); студентоцентрований 
підхід та дотримання принципів академічної свободи; прозорість та чіткість проведення контрольних заходів; 
активне впровадження принципів академічної доброчесності; залучення роботодавців; оприлюднення на 
офіційному веб-сайті університету достовірної інформації щодо освітньої програми.

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

Зміст ОП визначається Стандартом вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва», затвердженим та введеним в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 
21.12.2018 р. № 1432.
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2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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

177

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

63

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

Об'єкт, цілі навчання, теоретичний зміст предметної області, методи й методики, а також інструменти та обладнання 
для вивчення та опанування студентами заявленої для акредитації ОП відповідає Стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Зокрема, об’єктом вивчення 
переважної більшості дисциплін, практик та кваліфікаційних робіт ОП є виробництво та переробка тваринницької 
продукції на підприємствах різних форм власності. Крім того, мета ОП повністю узгоджується з цілями навчання, 
задекларованими в стандарті. Теоретичний зміст предметної області, методи, методики, інструменти та обладнання 
також відповідають існуючим вимогам. Усі обов'язкові та більшість вибіркових освітніх компонентів ОП, програми 
практик, тематику індивідуальних навчально-дослідних завдань сформовано відповідно до предметної області. 
Зміст лекцій, практичних і семінарських занять сприяють поглибленому розкриттю понять, концепцій, принципів 
природничих та спеціальних наук, їх використанню у виробництві та переробці тваринницької продукції.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача відбувається через такі процедури: вільний 
індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти вибіркових компонентів навчального плану, баз виробничих 
практик (в тому числі закордонних), тематик кваліфікаційних робіт. За певних умов у студентів є можливість у 
встановленому порядку навчатися та (або) проходити контрольні заходи за гнучкими індивідуальними графіками та 
(або) з використанням дистанційних технологій. Студенти ОП мають змогу обирати дисципліни в обсязі не менш як 
25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. Вибіркові освітні 
компоненти, пропоновані студентам, сформовано так, щоб вони відповідали принципам альтернативності, 
академічної відповідальності та надавали кожному здобувачеві можливість широкого та вільного вибору бажаних 
дисциплін. 
Формування індивідуальної освітньої траєкторії визначається такими документами університету: 
Положення про організацію освітнього процесу - http://lnau.in.ua/w3dd, 
Положення про проведення навчально-виробничих закордонних практик та стажувань - http://lnau.in.ua/068y,
Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором http://lnau.in.ua/31gg, у якому 
конкретизується процедура формування переліку вибіркових дисциплін, їх обрання й подальшого вивчення 
здобувачами; основні вимоги щодо здійснення здобувачами права вибору відповідають розділові Х статті 62 Закону 
України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 року.

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

Процедуру забезпечення права здобувачів вищої освіти на вільний вибір дисциплін описано у «Положенні про 
порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором» http://lnau.in.ua/31gg. Вона сформована таким 
чином, щоб дати студенту можливість реалізувати його особистісні освітні інтереси, набути додаткових 
загальноосвітніх, соціальних навичок (soft skills), а також фахових компетентностей, що відповідають заявленим 
цілям програми. Це сприяє підвищенню конкурентоспроможності й затребуваності здобувачів на ринку праці. 
Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем при формуванні індивідуального навчального плану, який 
розробляється на навчальний рік за результатами особистого вибору дисциплін в обсязі, не меншому за 
встановлений чинним законодавством, з урахуванням вимог ОП щодо вивчення її обов’язкових компонентів. Так, на 
вибіркові дисципліни в ОП відведено 63 кредити. Здобувачі вищої освіти мають можливість обирати дисципліни на 
кожний семестр. З цією метою на веб-сайті університету у розділі «Студенту» оприлюднюється перелік вибіркових 
дисциплін, їх описи та анотації (http://surl.li/pxtn). Профільні кафедри й НПП презентують свої вибіркові 
дисципліни. Запис здобувачів на вибіркові дисциплін здійснюється заздалегідь в особистому кабінеті здобувача 
через автоматизовану систему управління навчальним процесом (http://lgnau.edu.ua/it/). 
Інформація про вибір студентами дисциплін узагальнюється з урахуванням наповненості груп, після чого дані 
надаються до навчального відділу для формування наказу на затвердження складу груп за дисциплінами та 
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розрахунку обсягів навчального навантаження кафедр на наступний навчальний рік. Обрані освітні компоненти 
вносяться в індивідуальний навчальний план студента та є обов’язковими для вивчення. У разі поновлення або 
переведення здобувача перезарахування дисциплін здійснюється відповідно до Положення про порядок 
перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці  (http://lnau.in.ua/199t) на підставі заяви 
та академічної довідки студента. Дисципліни вільного вибору здобувача не вважаються академічною різницею. 
Перелік дисциплін за вибором щорічно оновлюється кафедрами з урахуванням кон'юнктури ринку праці, запитів 
роботодавців та рівня задоволеності здобувачів.

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

ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дає змогу здобути 
компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності. У навчальному плані ОП передбачено науково-
виробничу практику загальним обсягом 24 кредити ЄКТС, яка формує загальні та спеціальні фахові компетентності. 
Зміст та завдання практичної підготовки узгоджуються з роботодавцями, які входять до складу наглядової ради 
університету. Практична підготовка здійснюється шляхом проведення практичних аудиторних занять, занять в 
умовах виробництва на філіях кафедри, виїзних екскурсійно-практичних занять на підприємствах регіону. 
Бази практик та філії кафедр, а також графік проходження практик розміщено на сайті ЛНАУ. Місце практик 
студент має обирати самостійно, орієнтуючись або на варіанти, запропоновані університетом, або на власні 
уподобання, які відповідають фаху («Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти ЛНАУ (нова 
редакція) http://lnau.in.ua/lg6p; «Положення про проведення навчально-виробничих закордонних практик та 
стажувань» http://lnau.in.ua/068y).

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

ОП передбачає набуття упродовж періоду навчання здобувачами вищої освіти соціальних навичок, що відповідають 
заявленим цілям та результатам навчання ОП, зокрема здатність креативно мислити й управляти часом, навичок 
комунікації, керування проєктами, командотворення тощо. Здобуття soft skills відбувається як напряму, через ОК, 
що формують основні загальні компетентності («Українська мова», «Історія України та української культури», 
«Іноземна мова», «Філософія»), так і опосередковано – через фахові ОК, в які розвиток соціальних навичок 
закладено як складову дисципліни, або неодмінний компонент технології навчання («Правознавство», «Науково-
дослідна робота студента», навчальні та виробничі практики, підготовка та захист кваліфікаційної роботи). Блок 
вибіркових дисциплін містить багато ОК, спрямованих на розвиток соціальних навичок, а отже, студент може 
обрати і розвивати саме їх, якщо він цього забажає. Під час аудиторних занять НПП впроваджують інноваційні 
педагогічні підходи навчання у вигляді ділових ігор, диспутів, семінарів, лекцій-діалогів, дистанційних технологій 
навчання, круглих столів тощо; це стимулює студентів до напрацювання soft skills. Участь здобувачів у студентському 
самоврядуванні, вчених радах, семінарах, конференціях і т. ін. сприяє налагодженню лідерських якостей, навичок 
спілкування, роботи в команді, уміння вирішувати конфлікти тощо.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

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

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

В університеті розроблено загальні вимоги щодо розподілу обсягу окремих освітніх компонентів ОП з фактичним 
навантаженням студентів, які прописано у «Положенні про організацію освітнього процесу у Луганському НАУ» 
http://lnau.in.ua/w3dd.
Навантаження здобувача з дисципліни впродовж періоду навчання (семестру) складається з контактних годин 
(лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять, консультацій), самостійної роботи, підготовки та 
проходження контрольних заходів, на які розподіляються кредити, встановлені для навчальних дисциплін, 
відповідно до «Положення про запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових 
документів у ЛНАУ».
Тижневе навчальне (аудиторне) навантаження для студента денної форми навчання становить не більш як 28 годин 
на тиждень. Обсяг самостійної роботи не перевищує 2/3 загального обсягу навчальної дисципліни.
З метою оцінювання фактичного обсягу самостійної роботи студентів, їх задоволеності співвідношенням обсягів 
різних освітніх компонентів, ймовірного перевантаження проводяться періодичні опитування та анкетування 
студентів. На основі цього коригують реальну необхідність у кількості годин на виконання самостійної роботи.

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

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

http://surl.li/pxtr

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

Вступники подають електронні заяви на конкурсні пропозиції в ЄДЕБО. Вступник подає заяву при наявності 
сертифікату ЗНО з трьох предметів, визначених Умовами прийому. Мінімальний прохідний бал та вагові 
коефіцієнти для кожного предмету ЗНО визначаються з урахуванням пропозицій гаранта ОП після обговорення на 
вченій раді факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій. Вагові коефіцієнти визначаються 
з урахуванням профільності ОП. Так, найвищий коефіцієнт (0,4) було встановлено для профільного предмету – 
Біології; для Української мови та літератури – 0,2; для Хімії або Математики – 0,3. Коефіцієнт для середнього балу 
атестата – 0,1.
Для пільгових категорій вступників, які вступають за результатами вступних іспитів, фаховими атестаційними 
комісіями були розроблені тестові завдання на основі програм ЗНО, затверджених МОН України.
Особливістю вступу на ОП є можливість отримання додаткових балів до одного із предметів ЗНО за участь у 
Всеукраїнській олімпіаді ЛНАУ для професійної орієнтації вступників, оскільки спеціальність 204 «Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва» включено до «Переліку спеціальностей, яким надається 
особлива підтримка».
У разі наявності вільних місць ліцензованого обсягу на 2 (3) курси, на навчання можуть прийматися особи на базі 
ОКР «Молодший спеціаліст» за результатами фахового випробування зі спеціальності 204 «ТВППТ» та ЗНО з 
Української мови та літератури, з прохідним балом не менше 100 балів.

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

Визнання результатів навчання, під час академічної мобільності здійснюється на підставі даних «Академічної 
довідки», виданої закладом вищої освіти, в якому раніше навчався студент. Відповідно видається наказ про 
перезарахування результатів заліків та іспитів з дисциплін, що входять до освітньої програми.
Визнання результатів навчання регулюється «Положенням про порядок перезарахування навчальних дисциплін та 
визначення академічної різниці» http://lnau.in.ua/1t3d.

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

Поновлення та переведення на навчання студентів з інших ЗВО за даною освітньою програмою не здійснювалось.

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

Питання визначення результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюються «Положенням про 
порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті» 
http://lnau.in.ua/nh5h. Доступність визнання цих результатів для учасників освітнього процесу забезпечується тим, 
що вказане положення оприлюднене на офіційному сайті Луганського НАУ, а для розгляду питання про 
перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, здобувачеві достатньо подати заяву й 
копії документів про отриману неформальну освіту.

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

Такі приклади відсутні

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Навчальний процес за ОП спрямований на досягнення ПРН відповідно до державних стандартів освіти. Форми 
викладання і методи навчання обираються викладачами відповідно до змісту освітніх компонентів.
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Формами організації навчального процесу є: лекційні, практичні, семінарські, лабораторні та індивідуальні заняття, 
всі види практик та консультацій, виконання самостійних завдань та науково-дослідницька діяльність студентів. 
Лекції, лабораторні та практичні заняття відбуваються на власній матеріально-технічній базі, включно з базами усіх 
відокремлених структурних підрозділів, а також у філіях кафедр в Інституті тваринництва НААН та Державній 
дослідній станції птахівництва НААН з використанням спеціального обладнання, тварин та сировини, що 
забезпечує ПРН 1-3, 8-19. 
Впроваджуються дистанційні технології навчання, при яких в освітньому процесі використовуються кращі 
традиційні та інноваційні засоби, а також процедури навчання, які полягають у використанні Інтернет-технологій 
для доступу до навчальних матеріалів, інтерактивної взаємодії між студентами та викладачами тощо, що забезпечує 
ПРН 4, 5, 7, 20, 21.
Використовуються інноваційні педагогічні підходи та методи навчання, зокрема мозковий штурм, дебати, дискусії, 
конкурсні завдання, ігрові форми, пошук рішення щодо проблемної ситуації (ПРН 3, 4, 7), якими викладачі, 
більшість з яких довгий час займалися науковою діяльністю, досконало володіють («Положення про організацію 
освітнього процесу у Луганському НАУ» http://lnau.in.ua/w3dd).

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

Систематично відбуваються опитування та анонімні анкетування студентів і випускників на предмет оцінювання 
ними різних елементів технологій, рівня та якості освіти. Результати оприлюднюються та обговорюються. Згідно з 
даними анкетування, середній рівень задоволеності студентів і випускників становить близько 4 балів за 5-бальною 
шкалою. («Положення про опитування щодо якості освітньої діяльності ЛНАУ http://lnau.in.ua/5nmz).
ОП формувалася з урахуванням цих точок зору здобувачів і випускників. ОП надає можливості забезпечення 
індивідуальної траєкторії навчання для кожного студента – головної передумови студентоцентрованого навчання. 
Студентоцентрований підхід передбачає розроблення ОП, які зосереджуються на ПРН, ураховують особливості 
пріоритетів особи, що навчається, ґрунтуються на реалістичності запланованого навчального навантаження. При 
цьому студенту надаються ширші можливості щодо вибору змісту, темпу, способу, форми, технологій, часу та місця 
навчання. Зокрема, у певних умовах можливе застосування елементів дуальної форми навчання, індивідуальних 
підходів до формування графіку навчального процесу тощо («Положення про систему внутрішнього забезпечення 
якості освіти та освітньої діяльності» http://lnau.in.ua/1bhh).
Останнім часом, після запровадження змішаного варіанту навчання з елементами дистанційної технології, 
задоволеність здобувачів зросла з огляду на певну демократизацію процедур і на зниження фактора суб’єктивності 
при проведенні контрольних заходів.

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

Методи навчання і викладання відповідають принципам академічної свободи, оскільки передбачають вільний вибір 
студентом: дисциплін вибіркового блоку на основі відкритої інформації щодо її змісту, викладача, форм і методів 
навчання; напряму наукового дослідження; наукового керівника; тематики наукового дослідження; підрозділу, на 
базі якого він виконує наукове дослідження.
Викладач вільний від інституційної цензури, може мати власну думку, незалежну від установи або системи, яку 
може реалізувати в межах системи корпоративної етики ЛНАУ, має право застосовувати технології навчання, які 
оцінює як найдоцільніші, має право брати участь у професійних або академічних органах. Викладач самостійно 
визначає, як саме проводити заняття, та без обмежень обирає навчальні матеріали, методи, формати викладу.
Викладачі групи забезпечення ОП, які здебільшого вийшли з наукового середовища, орієнтовані на застосування 
широкого розмаїття методів викладання, на заохочення свободи слова і творчості, на надання можливості 
здобувачам осягнути багатоманітність поглядів на проблему.
Академічна свобода студента реалізується також через право здобувати знання відповідно до своїх потреб та 
інтелектуальних запитів, зокрема, обирати перелік позанавчальних занять. Здобувач може висловлювати власну 
думку під час занять, що оцінюється викладачами як достоїнство відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та 
«Положення про організацію освітнього процесу у ЛНАУ» http://lnau.in.ua/w3dd.

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

Відповідно до «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в ЛНАУ», 
«Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в ЛНАУ», учасникам освітнього процесу 
надається інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у 
межах окремих освітніх компонентів на основі даних ОП спеціальностей, робочих програм дисциплін та інших 
документів. Цю інформацію у межах окремих освітніх компонентів розміщено в робочій програмі дисципліни, яка 
надається учасникам освітнього процесу в друкованому вигляді, а також доступна в електронному варіанті на 
дистанційній платформі Moodle. З цими матеріалами студенти ознайомлюються на початку навчального року, 
зазвичай, на вступному занятті. Доступ до Moodle здійснюється через веб-сайт університету.
На сайті університету представлено освітні програми, навчальні плани, каталоги дисциплін, графік організації 
освітнього процесу, розклад занять, результати опитування ЗВО, посилання на платформи дистанційного навчання 
тощо. Таку форму інформування було обрано, оскільки вона виявилася найбільш зручною для студента і викладача
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Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Підтвердженням опанування ОП здобувачем є написання та захист кваліфікаційної роботи. Для цього здобувач 
проходить науково-дослідну практику на базі підприємства або на базі дослідних господарств, реалізуючи 
виконання досліджень за обраною темою. При цьому здобувачем використовуються та застосовуються знання і 
вміння, що набуті під час опанування дисциплін згідно з ОП. Також невід’ємною частиною поєднання навчання і 
досліджень є участь студентів у семінарах, вебінарах, виставках, конкурсах студентських наукових робіт, які мають 
відповідний або споріднений з ОП напрям.
Щороку ЛНАУ проводить науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти, що дозволяє здійснити 
апробацію наукових досягнень здобувачів вищої освіти. За результатами роботи конференцій доповіді 
опубліковуються в друкованому та електронному вигляді. Крім того, здобувачі представляють свої роботи й на 
інших наукових конференціях, у публікаціях тощо (Електронні видання матеріалів наукових конференцій). НПП 
постійно підвищують свою кваліфікацію на курсах, конференціях, стажуваннях, інших заходах (у тому числі 
закордонних), разом зі студентами займаються науковою діяльністю, доносять результати досліджень до здобувачів 
та інших НПП на заняттях, засіданнях кафедр тощо.

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

НПП підвищують кваліфікацію шляхом участі у вітчизняних та зарубіжних науково-практичних конференціях, 
стажуваннях, курсах підвищення кваліфікації, науковій роботі, у процесі консультування тваринницьких та 
переробних підприємств тощо.
Ініціатором оновлення освітніх компонентів, з огляду на набуті нові знання та досвід, виступають гарант ОП, члени 
проєктної групи, стейкхолдери. Викладачі використовують в освітньому процесі свій власний дослідницький досвід, 
постійно оновлюють зміст освітніх компонентів, включаючи у робочі програми навчальних дисциплін найбільш 
актуальні та новітні наукові досягнення.
Оновлення змісту освітніх компонентів відбувається з урахуванням результатів моніторингу та отриманих побажань 
та зауважень від здобувачів освіти, випускників і роботодавців, інших стейкхолдерів. Зокрема, збільшення кількості 
кредитів ЄКТС на пріоритетні дисципліни ОП, яке відбулося в процесі урахування зауважень стейкхолдерів, потягло 
за собою переформатування робочих програм дисциплін: включення до них тем та питань, націлених на поглиблене 
вивчення особливо важливих напрямів, виключення другорядних тем, надання більшого наголосу на питання, які 
висвітлюють інноваційні технологічні напрямки стосовно цих дисциплін. Це можна прослідкувати на прикладі 
навчальних дисциплін «Технологія переробки продукції тваринництва», «Технологія виробництва молока і 
яловичини» тощо.

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

Укладені договори щодо академічного і наукового співробітництва з 6 закордонними ЗВО сприяли поліпшенню 
змісту ОП і впровадженню кращих практик навчання і викладання, використовуваних у зазначених закладах вищої 
освіти.
Студенти залучаються до міжнародної співпраці через академічну мобільність, шляхом участі в міжнародних 
проєктах, конференціях, грантах, семінарах, у процесі проходження закордонних виробничих практик тощо. Вони 
відвідують лекції, семінари інші заходи, які проводять представники закордонних ЗВО, залучені до спільної 
освітньої, грантової чи наукової діяльності. 
Викладачі, які стажувалися за кордоном або брали участь у міжнародних проєктах, діляться досвідом на 
факультетських та університетських наукових семінарах і впроваджують новітні підходи в освітній процес. Зокрема, 
доцент Шахова Юлія Юріївна пройшла стажування закордоном - Malopolska School of Public Administration, Cracow 
University of Economics, ‘New and innovative teaching methods’ Certificate NR 2387/MSAP/2020, Krakov 09 October, 
2020 Міжнародне післядипломне стажування «Нові та інноваційні методи навчання» (з 14.09 по 09.10.2020 – 120 
годин). Завідувачка випускової кафедри Могутова В.Ф. пройшла стажування в Польсько-Українському 
міжнародному інституті інновацій, науки, освіти та розвитку (Польща, 2016). У процесі викладання НПП 
використовують фото, відеоматеріали, презентації, тексти, іншу інформацію, надану закордонними фахівцями під 
час проведення міжнародних заходів, а також ті, які знаходяться у вільному доступі в мережі Інтернет.

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

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

Відповідно до «Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів 
навчання» в ЛНАУ (http://lnau.in.ua/xjov) для оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в межах 
навчальних дисциплін обрані такі форми контрольних заходів: поточний контроль – проводиться на аудиторних 
заняттях усіх видів у формі усного опитування, письмового або комп’ютерного експрес-контролю; рубіжний 
(модульний) – у формі тесту, колоквіуму тощо; підсумковий контроль – залік чи іспит. 
Форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП розроблено з таким розрахунком, щоб дати змогу за 
їх допомогою перевіряти досягнення програмних результатів навчання. Зокрема, питання та завдання, які 
включено до всіх форм контрольних заходів, повністю кореспондуються зі змістом робочих навчальних програм, а 
останні, в свою чергу, опрацьовано з орієнтацією на досягнення відповідних програмних результатів навчання. 
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Вибір форми контрольних заходів відбувається з огляду на пріоритетність певного освітнього компонента та його 
практичне наповнення. Так, для переважної більшості навчальних дисциплін, компетентності щодо яких прямо 
прописані у стандарті, а також для тих, вивчення яких відповідає відмітним особливостям спрямування ОП, 
передбачено підсумковий контроль у вигляді екзамену. Навчальні дисципліни, вивчення яких відбувається за 
принципом необхідної достатності для підготовки фахівця з технологій виробництва та переробки продукції 
тваринництва, здебільшого завершуються заліком. Для освітніх компонентів, результати яких передбачають 
переважно набуття певних практичних навичок, формою підсумкового контролю, зазвичай, є залік. Вибір форми 
вхідного, поточного та рубіжного контролю залежить від особливостей освітнього компонента, динаміки опанування 
студентами запланованого для вивчення обсягу знань, а також від конкретної ситуації під час навчального процесу.
Іспити та заліки проводяться відповідно до розкладу, який доводиться до відома викладачів і здобувачів не пізніше, 
ніж за місяць до початку сесії. 

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

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень студентів описано у «Положенні про 
організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання» в ЛНАУ 
(http://lnau.in.ua/xjov). Крім того, вони представлені у робочих програмах кожної дисципліни, які в електронному 
вигляді доступні на веб-сайті університету та на платформі Moodle, а в друкованому – на відповідній кафедрі. На 
початку курсу викладач обов'язково інформує студента про контрольні заходи і критерії оцінювання.
Правила проведення контрольних заходів є чіткими та зрозумілими, доступними для всіх учасників освітнього 
процесу, забезпечують об'єктивність екзаменаторів, зокрема охоплюють процедури запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів, відповідно до «Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю 
результатів навчання» та «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ЛНАУ», 
визначають порядок оскарження результатів контрольних заходів та їх повторного проходження 
http://lnau.in.ua/1bhh, http://lnau.in.ua/lsyi.

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

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до здобувачів вищої освіти у 
відповідності до «Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів 
навчання» (http://lnau.in.ua/xjov).
Зокрема, цю інформацію наведено в робочих навчальних програмах дисциплін, які доступні ще до початку занять у 
поточному семестрі. Крім того, наявність форм контролю та їх періодичність знаходить своє відображення у графіку 
освітнього процесу, навчальному плані та розкладі занять. На сайті університету щосеместрово ця інформація 
оновлюється. На першому занятті з дисципліни кожен викладач конкретно із усіма вимогами і процедурами ще раз 
нагадує про форми контрольних заходів. У процесі навчання та проведення поточного контролю відбувається 
зворотній зв’язок між НПП та здобувачами, після обговорення результатів якого відбувається оперативне 
коригування строків та форм поточного контролю, про що НПП та здобувачі приймають спільне рішення, або ж 
НПП доводять скориговані строки та форми поточного контролю до здобувачів.

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

Форми атестації здобувачів вищої освіти повною мірою відповідають вимогам Стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.
Так, атестація здобувачів здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного 
екзамену.

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

Процедура проведення контрольних заходів у ЗВО регулюється «Положенням про організацію та проведення 
поточного і семестрового контролю результатів навчання» в ЛНАУ (http://lnau.in.ua/xjov).
Його доступність для учасників освітнього процесу забезпечується можливістю ознайомитися з цим документом або 
скачати його з веб-сайту університету.

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

Відповідно до «Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів 
навчання» в Луганському національному аграрному університеті (http://lnau.in.ua/xjov) поточний контроль знань 
відбувається здебільшого з використанням демократичного зворотного зв’язку між НПП та здобувачами. При цьому 
НПП обговорює зі здобувачами результати контрольних заходів, зазвичай, у присутності всієї групи. У випадку 
незгоди здобувача з оцінкою його знань здебільшого застосовується варіант уточнення рівня знань цього здобувача 
шляхом виконання і оприлюднення ним відповіді на додаткові питання або завдання. Одним з варіантів проведення 
контрольних заходів є комп’ютерні тестові завдання на платформі Moodle, результати яких практично повністю 
захищені від необ’єктивності викладача. Крім того, у суперечливих ситуаціях можливе застосування передбаченої 
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«Положенням про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання» прозорої 
процедури апеляції.

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

Порядок ліквідації академічних заборгованостей регламентується «Положенням про організацію та проведення 
поточного і семестрового контролю результатів навчання» в Луганському національному аграрному університеті. 
Для перескладання іспитів оформлюється додаткова екзаменаційна відомість. Додаткові екзаменаційні відомості 
повертаються до факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій викладачем. Графік 
ліквідації студентами академічної заборгованості пропонується адміністрацією факультету ветеринарної медицини, 
біологічних і харчових технологій, обговорюється на засіданні Вченої ради факультету, і після схвалення доводиться 
до відома викладачів та студентів, які братимуть участь у цій процедурі. У суперечливих ситуаціях можливе 
застосування передбаченої «Положенням про організацію та проведення поточного і семестрового контролю 
результатів навчання» прозорої процедури апеляції. 
Наприклад, студент Прилуцький Дмитро 03 липня 2020 року скористався можливістю перездавання заліку й 
екзамену після закінчення сесії (під час сесії він не зміг цього зробити з поважних причин), для чого він виконав 
відповідні тести й отримав позитивні оцінки. Було оформлено «Відомості перескладання успішності» №20-3/697 і 
№20-3/696, їх передано до факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій, а результати було 
зараховано.

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

Відповідно до «Положенням про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів 
навчання» в Луганському національному аграрному університеті є можливість оскарження процедури проведення 
та результатів контрольних заходів. У випадках конфліктних ситуацій за письмовим зверненням студента 
застосовується прозора процедура апеляції. Слід відмітити - таких випадків не було. 

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності у ЛНАУ містять такі документи як 
«Положенням про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання» 
(http://lnau.in.ua/xjov), «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ЛНАУ» 
http://lnau.in.ua/1bhh, «Система заходів внутрішнього забезпечення якості освіти» http://lnau.in.ua/lsyi, 
«Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату» http://lnau.in.ua/xnot, «Положення про комісію з 
питань академічної доброчесності» http://lnau.in.ua/88es.

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

З метою забезпечення академічної доброчесності в університеті створено систему профілактичних заходів для 
стимулювання учасників освітнього процесу до самостійного виконання письмових робіт, зокрема створено 
відповідне внутрішнє нормативне забезпечення.
Для забезпечення належного рівня письмових робіт (кваліфікаційні роботи, тези, статті), що виконуються в ЛНАУ, 
організовується заслуховування та обговорення письмових робіт в рамках засідань кафедр, де виконувалася робота; 
публічний захист кваліфікаційних робіт; організація наукових конференцій з метою представлення доповідей за 
результатами кращих письмових робіт; використання технічних засобів перевірки письмових робіт на наявність 
плагіату. Університетом укладено угоду співпраці з ТОВ «АНТИПЛАГІАТ», який забезпечує перевірку 
кваліфікаційних робіт, наукових статей та тез доповідей на виявлення схожості в системі «Unicheck». Згідно з 
«Положенням про академічну доброчесність у ЛНАУ» усі кваліфікаційні роботи здобувачів обов’язково проходять 
перевірку на академічний плагіат. В результаті перевірки складається звіт. Здобувачі заповнюють та підписують 
заяву про дотримання академічної доброчесності при написанні кваліфікаційної роботи. Перевірку на плагіат 
здійснює відповідальна за академічну доброчесність особа, координатор системи. У разі негативного висновку 
онлайн-сервісу UNICHECK робота повертається на доопрацювання.

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

Академічна доброчесність в університеті забезпечується і популяризується: на виховних годинах; на вступних 
лекціях до дисциплін; діяльністю Комісії з питань академічної доброчесності. Питання про дотримання принципів 
академічної доброчесності розглядаються на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів, вченої ради ЛНАУ, органів 
студентського самоврядування.

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

Форми відповідальності визначено «Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату» 
http://lnau.in.ua/88es.
Керівник несе відповідальність за організацію перевірки кваліфікаційної випускної роботи здобувача у встановлені 
строки. У випадку виявлення низького рівня її оригінальності, керівник попереджає про це автора та ініціює 
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рішення про недопущення його роботи до захисту та її доопрацювання. При виявленні низького відсотку 
оригінальності в монографіях, підручниках, посібниках, статтях та інших роботах НПП, автор попереджається про 
це та відповідним чином доопрацьовує подані матеріали.
Якщо порушення правил академічної доброчесності відбувається при проходженні контрольних заходів, може 
застосовуватися повторне проходження оцінювання (контрольна робота, екзамен, залік), повторне проходження 
відповідного ОК ОП, відрахування з університету, позбавлення академічної стипендії, позбавлення наданих 
університетом пільг з оплати навчання. Ці рішення приймаються НПП, кафедрами, вченими радами факультету або 
університету. Якщо виникають проблемні ситуації дотримання академічної доброчесності, їх розглядає Комісія з 
питань академічної доброчесності. 
Наразі випадків порушення академічної доброчесності здобувачами ОНП не було зафіксовано.

6. Людські ресурси

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

Необхідний рівень професіоналізму викладачів ОП під час конкурсного добору досягається застосуванням 
«Положення про конкурсний відбір та призначення на посади науково-педагогічних і педагогічних працівників» 
(http://lnau.in.ua/o177), а також інших нормативних документів. Зокрема, Конкурсна комісія проводить детальний 
аналіз документів претендентів на предмет їх відповідності формальним ознакам рівня професіоналізму. При 
проходженні конкурсу викладач, який не працював в університеті, зазвичай може проводити відкриту лекцію в 
присутності науково-педагогічного колективу кафедри, ННІ (факультету), представника Конкурсної комісії та (або) 
студентського самоврядування, що оформлюється протоколом після обговорення НПП професіоналізму викладача. 
При подальшому проходженні конкурсу ураховуються особисті результати викладача за рейтингом викладацької 
діяльності, результати опитування або анкетування здобувачів вищої освіти (Анкета http://surl.li/pxvd). Викладачі 
беруть участь у процесах забезпечення якості освіти згідно з документами, розміщеними на сторінці веб-сайту 
ЛНАУ «Документи про організацію та забезпечення якості навчального процесу» (https://lnau.in.ua/official/?
lang=ua).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Категорію роботодавців ми розглядаємо досить широко: галузеві підприємства, що виробляють і перероблюють 
продукцію тваринництва, науково-дослідні установи, обслуговуючі, навчальні та сервісні організації подібних 
профілів, зокрема, відокремлені підрозділи Луганського НАУ, підприємства з виготовлення та впровадження в 
практику кормів, біологічно активних речовин, обладнання, а також ті, що спеціалізуються на селекції і розведенні 
тварин (племпідприємства, міжнародні та вітчизняні компанії з виробництва і реалізації спермопродукції та 
генетичного матеріалу), лабораторії з оцінки та визначення якості кормових засобів, продукції тваринництва та 
переробки, генетичного матеріалу тощо, компанії з розробки та реалізації програмного забезпечення у галузі 
тваринництва, оцінки якості тваринницької продукції, управління стадом тощо. На базі переважної більшості таких 
підприємств та організацій проводяться лекції, практичні та лабораторні заняття із залученням їхніх обладнання та 
спеціалістів, навчальні та виробничі практики. Представники роботодавців беруть участь у конференціях, семінарах, 
круглих столах тощо. Вони залучаються до обговорення змісту та рецензування освітніх програм. Щорічно 
університет проводить «Ярмарок вакансій» із залученням роботодавців, які діляться своїми знаннями та 
практичними навичками.
Наприклад, у квітні – червні 2020 року проведено обговорення ОП з роботодавцями, внаслідок чого від них 
отримано рецензії, а ОП було суттєво перероблено.

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

Луганський НАУ залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників 
роботодавців, запрошуючи їх на лекційні, практичні та лабораторні заняття, студентські наукові конференції, 
виховні години. Професіонали-практики, експерти та представники роботодавців також запрошуються працювати 
головами екзаменаційних комісій. Здобувачі освіти позитивно сприймають залучення професіоналів-практиків до 
навчального процесу.

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

Підвищення фаховості викладачів та процедури моніторингу їх професіоналізму здійснюється згідно з 
«Положенням про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників» 
(http://lnau.in.ua/l9v5) та «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої 
діяльності» (http://lnau.in.ua/1bhh). Зокрема, університет надає оплачувані відпустки або відрядження для 
проходження стажувань, підвищення кваліфікації НПП, їх участі у конференціях, семінарах, симпозіумах, фахових 
форумах тощо. Заохочується широка практика відкритих занять, взаємовідвідування навчальних заходів, методична 
допомога, обмін досвідом, публікації, участь у конференціях тощо з подальшим обговоренням результатів на 
засіданнях кафедр та (або) факультету. У вересні – жовтні 2020 року у ЛНАУ проведено «Стратегічну сесію для 
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представників дорадчих служб Донецької, Луганської та Запорізької областей в межах Програми ООН з відновлення 
та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу», «Стартап школу Sikorsky Challenge...» за 
підтримки Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України».

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Процедури, стимулювання включають матеріальне і професійне заохочення. Відповідно до «Положення про 
критерії оцінювання показників рейтингу педагогічних та науково-педагогічних працівників» 
http://lnau.in.ua/o0nu, щорічно визначається рейтинг НПП, значна частка складових якого (знання іноземної мови 
на рівні B2 та проведення навчальних занять іноземною мовою, впровадження інформаційно-комп’ютерних 
технологій в освітній процес, проведення тренінгів, науково-методичних семінарів, педагогічних майстерень, 
проходження стажування, підвищення кваліфікації тощо) зумовлює зростання рейтингу. Рейтинг НПП 
враховується при підписанні контракту з викладачем на новий термін, стимулюванні, матеріальному заохоченні, 
нагородженні, призначенні на іншу посаду тощо.
Щорічно до Дня працівника сільського господарства та інших професійних та державних свят преміюють кращих 
викладачів – подяки, грамоти від МОН, Обласної Ради, Департаментів аграрної політики, ректорату тощо. 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

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

Освітня діяльність з підготовки здобувачів ОП «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 
забезпечується матеріально-технічною базою ЛНАУ, яка відповідає ліцензійним вимогам. ЛНАУ має розвинуту 
соціальну інфраструктуру. Фінансові, матеріально-технічні ресурси, навчально-методичне забезпечення ОП є 
достатніми для досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання. ЛНАУ забезпечує достатню 
кількість навчальних приміщень. У ЛНАУ є: бібліотека, читальна зала. Здобувачі ОП мають вільний доступ до 
фондів та електронних каталогів наукової бібліотеки. Інформаційне забезпечення здійснюється за рахунок: 
безкоштовного доступу до міжнародних баз даних Scopus та Web of Science; університетського репозитарію; 
електронних колекцій наукової та навчальної літератури, створених у ЛНАУ; бібліотечних фондів бібліотек ім. В.Г. 
Короленка (м. Харків), ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (м. Харків), ВСП ЛНАУ, Інституту тваринництва НААН тощо. 
Здобувачі мають можливість провадити дослідницьку діяльність, використовувати сучасні інформаційно-
комунікаційні технології в навчанні. У ЛНАУ використовується електронна форма розкладу занять. Навчально-
методичне забезпечення ОП гарантує досягнення визначених її цілей та програмних результатів.

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

У межах ОП ЛНАУ забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до відповідної 
інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та наукової діяльності. 
Здобувачам вищої освіти забезпечується також безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, 
закладах та організаціях, участь у науково-дослідних роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, 
представлення своїх робіт для публікації, академічна мобільність, у тому числі міжнародна. 
Задля виявлення і врахування потреб здобувачів проводяться їх опитування та анонімне анкетування. За 
результатами опитувань та анкетувань відбуваються обговорення за участю представників студентства та НПП, 
після чого спільно приймаються рішення про вирішення питань удосконалення навчального процесу, науково-
дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення тощо. Здобувачам надається 
право вільного вибору бажаних вибіркових навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньо-
професійною програмою та робочим навчальним планом в обсязі, який відповідає діючим вимогам. Здобувачі 
беруть участь у діяльності органів громадського самоврядування ЛНАУ. Вони забезпечуються гуртожитками на 
строк навчання у порядку, встановленому законодавством.

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

Через студентське самоврядування, опитування та анонімне анкетування проводиться вивчення потреб та інтересів 
здобувачів вищої освіти стосовно якості освітнього середовища. 
Санітарно-технічний стан усіх приміщень, навчально-лабораторних аудиторій ЛНАУ відповідає чинним нормам і 
правилам експлуатації. В них забезпечується необхідний тепловий, санітарний та протипожежний режими. 
Щорічно та за необхідності проводяться інструктажі з охорони праці. Правила поведінки в питаннях безпеки 
життєдіяльності регламентуються відповідними інструкціями, наказами, положеннями.
Щорічно, а також за необхідністю під час проведення аудиторних (лабораторних і практичних) занять, при виїзді на 
практику, при поселенні в гуртожитки тощо в університеті здійснюється інструктування з техніки безпеки. З метою 
створення здорового морально-психологічного середовища для здобувачів проводяться виховні заходи. На 
засіданнях вчених рад, ректоратах, засіданнях кафедр завжди обговорюються плани та звіти з виховної роботи, 
проблеми та перспективи впровадження заходів щодо поліпшення умов безпечності освітнього середовища та 
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психічного здоров’я здобувачів вищої освіти. Періодично проводяться бесіди зі студентами про здоровий спосіб 
життя. На випусковій кафедрі створено атмосферу доброзичливості, підтримки та співробітництва між викладачами 
та студентами, що сприяє гарному психічному здоров’ю колективу.

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

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу» в ЛНАУ http://lnau.in.ua/w3dd здійснюється 
освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримка здобувачів вищої освіти. 
З метою забезпечення виконання здобувачами своїх обов’язків та захисту їх прав в університеті функціонує 
Студентське самоврядування. Його представники входять до складу Вчених рад університету, факультетів та ННІ, де 
мають можливість ставити та вирішувати злободенні питання студентського життя. 
Освітня підтримка полягає в тому, що здобувачі на початку навчального року ознайомлюються з положеннями 
освітньої програми, навчальними планами і графіком освітнього процесу, які розміщено на сайті ЛНАУ. Розклад 
занять знаходиться у вільному доступі на сайті університету. В освітньому процесі на заняттях активно 
використовуються інтерактивні, мультимедійні та інші методи презентації матеріалів дисциплін. 
Організаційна підтримка здійснюється завдяки наявній системі управління навчальним процесом з використанням 
можливостей Інтернету (на платформі Moodle, з використанням корпоративної платформи Teams), яка створює 
сприятливі умови для спілкування та передачі вербальної, аудіо, відео, текстової інформації, презентацій, 
документів, тощо між викладачами та студентами в будь-який час та в будь-якому місці. Постійно проводяться 
тематичні опитування, діалогові спілкування, анонімні анкетування, за якими визначається рівень комунікації 
здобувачів ОП.
Консультативна підтримка здійснюється у процесі наукової і навчально-виховної діяльності, взаємодії викладача і 
студента, безпосереднього спілкування викладача (куратора) зі студентами не лише в аудиторії, а й поза навчальним 
процесом; регулярного проведення індивідуальних, групових і масових форм наукової і науково-виховної 
діяльності, зокрема наукових студентських конференцій всеукраїнського і регіонального рівнів. Безкоштовні 
консультації надають усі підрозділи та служби ЛНАУ.
Система інформаційної підтримки здобувачів ЛНАУ передбачає забезпечення навчально-інформаційними 
матеріалами, і відкритим доступом до мережі Інтернет та регламентуючих документів. Можливі індивідуальні та 
колективні контакти між НПП та студентами в режимі відеоконференцій, дистанційного надання завдань, 
супроводу їх виконання та перевірки як в режимі реального часу, так і за встановленим графіком дають додаткові 
ступені свободи у здійсненні усіх форм діяльності і здобувачам, і викладачам.
Соціальна підтримка відбувається відповідно до Статуту ЛНАУ, здобувачі вищої освіти мають право та отримують 
соціальну допомогу у випадках, встановлених законодавством. Вони отримують стипендії у встановленому 
законодавством порядку, користуються правом на пільговий проїзд у транспорті у порядку, встановленому 
Кабміном України. Рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією підтримкою вище середнього рівня. Скарг з 
боку здобувачів вищої освіти щодо цього не було.

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

ЛНАУ створює достатні умови для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами, які 
навчатимуться за ОП «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» (http://lnau.in.ua/oesj). 
Детальна інформація для осіб, які мають право на спеціальні умови вступу, висвітлена у Правилах прийому до 
Луганського національного аграрного університету 2020 р., які розміщені на офіційному веб-сайті університету. В 
Луганському національному аграрному університеті здійснюються заходи щодо дотримання вимог для 
забезпечення комфортних умов особам з особливими потребами, для цього в університеті впроваджується система 
супроводу навчання, яка включає новітні освітні технології, технології дистанційного навчання, впроваджується 
дуальна форма навчання. Участь у проекті «Економічна підтримка Східної України» передбачає оновлення 
інфраструктури, зокрема реконструкцію навчальних корпусів.

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

В університеті постійно проводять заходи щодо профілактики ситуацій пов’язаних із сексуальним домаганням, 
дискримінацією, булінгу та корупції. Розроблено і впроваджується «Положення про попередження та протидію 
сексуальним домаганням та дискримінацію у Луганському національному аграрному університеті» від 30.04.2020 
р., протокол Вченої ради № 5. 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 протягом робочого дня 
розглядають скарги, отримані на електронні поштові скриньки. Проводиться робота з роз’яснення та попередження 
оговорених випадків, обговорюються кроки по реагуванню та недопущенню подібного. В університеті діє 
Антикорупційна програма http://lnau.in.ua/q8pg , 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, 
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ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в 
інтересах політичних партій та політиків та ін. Прикладів врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи 
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією) в рамках даної ОП не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП у ЛНАУ регламентується 
«Положенням про освітні програми в ЛНАУ» (http://lnau.in.ua/fep6) та «Положенням про систему внутрішнього 
забезпечення якості освіти в ЛНАУ» (http://lnau.in.ua/1bhh).

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

Згідно «Положення про організацію навчального процесу» та «Положення про систему внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти», які розроблені в ЛНАУ, перегляд ОП відбувається за результатами моніторингу проєктної 
групи. Шляхом проведення аналізу кваліфікаційних робіт 1 раз на навчальний рік та обговорення його результатів 
на засіданнях вченої ради університету, проєктні групи переглядають складові освітньо-професійних програм щодо 
їх відповідності нагальним потребам ринку праці. Критерії, за якими відбувається перегляд ОП, формулюються як у 
результаті прогнозування розвитку галузі та потреб суспільства, так і в результаті зворотного зв’язку з 
роботодавцями (на час розробки ОП) та учасниками освітнього процесу. Внесення на розгляд науково-методичної 
комісії питань оптимізації та удосконалення ОП відбувається з періодичністю 1 раз на рік. До освітньо-професійної 
програми зміни вносились в частині проведення навчальних практик та введення вибіркових дисциплін.

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

Здобувачі вищої освіти безпосередньо залучені до процесу періодичного перегляду ОП, оскільки входять до складу 
групи зі змісту і якості освіти. Пропозиції студентів щодо ОП враховуються також через проведення опитувань. 
Упродовж навчального року студенти беруть участь в анонімних анкетуваннях, які проводить факультет 
ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій (ВМБХТ) та Сектор забезпечення якості вищої освіти, 
центру якості, професійної адаптації та консалтингу відповідно до Положення про опитування щодо якості освітньої 
діяльності» ЛНАУ http://lnau.in.ua/5nmz.
Анкети складаються фахівцями факультету ВМБХТ і містять питання щодо очікувань студентів від навчання, щодо 
організації освітнього процесу, якості освітніх послуг, рівня викладання, власного ставлення до навчання тощо. Для 
проведення анкетування зазвичай використовуються Google-форми. Здобувачі беруть участь в обговоренні на 
засіданнях Вчених рад факультету.

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

У складі вченої ради факультету ВМБХТ, вченої ради університету представники студентського самоврядування 
беруть участь в обговоренні всіх питань, що стосуються удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної 
роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування, а також у вирішенні цих 
питань. https://lnau.in.ua/official/?lang=ua.

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

Гарант освітньої програми, члени проєктної групи та групи забезпечення ОП знаходяться в постійному контакті з 
роботодавцями при здійсненні навчального процесу, зокрема під час проведення занять і практик на базі 
підприємств і організацій-роботодавців. Крім того, активне обговорення ОП відбувається при проведенні 
конференцій, семінарів, при спільній науковій роботі, публікаційній діяльності, при виїздах до підприємств з метою 
консультацій тощо. Гарант і НПП періодично радяться з роботодавцями та їх об’єднаннями, проводять їх 
опитування, анкетування, надсилають на рецензію проєкти ОП, ураховують зауваження та узгоджують з ними 
відкориговані варіанти ОП.
Думка роботодавців стосовно змісту ОП і навчальних планів вивчається шляхом щорічного розсилання цих 
документів членам ради роботодавців університету. Відгуки роботодавців розміщуються на сайті університету 
(http://surl.li/pxvs). 
Щороку у рамках таких заходів, як «Ярмарок вакансій», проводиться опитування роботодавців стосовно якості 
підготовки студентів, співпраці щодо удосконалення ОП, освітнього процесу. Результати опитувань розміщуються на 
сайті університету (https://lnau.in.ua/official/?lang=ua).
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Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Одним із пріоритетних напрямків роботи закладу вищої освіти є сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої 
освіти та випускників. Прагнучи до саморозвитку, здобувачі вищої освіти мають змогу реалізувати свій потенціал в 
кращих підприємствах, установах, організаціях України. 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 Державною службою зайнятості, якою проведено тренінгові програми щодо 
підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці, підтримки початківців в організації підприємницької 
діяльності, сприянні у підборі відповідної вакансії. Перспективним завданням є підтримка вже існуючих контактів з 
випускниками ЛНАУ та налагодження контактів з випускниками попередніх років. Щорічно куратори груп 
здобувачів, які закінчили навчання, проводять інтерв’ювання у найбільш зручній для випускників формі, також 
пропонують їм пройти опитування http://lnau.in.ua/jog3.

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

У структурі ЛНАУ є навчальний відділ, сектор забезпечення якості вищої освіти центру якості, професійної 
адаптації та консалтингу, Рада з якості вищої освіти. Вони координують і контролюють освітню діяльність за ОП. На 
факультеті ВМБХТ такі аудити проводяться не рідше 1 разу на рік. Цілі аудиту узгоджуються з політикою та цілями у 
сфері якості системи управління, завданнями університету http://lnau.in.ua/fep6. У ході здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в межах ОП «Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва» було встановлено ряд недоліків: зокрема, були зауваження до логічної послідовності вивчення 
окремих освітніх компонентів, побудови навчальних програм деяких дисциплін. Вказані недоліки було враховано і 
на даний час вони виправлені. Перегляд робочих навчальних програм дисциплін на наявність застарілої літератури 
примусив оновити цей розділ. У зв’язку із закупівлею нового обладнання, виникла необхідність зробити заміни 
щодо переліку необхідного устаткування для проведення аудиторних занять, що також відображено у робочих 
програмах дисциплін. На даний час ці недоліки здебільшого виправлено.

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

Акредитація є первинною, тому результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти немає.

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

Організація внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті здійснюється на таких рівнях: 1-й – 
здобувачі вищої освіти; 2-й – викладачі, куратори академічних груп; 3-й – кафедра (керівники (гаранти) освітніх 
програм, проєктна група); 4-й – факультети/ННІ (декани/директор, експертні комісії та вчені ради факультетів); 5-й 
– ректорат, Сектор забезпечення якості вищої освіти центру якості, професійної адаптації та консалтингу 
навчального відділу, Рада з якості та Вчена рада Університету. У 2020 р. в ЛНАУ створено Сектор забезпечення 
якості вищої освіти центру якості, професійної адаптації та консалтингу з метою координування дій з забезпечення 
якості освіти в університеті. Відповідно до розробленої в університеті «Системи заходів внутрішнього забезпечення 
якості освіти», Положення «Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ЛНАУ» 
http://lnau.in.ua/1bhh, Положення про опитування щодо якості освітньої діяльності ЛНАУ» http://lnau.in.ua/5nmz 
здійснюється внутрішня процедура забезпечення якості освіти, в якій беруть участь абсолютно усі учасники 
освітнього процесу: здобувачі освіти, студентське самоврядування, академічна спільнота, навчальний відділ, 
ректорат тощо.

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

Процесну модель управління якістю в ЛНАУ представлено на сайті університету https://lnau.in.ua/official/?lang=ua 
Представниками керівництва з якості є: перший проректор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, 
завідувач навчальним відділом та керівники структурних підрозділів ЛНАУ.

9. Прозорість і публічність

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

У Луганському НАУ визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов'язки всіх учасників 
освітнього процесу, є доступними для них; цих правил послідовно дотримуються під час реалізації ОП. Їх прозорість 
та доступність, обізнаність з ними учасників освітнього процесу за ОП забезпечується розміщенням документів на 
офіційному сайті Луганського НАУ. Документи, якими регулюються права та обов'язки усіх учасників освітнього 
процесу в Луганському НАУ: «Статут Луганського національного аграрного університету»; Документи про 
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організацію та забезпечення якості навчального процесу в Луганському національному аграрному університеті та ін. 
Положення розміщені за посиланнями на сайті ЛНАУ: https://lnau.in.ua/official/?lang=ua

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

http://surl.li/pxwb

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

http://surl.li/pxvs

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП. ОП за змістом і цілями узгоджується зі стратегією університету та стандартом спеціальності, 
враховує тенденції розвитку спеціальності та регіональний аспект. Реалізація ОП спрямована на формування у 
здобувачів таких компетентностей, які роблять їх фахівцями високого рівня, а отже, уможливлюють для них високу 
затребуваність на ринку праці, а для університету – високий рейтинг. ОП враховує екологічний, економічний, 
гуманістичний, патріотичний, правовий, безпековий та інші актуальні аспекти, дає змогу йти по шляху інтеграції у 
європейський освітній простір, спрямована на розвиток уміння практично й професійно мислити та бути 
мобільним. Навчання за даною ОП передбачає поєднання обов’язкових компонентів з вільним вибором студентами 
вибіркових дисциплін. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу за ОП та якісний склад випускової 
кафедри відповідає ліцензійним вимогам щодо підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем. НПП мають 
відповідну кваліфікацію і здійснюють необхідну роботу з методичного забезпечення навчального процесу, 
гуманізованого виховання, проводять активну наукову діяльність та залучають студентів до науково-дослідницької 
роботи. Зміст підготовки фахівців за ОП відповідає сучасним вимогам стейкхолдерів, потребам ринку праці та 
розвитку особистості. Професіонали-практики, експерти галузі та представники роботодавців залучаються до 
аудиторних занять та удосконалення ОП. Зміст ОП скоригований також з урахуванням досвіду інших вітчизняних і 
зарубіжних ЗВО, позицій НПП та студентів.
Слабкі сторони ОП. Незважаючи на досить високий рівень міжнародної та грантової діяльності нашого 
переміщеного університету в напрямку забезпечення процесу навчання матеріальною базою, а також впровадження 
сучасних фахових та інформаційних технологій, на жаль, програма міжнародної академічної мобільності нині 
реалізується не повною мірою. Недостатній обсяг, порівняно з іноземними програмами, такої складової як soft skills. 
Недостатні також: забезпечення сучасною англомовною навчальною та методичною літературою професійного 
спрямування; фінансова підтримка матеріально-технічного забезпечення ОП з боку держави; кількість студентів в 
останні кілька років з причин скрутної безпекової та демографічної ситуації на сході України. До нещодавно було 
недостатнє технічне та технологічне забезпечення. Недостатні фінансові можливості для залучення фахівців-
практиків до освітнього процесу. Складна ситуація у ВНЗ щодо розосередження студентів і НПП між 
відокремленими структурними підрозділами, яку важко ефективно вирішити без широкого застосування 
дистанційної форми навчання.

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

Посилити та прискорити інтегрування ОП у європейський освітній простір шляхом розширення цієї складової у 
міжнародній та грантовій діяльності, заохочення обміну студентами, налагодження тісної співпраці з іноземними 
колегами щодо академічного та практичного обміну досвідом тощо. Посилити вивчення професійної іноземної 
мови через створення можливостей практикувати її під час проходження закордонних практик, стажувань, 
конференцій тощо, а також шляхом спілкування з носіями мови в процесі міжнародної грантової діяльності. Крім 
того, інтенсифікувати вивчення іноземної мови всіма бажаючими планується шляхом надання можливості вибору 
цієї дисципліни як вибіркової протягом кількох років навчання. Передбачається збільшити таку складову ОП, як soft 
skills, зокрема соціально-правову компоненту ОП, здатність студентів адаптуватися у виробничому середовищі, в 
тому числі в колективі, швидко приймати креативні рішення, мислити наперед, орієнтуватися в питаннях бізнесу, 
займати керівні посади. Ці «гнучкі» навички здобувачам вже можливо отримати через вивчення відповідних 
дисциплін вибіркового блоку, які студент обирає відповідно до своїх уподобань. У подальшому планується 
розширення переліку та покращення змісту вже запроваджених вибіркових компонентів ОП з урахуванням 
побажань стейкхолдерів. Створити умови та запровадити дуальну освіту для того, щоб студенти мали більше 
можливостей для практичного опанування професій під час навчання за ОП. Залучити більшу кількість 
роботодавців до планування та створення ОП, що дасть змогу посилити професійні компоненти і одночасно 
розширити сферу працевлаштування. Завершити організацію та комплектування науково-експериментальних 
лабораторій, навчальних кабінетів, демонстраційних модулів фахового напряму, що дасть можливість посилити 
наукову роботу НПП і студентів, поєднати навчання, отримання практичних навичок і дослідження для реалізації 
ОП.
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Запевнення

 

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

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

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Подольський Ростислав Юрійович

Дата: 08.04.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

ОК 23 – Технологія 
виробництва 
продукції 
бджільництва

навчальна 
дисципліна

ОК23_ТВП_бджіль
ництва.pdf

BkE8ZZ9zd7aJd6ZX
PJnvT/7Zg7k/YMl2y

UGeyzPW+zk=

Мультимедійна установка з 
відео- та аудіозабезпеченням, 
комп’ютер, ноутбук, програмне 
забезпечення – MS Windows, MS 
Office 365, мережа Інтернет, 
відеофільми, презентації, 
навчальна, методична, наукова 
література. Інформаційні 
стенди, макети, муляжі, 
бджолярські інструменти, 
інвентар, вулики, ваги, лупа, 
термометр, гігрометр, 
анемометр, термодетектор, 
фотоапарат, відеокамера, 
секундомір. Проведення 
практичних занять у 
структурних підрозділах, 
відділах, лабораторіях, 
бджолярських об’єктах тощо 
ВСП «Старобільський коледж 
ЛНАУ», ВСП «Донбаський 
аграрний фаховий коледж 
ЛНАУ».

ОК21 Технології 
виробництва 
продукції 
тваринництва

навчальна 
дисципліна

ОК21 Технології 
виробництва 

продукції 
тваринництв.pdf

URxrVNUsEojFXKC
XphnnYgvbSKZ5lDg

6FboXRrcSJEg=

Мультимедійна установка з 
відео- та аудіозабезпеченням, 
комп’ютер, ноутбук, програмне 
забезпечення – MS Windows, MS 
Office 365, мережа Інтернет, 
відеофільми, презентації, 
навчальна, методична, наукова 
література. Інформаційні 
стенди, макети, муляжі. 
Проведення практичних занять у 
структурних підрозділах, 
відділах, лабораторіях, 
тваринницьких об’єктах тощо 
ВСП «Старобільський коледж 
ЛНАУ», ВСП «Донбаський 
аграрний фаховий коледж 
ЛНАУ», Державній дослідній 
станції птахівництва НААН

ОК 22 – Технологія 
виробництва молока і 
яловичини

навчальна 
дисципліна

ОК22_ТВП молока і 
яловичини.pdf

0M5JkkEzcC2iSYb1
mkvtATI5YfhupqLG
GlAWFNmSXoQ=

Мультимедійна установка з 
відео- та аудіозабезпеченням, 
комп’ютер, ноутбук, програмне 
забезпечення – MS Windows, MS 
Office 365, мережа Інтернет, 
відеофільми, презентації, 
навчальна, методична, наукова 
література. Інформаційні 
стенди, ваги лабораторні ТВЕ-
0,21-0,01, шафа сушильна, 
термошафа, прилад Чижова, 
шафа витяжна лабораторна. 
Водяна баня, рН метр, 
термометри, піпетки різні, 
скляні палички, предметні та 
покривні скельця.
. Проведення практичних занять 
у структурних підрозділах, 
відділах, лабораторіях, 
тваринницьких об’єктах тощо 
ВСП «Старобільський коледж 
ЛНАУ», ВСП «Донбаський 
аграрний фаховий коледж 
ЛНАУ».

ОК 24 – Технологія навчальна ОК24_ТВП_птахів JPGS2xZ1OvaXUA93 Мультимедійна установка з 



виробництва 
продукції 
птахівництва

дисципліна ництва.pdf MXneSViaslKZfzkXs
xzGvbxbMbY=

відео- та аудіозабезпеченням, 
комп’ютер, ноутбук, програмне 
забезпечення – MS Windows, MS 
Office 365, мережа Інтернет, 
відеофільми, презентації, 
навчальна, методична, наукова 
література. Інформаційні 
стенди, макети, муляжі. 
Проведення практичних занять у 
структурних підрозділах, 
відділах, лабораторіях, 
тваринницьких об’єктах тощо 
ВСП «Старобільський коледж 
ЛНАУ», ВСП «Донбаський 
аграрний фаховий коледж 
ЛНАУ», Державна дослідна 
станція птахівництва НААН.

ОК 25 – Технологія 
виробництва 
продукції свинарства

навчальна 
дисципліна

ОК25_ТВП_свинарс
тво.pdf

ONUnRUZKsgJPspQ
PyotsFbuR9LOy8zU
WMWoWsJVh+ms=

Мультимедійна установка з 
відео- та аудіозабезпеченням, 
комп’ютер, ноутбук, програмне 
забезпечення – MS Windows, MS 
Office 365, мережа Інтернет, 
відеофільми, презентації, 
навчальна, методична, наукова 
література. Інформаційні 
стенди, макети, муляжі, 
інструменти для взяття 
промірів, ваги, мікроскоп, 
термометр, гігрометр, 
анемометр, термодетектор, 
газоаналізатор, фотоапарат, 
відеокамера, секундомір, 
люксметр. Проведення 
практичних занять у 
структурних підрозділах, 
відділах, лабораторіях, 
тваринницьких об’єктах тощо 
ВСП «Старобільський коледж 
ЛНАУ», ВСП «Донбаський 
аграрний фаховий коледж 
ЛНАУ».

ОК26 – Технологія 
відтворення тварин

навчальна 
дисципліна

ОК26_Технологія 
відтворення 
тварин.pdf

6fV7mQJEyPaQadH
QAS5dJxEEr239ntU

3dCfFeNCE7mM=

Мультимедійна установка з 
відео- та аудіозабезпеченням, 
комп’ютер, ноутбук, програмне 
забезпечення – MS Windows, MS 
Office 365, мережа Інтернет, 
відеофільми, презентації, 
навчальна, методична, наукова 
література. Інформаційні 
стенди, макети, муляжі, 
інструменти для взяття 
спермопродукції у плідників, 
шафа сушильна, термошафа, 
ваги, мікроскоп, сосуд Дьюара, 
чашки Петрі, термометр 
Проведення практичних занять у 
структурних підрозділах, 
відділах, лабораторіях, 
тваринницьких об’єктах тощо 
ВСП «Старобільський коледж 
ЛНАУ», ВСП «Донбаський 
аграрний фаховий коледж 
ЛНАУ».

ОК 20 – 
Стандартизація, 
метрологія і 
сертифікація

навчальна 
дисципліна

ОК20_Стандартиз
ація, метрологія і 
сертифікація.pdf

nCc0P5vziz+2DPQX
TEUWXE+2CGw4JJ
I1jENXOIwGmZU=

Мультимедійна установка з 
відео- та аудіозабезпеченням, 
комп’ютер, ноутбук, програмне 
забезпечення – MS Windows, MS 
Office 365, мережа Інтернет, 
відеофільми, презентації, 
навчальна, методична, наукова 
література. Інформаційні 
стенди, макети, муляжі, 
мікроскоп, фотоапарат, 
відеокамера. Проведення 
практичних занять у 
структурних підрозділах, 
відділах, лабораторіях, 
тваринницьких об’єктах тощо 



ВСП «Старобільський коледж 
ЛНАУ», ВСП «Донбаський 
аграрний фаховий коледж 
ЛНАУ».

ОК 27 - Технологія 
переробки продукції 
тваринництва

навчальна 
дисципліна

ОК27 Технологія 
переробки продукції 
тваринництва.pdf

L4Go6j31IIbXqBrAA
9ERFZ6SDtbuBImw

mZ0cfYuXT10=

Мультимедійна установка з 
відео- та аудіозабезпеченням, 
комп’ютер, ноутбук, програмне 
забезпечення – MS Windows, MS 
Office 365, мережа Інтернет, 
відеофільми, презентації, 
навчальна, методична, наукова 
література. Інформаційні 
стенди, макети пастеризатора, 
сепаратора, пристрою для 
дослідження інерції барабана 
сепаратора молока, муляжі, 
інструменти, шафа сушильна, 
термошафа, центрифуга 
лабораторна, ваги, очисник-
охолодник молока, м’ясорізка, 
фаршмішалка, шприц-
наповнювач, жаровня, варильний 
котел, змішувач (міксер), 
тістомісильна машина, прилади 
для вимірювання температури, 
електром’ясорубка, термостат, 
дистилятор, електроплита, 
мікроскоп, чашки Петрі, 
термометр, гігрометр, 
аналізатор молока, pH-метр, 
ареометр, термодетектор, 
фотоапарат, відеокамера, 
секундомір, танк для 
охолодження молока, сепаратор, 
комплект доїльної установки, 
прилад ОЧМ-М для визначення 
чистоти молока. Проведення 
практичних занять у 
структурних підрозділах, 
відділах, лабораторіях, 
тваринницьких об’єктах тощо 
ВСП «Старобільський коледж 
ЛНАУ», ВСП «Донбаський 
аграрний фаховий коледж 
ЛНАУ».

ОК29 – Фізика навчальна 
дисципліна

ОК29_Фізика.pdf bnLzLBZDQj4cFKxu
GdvBlvS2NAybL0JB

URE+RLCFlrQ=

Навчальна дисципліна передбачає 
використання програмного 
забезпечення on-line Microsoft 
Office 365, Moodle (GNU загальна 
суспільна ліцензія). Методичне 
забезпечення дисципліни 
включає: робочу програму 
навчальної дисципліни, комплекс 
навчально-методичного 
забезпечення дисципліни, 
конспект лекцій з дисципліни, 
тестові завдання для поточного 
та підсумкового контролю, 
методичні вказівки для 
практичних занять і 
самостійної роботи 

ОК30 – Філософія навчальна 
дисципліна

ОК30_Філософія.pdf 8ccQOlQAW1eXh5iys
Msua9lQfdULUqi0M

iAIrb/Dnj4=

Навчальна дисципліна передбачає 
використання програмного 
забезпечення on-line Microsoft 
Office 365, Moodle (GNU загальна 
суспільна ліцензія). Методичне 
забезпечення дисципліни 
включає: робочу програму 
дисципліни, інтерактивний 
комплекс навчально-методичного 
забезпечення дисципліни, 
нормативні документи МОН 
України, опорний конспект 
лекцій, пакет контрольних 
завдань для самоконтролю знань 
студентів, методичні 
рекомендації для проведення 
практичних занять і 



самостійної роботи з дисципліни

ОК31 – Навчальна 
практика

практика ОК31_навчальна 
практика.pdf

PHqwYhCVVnDFK2
TKgqdALoSalQvK8cz

imPI2l+dTUOs=

Мультимедійна установка з 
відео- та аудіозабезпеченням, 
комп’ютер, ноутбук, програмне 
забезпечення – MS Windows, MS 
Office 365, мережа Інтернет, 
відеофільми, презентації, 
навчальна, методична, наукова 
література. Підприємства ФГ 
«Крот», «Світанок», 
Крамагросвіт, ДДСП НААН, філія 
«Новоолександрівський кінний 
завод 64» ДП «Конярство 
України»

ОК32– Виробнича 
практика 

практика ОК32_ виробнича 
практика.pdf

QT7YFZKYiW6Bcx/5
7kGOs4JgG74OKiG
MrwwpJEOzMY0=

Проведення практики із 
залученням фахівців, з 
використанням потужностей, 
обладнання, можливостей та 
технологій тваринницьких і 
переробних підприємств, 
науково-дослідних установ, 
обслуговуючих, навчальних та 
сервісних організацій 
тваринницького та переробного 
профілів, підприємств з 
виготовлення та впровадження в 
практику кормів, біологічно 
активних речовин, обладнання, а 
також таких, що 
спеціалізуються на селекції і 
розведенні тварин 
(племпідприємства, міжнародні 
та вітчизняні компанії з 
виробництва і реалізації 
спермопродукції та генетичного 
матеріалу), лабораторій з оцінки 
та визначення якості кормових 
засобів, продукції тваринництва 
та переробки, генетичного 
матеріалу тощо, компаній з 
розробки та реалізації 
програмного забезпечення у 
галузі тваринництва, оцінки 
якості тваринницької продукції, 
управління стадом тощо. 
Підприємства ФГ «Крот», 
«Світанок», Крамагросвіт, 
ДДСП НААН, філія 
«Новоолександрівський кінний 
завод 64» ДП «Конярство 
України»

ОК33 – 
Кваліфікаційний іспит

підсумкова 
атестація

Програма 
кваліфікаційного 

іспиту.pdf

8TZJceiqshvRETpjQ
Fod+Xes0SBaMxLe2

Swsjsl+YWA=

Мультимедійна установка з 
відео- та аудіозабезпеченням, 
комп’ютер, ноутбук, програмне 
забезпечення – MS Windows, MS 
Office 365, мережа Інтернет, 
фотоапарат, відеокамера. 

ОК34 Підготовка та 
захист кваліфікаційної 
роботи

підсумкова 
атестація

Кваліфікаційна 
робота ОС 

Бакалавр.pdf

aHTzicxCyraIEMNh
BxsoDNmqlP3BLrys5

Tpasy//1VA=

Мультимедійна установка з 
відео- та аудіозабезпеченням, 
комп’ютер, ноутбук, програмне 
забезпечення – MS Windows, MS 
Office 365, мережа Інтернет, 
фотоапарат, відеокамера. 

ОК28-- Українська 
мова

навчальна 
дисципліна

ОК28_Українська 
мова.pdf

2426Q0ThJppuejTxh
Ydiibjx676yCxalYjP9

FAqR4ZM=

Навчальна дисципліна передбачає 
використання програмного 
забезпечення on-line Microsoft 
Office 365, Moodle (GNU загальна 
суспільна ліцензія). Методичне 
забезпечення дисципліни 
включає: робочу програму 
навчальної дисципліни, комплекс 
навчально-методичного 
забезпечення дисципліни, 
конспект лекцій з дисципліни, 
тестові завдання для поточного 
та підсумкового контролю, 



методичні вказівки для 
практичних занять і 
самостійної роботи

ОК19 – 
Розведення тварин

навчальна 
дисципліна

ОК19_Розведення 
тварин.pdf

LG/Gr9FWHYUORS
9mjGS0/w6lOgNsTK

AA4GuUY1fBt7I=

Мультимедійна установка з 
відео- та аудіозабезпеченням, 
комп’ютер, ноутбук, програмне 
забезпечення – MS Windows, MS 
Office 365, MS Windows, MS Office 
365, мережа Інтернет, 
відеофільми, презентації, 
навчальна, методична, наукова 
література. Інформаційні 
стенди, макети, муляжі. 
Проведення практичних занять у 
структурних підрозділах, 
відділах, лабораторіях, 
тваринницьких об’єктах тощо 
ВСП «Старобільський коледж 
ЛНАУ», ВСП «Донбаський 
аграрний фаховий коледж 
ЛНАУ».

ОК18 – Правознавство навчальна 
дисципліна

ОК18_Правознавст
во.pdf

7BCvEU4bH/rtpBFd
mAzjOsGjw79PvlOrh

GKjKTPWHLE=

Використання  методів 
навчання: словесних – бесіда, 
доповідь щодо нормативної бази, 
пояснення до законодавчих актів; 
наочних – демонстрація й 
ілюстрація; практичних – 
задачі, дослід, практична 
робота; за логікою викладу – 
індукція. Практикуються 
аргументована оцінка рішення 
задач, спільний аналіз 
презентацій, колективний пошук 
шляхів вирішення проблемних 
ситуацій, взятих із виробництва,  
порівняльний аналіз вирішення 
питань щодо схожості проблем у 
виробництві та переробці 
продукції тваринництва.

ОК8 –
Годівля тварин і 
технологія кормів

навчальна 
дисципліна

ОК8_Годівля 
тварин і 

технологія 
кормів.pdf

AfNgooeKI5SLTXCG
b3XzqrGH/BwFMoO

/vPgRCs4HurE=

Мультимедійна установка з 
відео- та аудіо забезпеченням, , 
комп’ютер, ноутбук програмне 
забезпечення - MS Windows, MS 
Office 365, мережа Інтернет, 
відеофільми, презентації, 
навчальна, методична, наукова 
література навчальна. 
Інформаційні стенди, ваги 
лабораторні ТВЕ-0,21-0,01, шафа 
сушильна, термошафа, прилад 
Чижова, шафа витяжна 
лабораторна. 
Водяна баня, рН метр, 
термометри, піпетки різні, 
скляні палички, предметні та 
покривні скельця.
Проведення практичних занять у 
структурних підрозділах, 
відділах, лабораторіях, 
тваринницьких об’єктах тощо 
ВСП «Старобільський коледж 
ЛНАУ», ВСП «Донбаський 
аграрний фаховий коледж 
ЛНАУ».

ОК3 – Вища 
математика

навчальна 
дисципліна

ОК3_Вища 
математика.pdf

gxgKUy164OEYjExh3
Km+7KUbEQdn1EW

mJlb+x0lcl80=

Навчальна дисципліна передбачає 
використання програмного 
забезпечення on-line Microsoft 
Office 365, Moodle (GNU загальна 
суспільна ліцензія). Методичне 
забезпечення дисципліни 
включає: робочу програму 
навчальної дисципліни, комплекс 
навчально-методичного 
забезпечення дисципліни, 
конспект лекцій з дисципліни, 
тестові завдання для поточного 
та підсумкового контролю, 



методичні вказівки для 
практичних занять і 
самостійної роботи з дисципліни 
«Вища математика».

ОК4– Вступ до 
спеціальності

навчальна 
дисципліна

ОК4_Вступ_спеціа
льності.pdf

G1wGI2k5M09f+oW
B+GCgC8NxOI35p9
pHjld418zwqWE=

Мультимедійна установка з 
відео- та аудіозабезпеченням, 
комп’ютер, ноутбук, програмне 
забезпечення – MS Windows, MS 
Office 365, мережа Інтернет, 
відеофільми, презентації, 
навчальна, методична, наукова 
література. Інформаційні 
стенди, макети, муляжі, 
інструменти для взяття 
промірів, ваги, мікроскоп, сосуд 
Дьюара, термометр, гігрометр, 
ареометр, анемометр, 
термодетектор, 
газоаналізатор, відеокамера, 
секундомір, люксметр, танк для 
охолодження молока, комплект 
доїльної установки. Проведення 
практичних занять у 
структурних підрозділах, 
відділах, лабораторіях, 
тваринницьких об’єктах тощо 
ВСП «Старобільський коледж 
ЛНАУ», ВСП «Донбаський 
аграрний фаховий коледж 
ЛНАУ».

ОК 5 – Генетика навчальна 
дисципліна

ОК5_Генетика.pdf 04PKNbzWRr5RUov
QAXeS2AETEZa63lH

DJPIyAPFG7zQ=

Мультимедійна установка з 
відео- та аудіозабезпеченням, 
комп’ютер, ноутбук, програмне 
забезпечення – MS Windows, MS 
Office 365, мережа Інтернет, 
відеофільми, презентації, 
навчальна, методична, наукова 
література. Інформаційні 
стенди, макети, муляжі, 
фотоапарат, відеокамера, 
секундомір. Проведення 
практичних занять у 
структурних підрозділах, 
відділах, лабораторіях ВСП 
«Старобільський коледж ЛНАУ», 
ВСП «Донбаський аграрний 
фаховий коледж ЛНАУ». 

ОК 6 – Гігієна 
переробки продукції 
тваринництва

навчальна 
дисципліна

ОК6_Гігієна_перер
об_прод_тваринни

цтва.pdf

7yIdBucmVp/uhYKd
PAsjEqpiXuLRNtBD

FkzSaPn0ajM=

Мультимедійна установка з 
відео- та аудіозабезпеченням, 
комп’ютер, ноутбук, програмне 
забезпечення – MS Windows, MS 
Office 365, мережа Інтернет, 
відеофільми, презентації, 
навчальна, методична, наукова 
література. Інформаційні 
стенди, макети, муляжі, 
мікроскоп, фотоапарат, 
відеокамера. Проведення 
практичних занять у 
структурних підрозділах, 
відділах, лабораторіях, 
тваринницьких об’єктах тощо 
ВСП «Старобільський коледж 
ЛНАУ», ВСП «Донбаський 
аграрний фаховий коледж 
ЛНАУ», Державної дослідної 
станції птахівництва НААН.

ОК7 –
Гігієна тварин

навчальна 
дисципліна

ОК7_Гігієна 
тварин.pdf

HNVXXp5Fk9F3X6f
DkDR9TdCv0nO7S5

dtGYeffjrTg3s=

Мультимедійна установка з 
відео- та аудіо забезпеченням, , 
комп’ютер, ноутбук програмне 
забезпечення - MS Windows, MS 
Office 365, мережа Інтернет, 
відеофільми, презентації, 
навчальна, методична, наукова 
література навчальна. 
Інформаційні стенди, ваги 
лабораторні ТВЕ-0,21-0,01, шафа 



сушильна, термошафа, прилад 
Чижова, шафа витяжна 
лабораторна. Лампи "Солюкс", 
лампи бактерицидні, секундомір, 
вентилятор, ртутні та 
спиртові термометри, 
термографи, кулькові та 
циліндричні ка-татермометри, 
барографи, чашкові та 
крильчасті анемометри, 
гігрометри, гігрографи, ВІТ-1, 
гігрометр психрометричний ВІТ-
2, люксметр Ю-16, універсальний 
газоаналізатор УГ - 2, апарат 
Кротова, лабораторний посуд 
(мензурки, циліндри, колби, 
склянки, водяна баня, ступка, 
ножниці, чашки Петрі, вата, 
марля) тощо. Проведення 
практичних занять у 
структурних підрозділах, 
відділах, лабораторіях, 
тваринницьких об’єктах тощо 
ВСП «Старобільський коледж 
ЛНАУ», ВСП «Донбаський 
аграрний фаховий коледж 
ЛНАУ».

ОК17 Органічна хімія навчальна 
дисципліна

ОК17 Органічна 
хімія.pdf

k55IWaYYr78cSW5T
KrlVBBg3nx/NO9/S

7Gxv8SkPRM0=

Ноутбук Dell Inspiron 3593 - 1 
шт., 
Програмне забезпечення Windows 
10, Office 365)
Проектор Acer X1123HP  (2020 р.) 
1 шт.
Екран (мобільний, 90") (2020 р.) 1 
шт
Лабораторне обладнання, 
лабораторний посуд та 
реактиви

ОК2 – Біохімія з 
основами фізичної та 
колоїдної хімії

навчальна 
дисципліна

ОК2 Біохімія з 
основами фізичної 

та колоїдної 
хімії.pdf

/ZUdh0sko1AjHXaJ
hcjGi30fiaxK2Ff+W4

IYoOs7KFo=

Ноутбук Dell Inspiron 3593 - 1 
шт., 
Програмне забезпечення Windows 
10, Office 365)
Проектор Acer X1123HP  (2020 р.) 
1 шт.
Екран (мобільний, 90") (2020 р.) 1 
шт
Лабораторне обладнання, 
лабораторний посуд та 
реактиви

ОК9 – Іноземна мова навчальна 
дисципліна

ОК9_Іноземна 
мова.pdf

kiM3ESv8aC10MfZx
Y1H3on3HdXVcjjirea

5VVZR037Q=

Навчальна дисципліна передбачає 
використання програмного 
забезпечення on-line Microsoft 
Office 365, Moodle (GNU загальна 
суспільна ліцензія). Методичне 
забезпечення дисципліни 
включає: робочу програму 
дисципліни, інтерактивний 
комплекс навчально-методичного 
забезпечення дисципліни, пакет 
контрольних завдань для 
самоконтролю знань студентів, 
методичні рекомендації для 
проведення практичних занять і 
самостійної роботи з дисципліни

ОК11 – Механізовані 
технології 
виробництва 
продукції 
тваринництва

навчальна 
дисципліна

ОК11_Механізовані 
технології 

виробництва 
продукції 

тваринництва+.pd
f

Ryi2tPsuzx2k7V4gk4
kGwi3bKauQTpehuU

2WQ0EWZU8=

Мультимедійна установка з 
аудіо забезпеченням, програмне 
забезпечення - Linux Open Office; 
компютер "SEMPRON, 
установка “Клімат 44”, 
подрібнювач грубих кормів ІГК-
30Б, мийка – коренерізка ІКМ – Ф 
- 10 4. кормодробарка КДУ – 2м 5, 
змішувач кормів ІСК – 3 А, 
кормороздавач КС-1,5, 
Кормороздавач КСП – 0,8 
8.Кормороздавач РСП – 10, насос 
типу НЦВ 6-10-80, вихровий 



насос ВК 2/26 11. автонапувалка 
ПА-1 А, автонапувалка ПАС-2 13. 
автонапувалка АГК-4 Б, машини 
для доїння корів АДМ – 8 А, 
сепаратор молока СМ-1, 
охолоджувач молока ОМ-400, 
холодильна установка МХУ-8 19. 
стригальні апарати ЕСА – 1Д, 
ЕСА-6/200

ОК12 –
Морфологія та 
фізіологія 
сільськогосподарських 
тварин

навчальна 
дисципліна

ОК12_Морфологія_
та 

фізіологія_сг_твар
ин.pdf

7O7SxHhKVgfHXF6
nDTE8UOiFFJdhCL
yNz6Qopm5gAgY=

Мультимедійна установка з 
відео- та аудіозабезпеченням, 
комп’ютер, ноутбук, програмне 
забезпечення – MS Windows, MS 
Office 365, мережа Інтернет, 
відеофільми, презентації, 
навчальна, методична, наукова 
література. Інформаційні 
стенди, макети, муляжі, 
інструменти для взяття 
промірів, шафа сушильна, 
термошафа, термостат, ваги, 
мікроскоп, сосуд Дьюара, чашки 
Петрі, термометр, гігрометр, 
ареометр, анемометр, 
термодетектор, 
газоаналізатор, фотоапарат, 
відеокамера, секундомір, 
люксметр, танк для 
охолодження молока, комплект 
доїльної установки, прилад ОЧМ-
М для визначення чистоти 
молока, аналізатор молока, pH-
метр.  Проведення практики у 
структурних підрозділах, 
відділах, лабораторіях, 
тваринницьких об’єктах тощо 
ВСП «Старобільський коледж 
ЛНАУ», ВСП «Донбаський 
аграрний фаховий коледж 
ЛНАУ».

ОК13 –
Науково-дослідна 
робота студента

навчальна 
дисципліна

ОК13 Науково-
дослідна робота 

студента.pdf

T6P71tyxE4fI7WMO
ew6siI2QWdtbWyi6y

Q/7eZJO27g=

Мультимедійна установка з 
відео- та аудіо забезпеченням, 
комп’ютер, ноутбук програмне 
забезпечення - MS Windows, MS 
Office 365, мережа Інтернет, 
відеофільми, презентації, 
навчальна, методична, наукова 
література навчальна

ОК14 - Неорганічна 
хімія

навчальна 
дисципліна

ОК14 Неорганічна 
хімія.pdf

7rhazcFcVCvHOKnC
1KpaEV0LyFBygWO

Dl9hEbAJz4Mw=

Ноутбук Dell Inspiron 3593 - 1 
шт., 
Програмне забезпечення Windows 
10, Office 365)
Проектор Acer X1123HP  (2020 р.) 
1 шт.
Екран (мобільний, 90") (2020 р.) 1 
шт
Лабораторне обладнання, 
лабораторний посуд та 
реактиви

ОК15 – Організація і 
управління 
виробництвом

навчальна 
дисципліна

ОК15 Організація і 
управління 

виробництвом.pdf

e9T5DSuIB7VyLkmS
GA8NTABPDjaJ0em

BwZIuhEEfxfE=

1. Слайдові презентації у 
програмі Microsoft Office Power 
Point;
2. Фінансова та статистична 
звітність підприємств.

ОК 16 – Організація 
племінної справи

навчальна 
дисципліна

ОК16_Організація 
племінной 
справи.pdf

wZfQ7USP+6xohPQy
0VzdM9vgcogD47e3l

oUOEfHfsWU=

Мультимедійна установка з 
відео- та аудіозабезпеченням, 
комп’ютер, ноутбук, програмне 
забезпечення – MS Windows, MS 
Office 365, мережа Інтернет, 
відеофільми, презентації, 
навчальна, методична, наукова 
література. Інформаційні 
стенди, макети, муляжі, 
інструменти для взяття 
промірів ВРХ, мікроскоп, сосуд 
Дьюара, фотоапарат, 



відеокамера. Проведення 
практичних занять у 
структурних підрозділах, 
відділах, лабораторіях, 
тваринницьких об’єктах тощо 
ВСП «Старобільський коледж 
ЛНАУ», ВСП «Донбаський 
аграрний фаховий коледж 
ЛНАУ».

ОК10 – Історія 
України та української 
культури

навчальна 
дисципліна

ОК10_Історія 
України та укр. 

культури.pdf

ln3wM4bD0bCblLiQ
FTZ0lR4Ud69q4zgB

d+OYyWOLxdU=

Методичне забезпечення 
включає: робочу навчальну 
програму дисципліни, 
інтерактивний комплекс 
навчально-методичного 
забезпечення дисципліни, 
нормативні документи МОН 
України, опорний конспект 
лекцій, пакет контрольних 
завдань для самоконтролю знань 
студентів, методичні 
рекомендації до семінарських 
занять і самостійної роботи 
студентів з дисципліни, силабус 
навчальної дисципліни.

ОК1 – Біотехнологія навчальна 
дисципліна

OK1_Біотехнологія.
pdf
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Мультимедійна установка з 
відео- та аудіозабезпеченням, 
комп’ютер, ноутбук, програмне 
забезпечення – MS Windows, MS 
Office 365, мережа Інтернет, 
відеофільми, презентації, 
навчальна, методична, наукова 
література. Інформаційні 
стенди, макети, муляжі. 
Проведення практичних занять у 
структурних підрозділах, 
відділах, лабораторіях, 
тваринницьких об’єктах тощо 
ВСП «Старобільський коледж 
ЛНАУ», ВСП «Донбаський 
аграрний фаховий коледж ЛНАУ»

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

Факультет 
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біологічних і 
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дослідна 
робота 
студента
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урахуванням 
професійної 
кваліфікації 
викладача: 1) 1. 
Мурзін, О. Б., 
Ляшенко, В. П., & 
Задорожна, Г. О 
(2015). Зміни 
біоелектричної 
активності кори 
головного мозку 
щурів під впливом 
вихрового імпульс 
ного магнітного поля. 
Вісник проблем 
біології і медици н и, 1 
( 1 1 8 ), 3 7 7 - 3 8 0. 2. 
Бурцева, Д. О., 
Ляшенко, В. П., За 



єць, Н. С., & Лукашов, 
С. М (2015). Вплив 
лужних компонентів 
раціону на 
функціональний стан 
гіпокампу щурів. 
Вісник проблем 
біології і медицини, 4 
(121), 85-89. 3. V.V. 
Mukvych, V. P. 
Lyashenko, S. M. 
Lukashov Age-related 
characteristics of 
spectral bioelectric 
activity of the 
trophotropic zone of the 
hypothalamus in female 
rats. Regul. Mech. 
Biosyst., Vol 9, No 4 
(2018). – P. 598-603. 
DOI: 
https://doi.org/10.1542 
1/021889. 4. T. G. 
Turitskaya, S. N. 
Lukashev, V. P. 
Lyashenko, G. G. 
Sidorenko The features 
of summary 
background electric 
activity of the 
hypothalamus of rats 
under conditions of 
chronic caffeine 
alimentation. Regul. 
Mech. Biosyst., Vol 9, 
No 3 (2018). – P. 417- 
425. DOI: 
https://doi.org/10.1542 
1/021862. 5. V. V. 
Mizin, V. P. Lyashenko, 
S. M. Lukashov The 
bioelectric type of the 
visual area of the 
cerebral cortex of rats 
of all ages and sexes. 
Regul. Mech. Biosyst., 
Vol 9, No 4 (2018). – P. 
514-521. DOI: 
https://doi.org/10.1542 
1/021877 2) 1. Мізін, 
В.В., Ляшенко, В.П., & 
Лукашов, С.М. (2017). 
Онтогенетичні зміни 
показників 
осмотичної 
резистентності 
еритроцитів та рівня 
дегідроепіандростерон
-сульфату у сироватці 
крові щурів. 
Український журнал 
медицини, біології та 
спорту, 3(5), 194-200. 
2. Муквич, В.В., 
Ляшенко, В.П., & 
Лукашов, С.М. (2017). 
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вегетативне 
забезпечення 
функціонування 
організму самок та 
самців щурів 
молодого віку за 
показниками 
варіабельності 
серцевого ритму. 
Український журнал 
медицини, біології та 
спорту, 3(5), 209-215. 
3. Мізін, В. В., 
Ляшенко, В. П., & 



Лукашов, С. М. (2017). 
Взаємозвязок між 
рівнем 
кортикостерону та 
дегідроепіандростерон
-сульфатом у 
сироватці крові щурів 
різного віку та статі. 
Вісник Запорізького 
нац. університету: 
збірник наук.праць. 
Біологічні науки, 2, 
67-74. 4. Муквич, В. В., 
Ляшенко, В. П., & 
Лукашов, С. М. (2017). 
Вікові зміни 
поведінкових реакцій 
самців та самок щурів 
у тесті «Відкрите 
поле». Вісник 
Запорізького нац. 
університету: збірник 
наук.праць. Біологічні 
науки, 2, 75-84. 5. 
Турицька, Т. Г., 
Лукашов, С. М., & 
Ляшенко, В. П. (2016). 
Ефекти впливу 
хронічної кофеїнової 
аліментації на 
характеристики 
показників фонової 
електричної 
активності 
неокортексу щурів. 
Експериментальна та 
клінічна фізіологія та 
біохімія, 3, 11-16. 6. 
Бурцева, Д. О., 
Лукашов, С. М., Заєць, 
Н. С., Ляшенко, В. П., 
& Крупка, А. В. (2015). 
Аналіз фонової 
електрокортикограми 
щурів в умовах 
довготривалої дії 
гідро карбонатного 
навантаження. Вісник 
Харьківського нац. 
Університету ім.. В. Н. 
Каразіна, серія 
«Біологія», 25, 300- 
307. 7. Муквич В.В., 
Ляшенко В.П., 
Лукашов С.М. Вікові 
зміни показників 
біоелектричної 
активності 
ерготропної зони 
гіпоталамусу самок 
щурів. Science and 
Education a New 
Dimension. Natural and 
Technical Sciences. 
Budapesht, VI (21), 
Issue: 179, 2018 Sept. P. 
50-54. 
https://doi.org/10.3117 
4/SEND-NT2018- 
179V121-12. 8. Муквич 
В.В., Ляшенко В.П., 
Лукашов С.М. 
Модуляція 
біоелектричної 
активності 
ерготропної зони 
гіпоталамусу самців 
щурів з віком. Вісник 
проблем біології і 
медицини. Полтава, 
2018. №2. (144). С. 



201-206. DOI: 
10.29254/2077- 4214-
2018-2-144-201- 206. 
9. Ляшенко В.П., 
Лукашов С.М., Мізін 
В. В. Вікові зміни 
біоелектричної 
активності моторної 
та зорової зони кори 
головного мозку 
щурів. Вісник проблем 
біології і медицини. – 
Полтава, 2018. – Вип. 
2(144) – С. 197–201. 
DOI:10/29254/2077- 
4214-2018-2-144-197- 
201. 10. Ляшенко В.П., 
Лукашов С.М., Мізін 
В. В. Зміни 
потужностей 
електричної 
активності моторної 
зони кори головного 
мозку самок щурів 
різного віку. Вісник 
Черкаського 
унівеситету. Серія 
біологічних наук. – 
2018. – №1 – С. 105– 
113. DOI: 
10.31651/2076-5835- 
2018-1-1-105-113. 11. 
Ляшенко В.П., 
Лукашов С.М., Мізін 
В. В. Вплив 
кофеїнового 
аліментарного 
навантаження на 
вміст 
дегідроепіандростерон
-сульфату у сироватці 
крові щурів різного 
віку та статі. Science 
and Education a New 
Dimension. Natural and 
Technical Sciences, – 
Budapest, 2018. – 
VI(21), Issue: 179 – Р. 
26–28. 
https://doi.org/10.3117 
4/SEN–D-NT2018- 
179VI21-06. 12. 
Муквич В.В., Ляшенко 
В.П., Лукашов С.М. 
Зміни біоелектричної 
активності 
трофотропної зони 
гіпоталамусу щурів з 
віком. Вісник 
Черкаського 
унівеситету. Серія 
біологічних наук. – 
2018. – №2 – С. 80-88. 
DOI: 10.31651/2076- 
5835-2018-1-2-80-88, 
Scolar Google, 
реферативна база 
даних «Україніка 
наукова», Index 
Copernicus, 
International Journals 
Master list (icv 2016: 
61,43). 3) Ляшенко, В. 
П., Петров, Г. С., 
Кофан, І. М., & Мізін, 
В. В. (2018). 
Монографія. 
Особливості 
адаптаційних реакцій 
студентів з різним 
напрямом навчання 



та рівнем фізичної 
активності. Дніпро: 
Ліра, 212 с. (власний 
внесок 25 %) 9) Член 
журі Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
біології ІІ етапу (з 
2000р. і по 
теперішній час). 
Іщенко Кіра (2020р.) - 
ІІІ місце у ІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу – захисту 
науководослідницьких
робіт учнів-членів 
Малої академії наук. 
Відділення: Хімії та 
біології. Секція: 
Біологія людини. 12) 1. 
Шугуров, О. О. & 
Ляшенко, В. П. (2011). 
Патент на винахід. 
Пристрій для 
підтримки 
фізіологічного стану 
космонавта. Бюл. № 
21. 2. Маркіна, М. В., 
Качанов, С. О., Вяткін, 
О. К., Ляшенко, В. П., 
Руденко, А. І. & 
Челкан, В. В. (2009). 
Патент на корисну 
модель. Спосіб оцінки 
кислотності 
шлункового соку. 
Бюлетень №10 від 
25.05. 3 Ляшенко, В. 
П., Лукашов, С. М., 
Зорова, Ж. В. & 
Політаєва, В. І. (2002). 
Патент на винахід. 
Спосіб моделювання 
атеросклерозу. 
Бюлетень №1. 13) 1. 
Ляшенко, В. П., 
Дрегваль, І. В. & 
Кофан, І. М., (2018). 
Практикум з курсу 
«Фізіологія 
вегетативної нервової 
системи». 
Репозиторій ДНУ,36 с. 
2. Ляшенко, В. П. 
(2018). Посібник до 
вивчення курсу 
«Інтегративна 
регуляція 
фізіологічних 
функцій». 
Репозиторій ДНУ, 33 с 
3. Турицька, Т.Г. & 
Ляшенко, В.П. (2017, 
2015). Фізіологія 
людини і тварин. 
Робочий зошит для 
виконання 
лабораторних та 
практичних робіт з 
курсу «Фізіологія 
людини і тварин», 54 
c. 4. Задорожна, Г. О., 
Ляшенко, В. П. & 
Турицька, Т. Г (2016). 
Посібник до вивчення 
курсу 
«Екотрофологія»., 
Дніпропетровськ,28 с 
5. Дрегваль, І.В. & 
Ляшенко, В.П. (2015). 
Посібник із курсу 
«Методологія та 



організація наукових 
досліджень» 
Дніпрропетровськ, 
РВВ ДНУ, 20 с. 15) 1. 
Ляшенко, В. П., 
Лукашев, С.М. & 
Мізін, В.В. (2017). 
Вплив кофеїну на 
вміст 
дегідроепіандростерон
-сульфату в сиворотці 
крові щурів 
репродуктивного 
періоду зрілого віку. 
Валеологія: сучасний 
стан, напрямки та 
перспективи розвитку. 
Матеріали XV 
міжнародної 
науковопрактичної 
конференції, ХНУ 
імені В.Н. Каразіна, 
164-166. 2. Муквич, 
В.В., Ляшенко, В.П. & 
Лукашов, С.М. (2017). 
Вікові та статеві зміни 
рівня кортикостерону 
в сироватці самців та 
самок щурів. VІІІ 
Міжнародна наукова 
конференції 
“Психофізіологічні та 
вісцеральні функції в 
нормі і патології 
присвячена 175-річчю 
кафедри фізіології та 
анатомії людини та 
тварин Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка, 71. 
3. Дзюк, А. М., Загній, 
О. М, Мих, М. В., 
Ісаков, О. А., 
Ляшенко, В. П. & 
Кофан, І. М. (2015). 
Адаптаційний 
потенціал та фізична 
працездатність 
студентів з різним 
рівнем фізичної 
активності. М-ли VI 
міжнар. наук.-практ. 
конф. студентів та 
молодих вчених 
«Актуальні питання 
фізичної культури». 
Одеса, 14-15. 4. 
Бурцева, Д. О., Заєць, 
Н. С., Ляшенко, В. П. 
& Білинська, Г. О. 
(2015). Зміни рівня 
кортикостерону в 
сироватці крові щурів 
за умов тривалого 
залуження та 
дистиляції раціону. 
Мли ІІI міжнар. наук. 
конф. «Актуальні 
проблеми сучасної 
біохімії та клінічної 
біології». Збірник 
наук. праць. 
Дніпропетровськ, 114- 
115. 5. Мізін В.В., 
Ляшенко В.П. 
Лукашов С.М. Зміни 
рівня деяких 
стероїдних гормонів 
під кофеїновим 
навантаженням у 



щурів різного віку та 
статі. VІІІ Міжнародна 
наукова конференції 
“Психофізіологічні та 
вісцеральні функції в 
нормі і патології 
присвячена 175-річчю 
кафедри фізіології та 
анатомії людини та 
тварин Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. – 
Київ, 17-20 жовтня 
2017 р. – С.71. 6. Мізін 
В.В., Ляшенко В.П. 
Зміни показників 
осмотичної 
резистентності 
еритроцитів 
щурівсамиць різного 
віку. Матеріали ІІ 
інтернетконференції з 
міжнародною участю 
«Системна організація 
психофізіологічних та 
вегетативних функцій 
(медикобіологічні 
аспекти)». – Луцьк : 
2017. – 38 с. 7. 
Ляшенко В. П. 
Муквич В.В. Мешко 
М.О. Зміни 
поведінкових реакцій 
в самок щурів зрілого 
віку під впливом 
кофеїну. Валеологія: 
сучасний стан, 
напрямки та 
перспективи 
розвитку/ Матеріали 
XV міжнародної 
науково-практичної 
конференції, 5-7 
квітня 2017 р., Х.: ХНУ 
імені В.Н. Каразіна, 
2017. – С. 236-238. 16) 

368314 Ляшенко 
Валентина 
Петрівна

Професор, 
Основне 
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Факультет 
ветеринарної 

медицини, 
біологічних і 

харчових 
технологій

Диплом 
доктора наук 
ДД 004724, 

виданий 
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Диплом 
кандидата наук 

KH 004247, 
виданий 

28.12.1993, 
Атестат 
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виданий 
20.02.1997, 

Атестат 
професора 

02ПP 004226, 
виданий 
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34 ОК12 –
Морфологія та 
фізіологія 
сільськогоспод
арських тварин

Дисципліна 
викладається з 
урахуванням 
професійної 
кваліфікації 
викладача: 1) 1. 
Мурзін, О. Б., 
Ляшенко, В. П., & 
Задорожна, Г. О 
(2015). Зміни 
біоелектричної 
активності кори 
головного мозку 
щурів під впливом 
вихрового імпульс 
ного магнітного поля. 
Вісник проблем 
біології і медици н и, 1 
( 1 1 8 ), 3 7 7 - 3 8 0. 2. 
Бурцева, Д. О., 
Ляшенко, В. П., За 
єць, Н. С., & Лукашов, 
С. М (2015). Вплив 
лужних компонентів 
раціону на 
функціональний стан 
гіпокампу щурів. 
Вісник проблем 
біології і медицини, 4 
(121), 85-89. 3. V.V. 
Mukvych, V. P. 
Lyashenko, S. M. 
Lukashov Age-related 



characteristics of 
spectral bioelectric 
activity of the 
trophotropic zone of the 
hypothalamus in female 
rats. Regul. Mech. 
Biosyst., Vol 9, No 4 
(2018). – P. 598-603. 
DOI: 
https://doi.org/10.1542 
1/021889. 4. T. G. 
Turitskaya, S. N. 
Lukashev, V. P. 
Lyashenko, G. G. 
Sidorenko The features 
of summary 
background electric 
activity of the 
hypothalamus of rats 
under conditions of 
chronic caffeine 
alimentation. Regul. 
Mech. Biosyst., Vol 9, 
No 3 (2018). – P. 417- 
425. DOI: 
https://doi.org/10.1542 
1/021862. 5. V. V. 
Mizin, V. P. Lyashenko, 
S. M. Lukashov The 
bioelectric type of the 
visual area of the 
cerebral cortex of rats 
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школи "Вайшнавська 
традиція крізь 
століття" за 2012-2013 
рр. Донецьк, 2014. С. 
415-426. 2. Карпицкий 
Н.Н. Уникальность 
религиозного опыта в 
вайшнавизме ISKCON 
// Вайшнавська 
традиція крізь 
століття. Випуск 2 / 
Збірка матеріалів 
Міжнародної 
релігієзнавчої школи 
«Вайшнавська 
традиція крізь 
століття». Луцьк, 
2016. С. 93-115 3. 
Карпіцький М.М. 
Інтенційна та 
факторологічна 
брехня у 
феноменології 
суспільної свідомості 
// Збірник матеріалів 
звітної 
науковопрактичної 



конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету (Харків, 
20-23 лютого 2018 р.). 
Харків, 2018. С. 107- 
109. 4. Карпіцький 
М.М. Уточнення 
понять «монотеїзм» і 
«панентеїзм» щодо 
веданти // Індологія в 
Україні (Всеукраїнські 
конференції 
індологів: тези, 
доповіді, промови, 
статті): збірник 
наукових праць/ НАН 
України, 
Всеукраїнська 
асоціація індологів; 
Посольство 
Республіки Індія в 
Україні. К., 2018. С. 
228-229. 5. 
Карпіцький М.М. 
Старобільськ в період 
початку війни на 
Сході України у 2014 
р. // Збірник 
матеріалів Звітної 
науково-практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету, (26 лют. 
2020 р.). Харків, 2020. 
С. 155-156.

173299 Ращупкіна 
Людмила 
Леонідівна

Старший 
викладач, 
Сумісництв
о

Ректорат Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

7.06010101 
промислове і 

цивільне 
будівництво, 

Диплом 
магістра, 

Луганський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

000009 
Управління 
навчальним 

закладом

34 ОК3 – Вища 
математика

Підвищення 
кваліфікації: 
Луганський 
національний 
аграрний університет 
(2016 рік. здобула 
освітньо- 
кваліфікаційний 
рівень спеціаліста за 
спеціальністю 
«Промислове і 
цивільне 
будівництво» та 
здобула кваліфікацію 
«Спеціаліста з 
промислового і 
цивільного 
будівництва», С16 № 
122618 від 02.12.2016р. 
Основні публікації: 1. 
Овчарено О.А., 
Ращупкіна Л.Л. 
Создание и 
классификация 
расчётных схем 
взаимодействия 
грунтообрабатывающ 
их робочих огранов с 
грунтами //Тези 
доповідей щорічної 
науково-практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету.- 
м.Харків. 29 січня 
2016р./орг.комітет 
М.В. Брагінець та ін..- 
Х.: «Міськдрук». 



ЛНАУ.2016. с.45-47. 2. 
Ращупкіна Л.Л., 
Кабанець О.О. 
Математика в професії 
будівельник // Тези 
доповідей звітної 
науково-практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету.- 
м.Харків. 21-23 
лютого 2017р. 
./орг.комітет М.В. 
Брагінець та ін..- Х.: 
«Міськдрук». 
ЛНАУ.2017 с.67-69. 3. 
Филипова І.Г., 
Ращупкіна Л.Л. 
Чиники соціальної 
динаміки // Збірник 
матеріалів науково- 
практичної 
конференції Л у г а н с 
ь к о г о н а ц і о н а л ь 
н о г о а г р а р н о г о у 
н і в е р с и т е т у. - м.Х 
а р к і в. 2 0 - 2 3 л ю т 
о г о 2 0 1 8 р. 
./орг.комітет М.В. 
Брагінець та ін..- Х.: 
«Міськдрук». 
ЛНАУ.2018 с.112-114. 
Виконання пункту 30 
Ліцензійних умов: 
відповідає підпунктам 
8, 10, 13, 15, 17.

282311 Афукова 
Наталія 
Олександрів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
ветеринарної 

медицини, 
біологічних і 

харчових 
технологій

Диплом 
кандидата наук 

KH 12401, 
виданий 

11.12.1996, 
Атестат 

доцента ДЦ 
001012, 
виданий 

26.10.2000

30 ОК 20 – 
Стандартизаці
я, метрологія і 
сертифікація

Дисципліна 
викладається з 
урахуванням 
професійної 
кваліфікації 
викладача: досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 23 
роки.
Підвищення 
кваліфікаціі:
Харківский 
державний 
університет 
харчування та торгівлі 
(180 годин) довідка 
№5 від 30 листопада 
2020 року,
Онлайн-курс 
PROMETHEUS 
Зміцнення 
викладання та 
організаційного 
управління в 
університетах 
серитфікат від 
18.01.2021.
Відповідно до пункту 
30 Постанови КМУ 
«Про затвердження 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності» 
від 30 грудня 2015 р. 
№ 1187 відповідає 
вимогам таких 
підпунктів: 
п. 2. 
1) Дейниченко 
Г.В.,Терешкін О.Г., 
Афукова Н.О., 
Горєлков Д.В., 



Дмитревський Д.В. 
Обгрунтування 
раціональних 
технічних 
характеристик 
апарата для очищення 
цибулі ріпчастої // 
Вібрації в техніці та 
технологіях: наук. 
журнал. – 2016. –  №6 
(86). – С.21-30.
2) Афукова Н.А. Пасты 
с использованием 
дикорастущего сырья 
// Переработка и 
управление качеством 
сельскохозяйственной 
продукции: зб. статей 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. – Минськ: УО 
«Білоруський 
державний аграрний 
технічний університет, 
2017. – С. 57-59.
3) Дейниченко Г.В., 
Афукова Н.О., 
Шабельська І.І. 
Дослідження 
масообмінних 
процесів під час 
виробництва цукатів з 
дикорослої сировини 
// Праці Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету. – 
Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – Вип. 17, Т.1. – 
С. 19-24.
4) Афукова Н.А., 
Шабельская И.И. 
Технология паст с 
использованием 
дикорастущего сырья 
// Технология 
хранения и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции: зб. наук. 
статей за матер. XX  
Міжнар. наук.-практ. 
конф. «Современные 
технологии 
сельскохозяйственног
о производства» (до 
10-річчя інженерно-
технологічного 
факультету). – 
Гродно: УО 
«Гродненський 
державний аграрний 
університет», 2017. – 
С. 9-10.
5) Дейниченко Г.В., 
Терешкін О.Г., 
Афукова Н.О., 
Горєлков Д.В., 
Дмитревський Д.В. 
Обгрунтування 
раціональних 
технічних 
характеристик 
апарата для очищення 
цибулі ріпчастої // 
Вібрації в техніці та 
технологіях: наук. 
журнал. – 2017. –  
№1(84). – С. 122-128.
п. 13. 
1) Дейниченко Г.В., 
Постнов Г.М., 



Афукова Н.О., 
Червоний В.М.  
Практичне  
впровадження  
інноваційних   
розробок:   навч.-
метод. посібник для 
самостійного 
вивчення навчальної 
дисципліни  для 
студентів спец. 133 
«Галузеве 
машинобудування», 
ступінь підготовки –  
магістр. –  Х.: ХДУХТ, 
2017. – 138 с. 
2) Дейниченко Г.В., 
Афукова Н.О., 
Постнов Г.М., 
Горєлков Д.В., 
Дмитревський Д.В., 
Дуб В.В., Солончук 
Л.М., Червоний В.М., 
Чаговець В.В. 
Наскрізна програма 
практик студентів: 
навч.-метод. посібник  
для організації, 
проведення і 
підведення підсумків 
усіх видів практики 
студентів ФОТС спец. 
131 «Прикладна 
механіка» та 133 
«Галузеве 
машинобудування». – 
Х.: ХДУХТ, 2017. – 74 
с.
3) Процеси і апарати 
харчових виробництв: 
навчально-
методичний посібник 
для самостійного 
вивчення навчальної 
дисципліни для 
студентів спец. 181 
Харчові технології 
(ступінь вищої освіти 
– бакалавр) / Г. М. 
Постнов, В. Ф. 
Могутова, Н. О. 
Афукова, К. П. 
Сільченко; Луган. нац. 
аграрн. ун-т. – 
Старобільськ: [ЛНАУ], 
2019. – 100 с.
4) Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни “Основи 
виробництва 
продуктів оздоровчого 
призначення” / Луган. 
нац. аграр. ун-т; 
[уклад.: Могутова 
В.Ф., Афукова Н.О., 
Сільченко К.П.]. – 
Слов’янськ: [Папірус], 
2020. – 27 с. 
5) Конспект лекцій з 
дисципліни 
“Міжнародна 
стандартизація та 
сертифікація” / Луган. 
нац. аграр. ун-т; 
[уклад.: Могутова 
В.Ф., Афукова Н.О.]. – 
Слов’янськ: [Папірус], 
2020. – 61 с. 
п.15.
1) Афукова Н.О., 
Могутова В.Ф., 



Сільченко К.П. 
Технологія йогурту з 
використанням 
бджолиного меду // 
Харчові добавки. 
Харчування здорової 
та хворої людини: 
Матер. IX Міжнар. 
наук.-практ. інтернет-
конф. (23 жовтня 
2020 р.). – ДонНУЕТ 
ім. М.Туган-
Барановського (м. 
Кривий Ріг).  – Прага: 
Oktan- Print s.r.o., 
2020. – С. 100-101.  – 
DOI:10.46489/FAHM-
01 (Чехія);
2) Афукова Н.О., 
Могутова В.Ф., 
Березенко К.С., 
Сільченко К.П. 
Дуальна освіта – 
запорука стабільності 
в підготовці сучасних 
кадрів // II Шкловські 
читання «Проблеми 
сучасних природничо-
математичних наук та 
методик їх 
викладання»: Збірник 
тез II Міжнар. наук.-
практ. інтернет-конф. 
на базі фак-ту 
природничої і фізико-
математичної освіти  
Глухівського 
національного 
педагогічного ун-ту 
ім. О. Довженка (28-
29 жовтня 2020 р.). – 
Глухів, 2020. – С. 48.
3) Афукова Н.О., 
Могутова В.Ф. 
Особливості 
конструкцій сучасних 
фритюрниць // 
Інноваційні аспекти 
розвитку обладнання 
харчової і готельної 
індустрії в умовах 
сучасності: Матер. 
третьої міжнар. наук.-
практ. конф. ( 4-6 
вересня 2019). – 
Харків-Кирилівка: 
ХДУХТ, 2019. – С. 100-
101;
4) Кирпичова І.В., 
Березенко К.С., 
Могутова В.Ф., 
Афукова Н.О. Основні 
підходи до 
впровадження 
дуальної форми 
навчання// Сучасні 
виклики та актуальні 
проблеми науки, 
освіти та 
виробництва: 
міжгалузеві диспути: 
матер. III Міжнар. 
наук.-практ. інтернет-
конф. (15 квітня 
2020). – Наукова 
платформа Open 
Science Laboratory. – 
Київ, 2020. – С. 147-
152;
5) Афукова Н.О., 
Желук А.Є. Технологія 



муссових тортів // 
Інноваційний 
розвиток готельно-
ресторанного 
господарства та 
харчових вироб-
ництв: матер. I 
Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф. (24 
квітня 2020).  - Навч.-
наук. інст-т рестор.-
готельного бізнесу та 
туризму ДонНУЕТ ім. 
М. Туган-
Барановського (м. 
Кривий Ріг). - Прага: 
Oktan Print S.R.O., 
2020. – С. 18 (Чеська 
республ.).

370145 Лугова 
Тетяна 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Суміщення

Факультет 
агрономії та 
будівництва

Диплом 
кандидата наук 

ДK 013160, 
виданий 

28.03.2013

21 ОК9 – 
Іноземна мова 

1. Харківський 
національний 
аграрний університет 
ім. В.В. Докучаєва, 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 12СПК 
870021, «Особливості 
дистанційного 
навчання іноземним 
мовам в аграрних 
вишах», 180 годин, 
11.12.2020 р. 2. 
Диплом вищої освіти 
за спеціальністю 
англійська мова та 
українська мова і 
література, вчитель а 
н г л і й с ь к о ї м о в и 
т а у к р а ї н с ь к о ї м 
о в и і л і т е р а т у р и. 
відповідає п п. 2,  17 
Ліцензійних умов

281991 Руднік 
Денис 
Геннадійови
ч

в.о. 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
агрономії та 
будівництва

Диплом 
бакалавра, 
Державний 

заклад 
"Луганський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка", рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 
030301 Історія, 

Диплом 
спеціаліста, 
Приватний 

вищий 
навчальний 

заклад 
Харківський 

гуманітарний 
університет 
"Народна 
українська 

академія", рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

7.02030304 
переклад, 
Диплом 
магістра, 

Державний 
заклад 

"Луганський 
національний 

університет 

2 ОК10 – Історія 
України та 
української 
культури

Дисципліна 
викладається з 
урахуванням 
професійної 
кваліфікації 
викладача: 1. Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю – 
історія (2018–2020 
рр.) – 2 роки 2. Курси 
підвищення 
кваліфікації наукових 
і науково- 
педагогічних 
працівників: 1. 
Підвищення 
кваліфікації, 
Харківський 
національний 
аграрний університет 
імені В. В. Докучаєва, 
тема «Інноваційні 
методи викладання 
соціально-політичних 
дисциплін у закладах 
вищої освіти» 
Свідоцтво 12СПК 
870024, від 11.12.2020 
р. Основні публікації: 
Статті у закордонних 
виданнях: Rudnik D. 
Боярство 
Переяславского 
княжества // Slavia 
Orientalis : Kwartalnik 
Komitetu 
Slowianoznawstwa 



імені Тараса 
Шевченка", рік 

закінчення: 
2013, 

спеціальність: 
030301 Історія, 

Диплом 
магістра, 

Державний 
заклад 

"Луганський 
національний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка", рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 052089, 
виданий 

23.04.2019

Polskiej Akademii N a u 
k. 2 0 1 6. T. 6 5, n r. 3. 
С. 585–592. Статті у 
фахових виданнях 
України: 1. Сідашова 
С. О., Стрижак Т. А., 
Руднік Д. Г., Стрижак 
А. В. Сіра українська 
порода великої 
рогатої худоби : 
історія становлення 
(частина 1) // 
Zaporizhzhia Historical 
Review. 2020. Вип. 2 
(54). С. 189–200. 2. 
Руднік Д. Г. Письмові 
та матеріальні 
джерела з історії бояр 
Київської Русі XI–XIV 
ст. // Наук. пр. іст. ф-
ту Запоріз. нац. ун-ту. 
Запоріжжя, 2015. Вип. 
44, т.1. С. 29–33. 3. 
Руднік Д. Г. 
Походження бояр у 
Київській Русі: 
етнічний аспект // 
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дошки начіпного 
плуга ПЛН3-35 у 
вигляді плоско-
округлого елемента. / 
Збірник матеріалів 
звітної науково-
практичної 
конференції 
Луганського 
національного 
аграрного 
університету (Харків, 
28 лютого – 01 
березня 2019 р.) / 
Луганський 
національний 
аграрний університет. 
- Харків: ФОП Бровін 
О.В., 2019 - С.250- 251 
Підвищення 
кваліфікації 
Харківський 
національний 
аграрний університет 
ім.. В.В. Докучаєва
з 12.11.2020 по 
24.12.2020 на кафедрі 
технічного 
забезпечення та 
агропромислового 
виробництва по темі 
«Енергоефективне 
технологічне 
обладнання 
агропромислового 
виробництва та 
інноваційні методики 
викладання 
дисциплін»
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації Серія ХН 
№ 0033 
від 24.12. 2020 р. 

177733 Березенко 
Катерина 
Сергіївна

ст. 
викладач, 
Основне 

Факультет 
ветеринарної 

медицини, 

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

15 ОК17 
Органічна 
хімія

Дисципліна 
викладається з 
урахуванням 



місце 
роботи

біологічних і 
харчових 

технологій

державний 
педагогічний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

010103 
Бiологiя. Хімія, 

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

7.09010101 
агрономія, 

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

7.03060101 
менеджмент 
організацій і 

адмініструванн
я, Диплом 
магістра, 

Луганський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

070402 
Бiологiя

професійної 
кваліфікації 
викладача: 1. Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 15 років 
2. Підвищення 
кваліфікаціі: - 
Харківський 
національний 
аграрний університет 
ім. В. В. Докучаєва. 
Тема: «Неорганічна 
Хімія. Органічна 
хімія» (180 годин). 
Свідоцтво про 
Підвищення 
кваліфікації ХН 
№0015 від 30.10.2020 
року. - Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації (Вебінар) 
наукових, науково- 
педагогічних 
працівників ЗВО та 
працівників закладів 
середньої освіти на 
тему: «Онлайн 
навчання як 
нетрадиційна форма 
сучасної освіти на 
прикладі платформи 
Moodle», з дисциплін 
«Неорганічна та 
органічна хімія», 
«Біохімія з основами 
фізичної та колоїдної 
хімії», «Загальна 
екологія та 
неоекологія», 09.11- 
16.11.2020 р. (м. 
Люблін, Республіка 
Польща). 45 годин. 
Сертифікат: ES № 
2379/2020 від 
16.11.2020 2. Участь у 
конференціях: Участь 
у ІІ Міжнародній 
науково- практичній 
інтернет- конференції 
ІІ Шкловські читання 
«Проблеми сучасних 
природничо- 
математичних наукта 
методик їх 
викладання». – 
Глухів, 28 – 29 жовтня 
2 0 2 0 р. Сертиф і к а 
т Н В 3 8 1 / 2 0 3. П у 
б л і к а ц і ї: Oleg 
Proskurn i n, Kateryna 
Berezen k o, Iryna 
Kyrpychova, Ya n a H o 
n c h a r e n k o, A n a t 
o l y J u r c h e n k o I m 
p r o v e m e n t o f t h e 
m o d e l o f t r a n s fo r 
m a t i o n o f n i t r o g e 
n - c o n t a i n i n g s u b 
s t a n c e s i n a w a t e r 
b o d y fo r t h e s o l u t 
i o n o f n a t u r e m a n 
a g e m e n t p r o b l e 
m / E U R E KA: Life 
Sciences, 2017, №3. – 
С. 50-56. Ind e x C o p e 
r n i c u s. Професійна 
активність в и кл а д а 
ч а в і д п о в і д а є п 
п.:1, 8, 1 0, 13, 17 
Ліцензійних умов.



177733 Березенко 
Катерина 
Сергіївна

ст. 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
ветеринарної 

медицини, 
біологічних і 

харчових 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

010103 
Бiологiя. Хімія, 

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

7.09010101 
агрономія, 

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

7.03060101 
менеджмент 
організацій і 

адмініструванн
я, Диплом 
магістра, 

Луганський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

070402 
Бiологiя

15 ОК14 - 
Неорганічна 
хімія

Дисципліна 
викладається з 
урахуванням 
професійної 
кваліфікації 
викладача: 1. Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 15 років 
2. Підвищення 
кваліфікаціі: - 
Харківський 
національний 
аграрний університет 
ім. В. В. Докучаєва. 
Тема: «Неорганічна 
Хімія. Органічна 
хімія» (180 годин). 
Свідоцтво про 
Підвищення 
кваліфікації ХН 
№0015 від 30.10.2020 
року. - Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації (Вебінар) 
наукових, науково- 
педагогічних 
працівників ЗВО та 
працівників закладів 
середньої освіти на 
тему: «Онлайн 
навчання як 
нетрадиційна форма 
сучасної освіти на 
прикладі платформи 
Moodle», з дисциплін 
«Неорганічна та 
органічна хімія», 
«Біохімія з основами 
фізичної та колоїдної 
хімії», «Загальна 
екологія та 
неоекологія», 09.11- 
16.11.2020 р. (м. 
Люблін, Республіка 
Польща). 45 годин. 
Сертифікат: ES № 
2379/2020 від 
16.11.2020 2. Участь у 
конференціях: Участь 
у ІІ Міжнародній 
науково- практичній 
інтернет- конференції 
ІІ Шкловські читання 
«Проблеми сучасних 
природничо- 
математичних наукта 
методик їх 
викладання». – 
Глухів, 28 – 29 жовтня 
2 0 2 0 р. Сертиф і к а 
т Н В 3 8 1 / 2 0 3. П у 
б л і к а ц і ї: Oleg 
Proskurn i n, Kateryna 
Berezen k o, Iryna 
Kyrpychova, Ya n a H o 
n c h a r e n k o, A n a t 
o l y J u r c h e n k o I m 
p r o v e m e n t o f t h e 
m o d e l o f t r a n s fo r 
m a t i o n o f n i t r o g e 
n - c o n t a i n i n g s u b 
s t a n c e s i n a w a t e r 
b o d y fo r t h e s o l u t 
i o n o f n a t u r e m a n 
a g e m e n t p r o b l e 
m / E U R E KA: Life 
Sciences, 2017, №3. – 
С. 50-56. Ind e x C o p e 
r n i c u s. Професійна 
активність в и кл а д а 
ч а в і д п о в і д а є п 



п.:1, 8, 1 0, 13, 17 
Ліцензійних умов.

177733 Березенко 
Катерина 
Сергіївна

ст. 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
ветеринарної 

медицини, 
біологічних і 

харчових 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

010103 
Бiологiя. Хімія, 

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

7.09010101 
агрономія, 

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

7.03060101 
менеджмент 
організацій і 

адмініструванн
я, Диплом 
магістра, 

Луганський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

070402 
Бiологiя

15 ОК2 – Біохімія 
з основами 
фізичної та 
колоїдної хімії

Дисципліна 
викладається з 
урахуванням 
професійної 
кваліфікації 
викладача: 1. Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 15 років 
2. Підвищення 
кваліфікаціі: - 
Харківський 
національний 
аграрний університет 
ім. В. В. Докучаєва. 
Тема: «Неорганічна 
Хімія. Органічна 
хімія» (180 годин). 
Свідоцтво про 
Підвищення 
кваліфікації ХН 
№0015 від 30.10.2020 
року. - Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації (Вебінар) 
наукових, науково- 
педагогічних 
працівників ЗВО та 
працівників закладів 
середньої освіти на 
тему: «Онлайн 
навчання як 
нетрадиційна форма 
сучасної освіти на 
прикладі платформи 
Moodle», з дисциплін 
«Неорганічна та 
органічна хімія», 
«Біохімія з основами 
фізичної та колоїдної 
хімії», «Загальна 
екологія та 
неоекологія», 09.11- 
16.11.2020 р. (м. 
Люблін, Республіка 
Польща). 45 годин. 
Сертифікат: ES № 
2379/2020 від 
16.11.2020 2. Участь у 
конференціях: Участь 
у ІІ Міжнародній 
науково- практичній 
інтернет- конференції 
ІІ Шкловські читання 
«Проблеми сучасних 
природничо- 
математичних наукта 
методик їх 
викладання». – 
Глухів, 28 – 29 жовтня 
2 0 2 0 р. Сертиф і к а 
т Н В 3 8 1 / 2 0 3. П у 
б л і к а ц і ї: Oleg 
Proskurn i n, Kateryna 
Berezen k o, Iryna 
Kyrpychova, Ya n a H o 
n c h a r e n k o, A n a t 
o l y J u r c h e n k o I m 
p r o v e m e n t o f t h e 
m o d e l o f t r a n s fo r 
m a t i o n o f n i t r o g e 
n - c o n t a i n i n g s u b 
s t a n c e s i n a w a t e r 
b o d y fo r t h e s o l u t 
i o n o f n a t u r e m a n 
a g e m e n t p r o b l e 
m / E U R E KA: Life 
Sciences, 2017, №3. – 
С. 50-56. Ind e x C o p e 
r n i c u s. Професійна 



активність в и кл а д а 
ч а в і д п о в і д а є п 
п.:1, 8, 1 0, 13, 17 
Ліцензійних умов.

51261 Берестова 
Людмила 
Євгенівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
ветеринарної 

медицини, 
біологічних і 

харчових 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 

Ворошиловгра
дський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1984, 
спеціальність:  

Зоотехнія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 051570, 

виданий 
28.04.2009, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
000080, 
виданий 
10.11.2011

37 ОК7 –
Гігієна тварин

Єлецька Т. О. Вплив 
рівномірності 
змішування повно 
змішаного раціону на 
перетравність 
поживних речовин. / 
Т. О. Єлецька, М. В. 
Василевский, В. В. 
Цюпко, Л. Є. 
Берестова // Біологія 
та валеологія. – 
Харків, 2015. – №17. – 
С. 23-31.
Василевский М. В, 
Фізіологічні основи 
оптимізації фізичних 
параметрів 
кормосумішей для 
молочної худоби // М. 
В Василевский, Т. О. 
Єлецька, Л. Є. 
Берестова Л.Г 
Гребень. - 
Міністерство аграрної 
політики та 
продовольства 
України, Національна 
академія аграрних 
наук, Інститут 
тваринництва, Харків, 
2016. –с.68.
Єлецька Т. О, 
Василевский М. В., 
Берестова Л.Є, 
Міненко Г.В, 
Абдулаєва М. М. 
Вплив Байпас 
продукту на процеси 
травлення у великої 
рогатої худоби 
Біологія тварин 
науковий журнал – 
Львів, 2016. – том 18. 
– С. 23-29. 
Фізіологічні основи 
оптимізації фізичних 
параметрів 
кормосумішей для 
молочної худоби // М. 
В Василевский, Т. О. 
Єлецька, Л. Є. 
Берестова Л.Г 
Гребень. - 
Міністерство аграрної 
політики та 
продовольства 
України, Національна 
академія аграрних 
наук, Інститут 
тваринництва, Харків, 
2016. –с.68.

200041 Могутова 
Валентина 
Федорівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
ветеринарної 

медицини, 
біологічних і 

харчових 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Сумський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

091709 
Технологiя 
зберiгання, 

консервування 
та переробки 

10 ОК4– Вступ до 
спеціальності

Дисципліна 
викладається з 
урахуванням 
професійної 
кваліфікації 
викладача:
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 10 
років.
Відповідно до пункту 
30 Постанови КМУ 
«Про затвердження 
Ліцензійних умов 



молока, 
Диплом 
магістра, 

Луганський 
національний 

аграрний 
університет, 

рік закінчення: 
2009, 

спеціальність: 
000001 Якість, 
стандартизація 

та 
сертифікація, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 012559, 
виданий 

28.03.2013

провадження 
освітньої діяльності» 
від 30 грудня 2015 р. 
№ 1187 відповідає 
вимогам таких 
підпунктів: 
п. 1. 
1)  L. Pusik, V. Pusik, O. 
Postnova, I. Safronska, 
V. Chervonyi, V. 
Mohutova, A. Kaluzhnij 
(2020). Preservation of 
winter garlic depending 
on the elements of 
postharvest treatment. 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies 
Technology and 
equipment of food 
production, 2/11 (104)-
2020, p.24-32 DOI: 
https://doi.org/10.1558
7/2312-
8372.2020.197959 
http://journals.uran.ua
/tarp/issue/archive 
Scopus
2) K.O. Rodionova, A.P. 
Paliy, A.P. Palii, I.V. 
Yatsenko, T.I. Fotina, 
N.M. Bogatko, V.F. 
Mohutova, L.I. 
Nalyvayko, O.V. Ivleva, 
T.A. Odyntsova Effect of 
ultraviolet irradiation 
on beef carcass yield 
Ukrainian Journal of 
Ecology, 2020, 10(2), 
410-415, DOI: 
10.15421/2020_118 
Web of Science
3) K. Kasabova, S. 
Sabadash, V. Mohutova, 
V. Volokh, A. Poliakov, 
T. Lazarieva, O. Blahyi, 
O. Radchuk,V. Lavruk 
Improvement of a 
scraper heat exchanger 
for pre- heating plant-
based raw materials 
before concentration 
Technology and 
equipment of food 
production 3/11 (105) 
2020 Р.6-12 DOI: 
10.15587/1729-
4061.2020.200842 
Scopus
4) Development of 
technology for 
preparing the 
thermostable milk-
containing filling and 
study of infrared 
spectra of its 
components /F. 
Pertsevoy, O. Koshel, S. 
Sabadash, M. Mashkin, 
V. Mohutova, V. Volokh 
/ Technology and 
equipment of food 
production 5/11 (107) 
2020 Р. 25-31 DOI: 
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теми: “Розробка 
технологій 
виробництва харчових 
продуктів оздоровчого 
призначення з 
використанням 
молочної сировини” 
(УДК 664:637.1,5).
п. 10. 
завідувачка кафедри 
тваринництва та 
харчових технологій.
п. 13. 
1) Процеси і апарати 
харчових виробництв: 
навчально-
методичний посібник 
для самостійного 
вивчення навчальної 
дисципліни для 
студентів спец. 181 
Харчові технології 
(ступінь вищої освіти 
– бакалавр) / Г. М. 
Постнов, В. Ф. 
Могутова, Н. О. 
Афукова, К. П. 
Сільченко; Луган. нац. 
аграрн. ун-т. – 
Старобільськ: [ЛНАУ], 
2019. – 100 с.
2) Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни “Основи 
виробництва 
продуктів оздоровчого 
призначення” / Луган. 
нац. аграр. ун-т; 
[уклад.: Могутова 
В.Ф., Афукова Н.О., 
Сільченко К.П.]. – 
Слов’янськ: [Папірус], 
2020. – 27 с. 
3) Методичні вказівки 
для практичних 
занять з дисципліни 
“Технології харчових 
виробництв” / Луган. 
нац. аграр. ун-т; 
[уклад.: Могутова 



В.Ф., Афукова Н.О., 
Сільченко К.П.]. – 
Слов’янськ: [Папірус], 
2020. – 41 с. 
4) Методичні вказівки 
до виконання 
кваліфікаційної 
роботи / Луган. нац. 
аграр. ун-т; [уклад.: 
Могутова В.Ф., 
Афукова Н.О., 
Сільченко К.П.]. – 
Слов’янськ: [Папірус], 
2020. – 61 с. 
5) Конспект лекцій з 
дисципліни 
“Міжнародна 
стандартизація та 
сертифікація” / Луган. 
нац. аграр. ун-т; 
[уклад.: Могутова 
В.Ф., Афукова Н.О.]. – 
Слов’янськ: [Папірус], 
2020. – 61 с. 
п. 14. 
1) Член галузевої 
конкурсної комісії ІІ 
туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук з 
напряму "Харчова 
промисловість та 
переробка 
сільськогосподарської 
продукції" 7 квітня 
2016 року 
Харківський 
державний 
університет 
харчування та 
торгівлі.
2) Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук з 
напряму "Харчова 
промисловість та 
переробка 
сільськогосподарської 
продукції" 7 квітня 
2016 року 
Голофіївська А.А., 
(нагороджена 
подякою голови 
галузевої конкурсної 
комісії)
3) Підготовка наукової 
роботи для участі у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних робіт з 
напряму підготовки 
"Харчова 
промисловість та 
переробка 
сільськогосподарської 
продукції" 6 квітня 
2017 року Харків : 
ХДУХТ (Шевченко 
К.С. відзначена 
грамотою)
4) Шевченко 
Катерина, 



переможець XI 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
актуальних проблем 
пакувальної індустрії 
«Золотий каштан» у 
номінації 
«Конструювання та 
дизайн упаковки» 
(08.11.2016 року, 
Національний 
університет харчових 
технологій, м.Київ).
5) Должних Ганна 
переможець 1 етапу 
Всеукраїнського 
студентського 
конкурсу «Харчові 
технології 2019» 
Фонду Бориса 
Колесникова 
(29.11.2018 року 
Національний 
університет харчових 
технологій, м. Київ).
п.15.
1) Могутова В.Ф., 
Бабенко Н.М. Сучасні 
тенденції у 
виробництві йогурту з 
використанням 
бджолиного меду 
Розвиток харчових 
виробництв, 
ресторанного та 
готельного 
господарств і торгівлі: 
проблеми, 
перспективи, 
ефективність: 
Міжнародна науково-
практична 
конференція, 18 
травня 2017 р.: [тези у 
2-х ч.] / редкол.: О.І. 
Черевко [та ін.]. – 
Харків : ХДУХТ, 2017. 
– С.101–102 
2) Могутова В.Ф., 
Машкін М.І. Аналіз 
ситуації на молочному 
ринку в Україні 
Технологии ХХІ века: 
Сборник тезисов по 
материалам 23-й 
международной 
научно-практической 
конференции (11-16 
сентября 2017 г.) Ч.2 
Сумы: СНАУ, 2017.  – 
С. 46-48
3) Могутова В.Ф., 
Машкін М.І. 
Дослідження 
спеціального 
обладнання та 
технологічних ліній 
для виробництва 
твердих сирів Збірник 
тез  за матеріалами 
24-ої Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (10-15 
вересня 2018 року) Ч. 
І. Суми, Одеса-2018, -
С.64-67
4) Постнов Г.М., 
Афукова Н.О., 
Могутова В.Ф. 
Современные 



информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовании 
Перспективы 
развития высшей 
школы: материалы 
ХII Международной 
науч-метод. конф. / 
редкол.: В.К. Пестис 
[и др.]. – Гродно: 
ГГАУ, 2019. – С. 367-
369 Фахове закордоне 
видання
5) Розробка нової 
технології 
кисломолочних 
напоїв / Могутова 
В.Ф., Лютова Г.Р. / 
Інноваційний 
розвиток готельно-
ресторанного 
господарства та 
харчових виробництв: 
матеріали I 
Міжнародної наук.-
практ. інтернет-конф. 
– Прага: 
OktanPrints.r.o., 2020. 
С.47
п.18. 
надання 
консультаційних 
послуг спеціалістам 
СФГ «Олімп» 
Золочівського району 
Харківської області 
згідно до відповідного 
договору між ЛНАУ і 
зазначеним 
господарством (з 2018 
року)
Підвищення 
кваліфікації:
ДУ «Науково-
методичний центр 
інформаційно-
аналітичного 
забезпечення 
діяльності вищих 
навчальних закладів 
«Агроосвіта» на базі 
Української 
лабораторії якості і 
безпеки продукції 
АПК «Безпека і якість 
харчових продуктів та 
перспективи виходу 
української продукції 
на Європейський 
ринок» 30 травня 2017 
року;
- семінар «Реалізація 
вимог ЄС щодо 
технічного 
регулювання» 
(аграрний сектор, 
харчова 
промисловість, 
туризм) 11-12 грудня 
2017 року, Сіверський 
інститут регіональних 
досліджень;
Вебінар «Поради для 
дистанційного 
викладання»! ГО 
"Вище" Центр 
забезпечення якості 
освіти НаУКМА 
сертифікат серія АТ 
№ 42080020/000063-



20 від 29 квітня 2020 
року
ВП «Луганський 
державний обласний 
навчальний центр 
підготовки, 
перепідготовки і 
підвищення 
кваліфікації кадрів 
АПК ЛНАУ» 
Посвідчення №02-06-
34-06-20 про 
перевірку знань з 
питань охорони праці, 
24.06.2020 року, 
Присвоєння вченого 
звання доцента 
кафедри 
тваринництва та 
харчових технологій 
Луганський 
національний 
аграрний університет 
Рішення вченої ради 
протокол №9 від 10 
червня 2020 року;
Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації  (вебінар) 
на тему: «Онлайн 
навчання як 
нетрадиційна форма 
сучасної освіти на 
прикладі платформи 
MOODLE» (45 годин) 
м. Люблін (Республіка 
Польща) 09-16 
листопада 2020 року, 
сертифікат ES 
№2360/2020 від 
16.11.2020,
Онлайн-курс 
PROMETHEUS 
Зміцнення 
викладання та 
організаційного 
управління в 
університетах 
серитфікат від 
20.01.2021.

259328 Василець 
Валентина 
Григорівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
ветеринарної 

медицини, 
біологічних і 

харчових 
технологій

Диплом 
кандидата наук 

CX 012127, 
виданий 

07.02.1989, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
002152, 
виданий 

20.03.1996

39 ОК19 – 
Розведення 
тварин

Шахова Ю.Ю., 
Василець В.Г. Вплив 
способу утримання на 
співвідношея статті 
потомства у 
молочному скотарстві. 
Науково- 
інформаційний вісник 
біолого- 
технологічного 
факультету. Вип. 13. – 
Херсон: ХДАУ, - 2020. 
С. 371-374

Навчально 
методичний 
посібник.для 
спеціальності 051, 071, 
072, 073, 075, 076, 
208, 201 Технологія 
виробництва 
продукції 
тваринництва // В.П. 
Шабля, О.М. 
Германенко, Ю.Ю. 
Шахова, І В.Ткачова, 
Л.Є. Берестова , В.Г. 
Василець, С.А. 
Золотарьова Харків-



2019.-240.

Раціональне 
використання 
генетичних ресурсів 
на прикладі 
сементальської 
породи великої 
рогатої худоби Мирось 
В.В. Раціональне 
використання 
генетичних ресурсів 
на прикладі 
сементальської 
породи великої 
рогатої худоби / В.В 
Мирось, С.А 
Золотарьова, В.Г 
Василець, Л.Є. 
Берестова, С.Б Ковтун 
// Науково-технічний 
бюлетень 121 
Інституту 
тваринництва НААН. 
2019р. 163 -170 с.

259328 Василець 
Валентина 
Григорівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
ветеринарної 

медицини, 
біологічних і 

харчових 
технологій

Диплом 
кандидата наук 

CX 012127, 
виданий 

07.02.1989, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
002152, 
виданий 

20.03.1996

39 ОК 16 – 
Організація 
племінної 
справи

Раціональне 
використання 
генетичних ресурсів 
на прикладі 
симентальської 
породи великої 
рогатої худоби Мирось 
В.В., Золотарьова С.А., 
Василець В.Г., 
Берестова Л.Є., Ковтун 
С.Б. Науково-
технічний бюлетень 
121 Інституту 
тваринництва 
НААН.2019 р 163-170 
с.
Навчально 
методичний 
посібник.для 
спеціальності 051, 071, 
072, 073, 075, 076, 
208, 201 Технологія 
виробництва 
продукції 
тваринництва // В.П. 
Шабля, О.М. 
Германенко, Ю.Ю. 
Шахова, І В.Ткачова, 
Л.Є. Берестова , В.Г. 
Василець, С.А. 
Золотарьова Харків-
2019.-240.

Раціональне 
використання 
генетичних ресурсів 
на прикладі 
сементальської 
породи великої 
рогатої худоби Мирось 
В.В. Раціональне 
використання 
генетичних ресурсів 
на прикладі 
сементальської 
породи великої 
рогатої худоби / В.В 
Мирось, С.А 
Золотарьова, В.Г 
Василець, Л.Є. 
Берестова, С.Б Ковтун 
// Науково-технічний 
бюлетень 121 
Інституту 
тваринництва НААН. 



2019р. 163 -170 с.

51261 Берестова 
Людмила 
Євгенівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
ветеринарної 

медицини, 
біологічних і 

харчових 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 

Ворошиловгра
дський 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1984, 
спеціальність:  

Зоотехнія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 051570, 

виданий 
28.04.2009, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
000080, 
виданий 
10.11.2011

37 ОК8 –
Годівля тварин 
і технологія 
кормів

Єлецька Т. О. Вплив 
рівномірності 
змішування повно 
змішаного раціону на 
перетравність 
поживних речовин. / 
Т. О. Єлецька, М. В. 
Василевский, В. В. 
Цюпко, Л. Є. 
Берестова // Біологія 
та валеологія. – 
Харків, 2015. – №17. – 
С. 23-31.
Василевский М. В, 
Фізіологічні основи 
оптимізації фізичних 
параметрів 
кормосумішей для 
молочної худоби // М. 
В Василевский, Т. О. 
Єлецька, Л. Є. 
Берестова Л.Г 
Гребень. - 
Міністерство аграрної 
політики та 
продовольства 
України, Національна 
академія аграрних 
наук, Інститут 
тваринництва, Харків, 
2016. –с.68.
Єлецька Т. О, 
Василевский М. В., 
Берестова Л.Є, 
Міненко Г.В, 
Абдулаєва М. М. 
Вплив Байпас 
продукту на процеси 
травлення у великої 
рогатої худоби 
Біологія тварин 
науковий журнал – 
Львів, 2016. – том 18. 
– С. 23-29. 
Фізіологічні основи 
оптимізації фізичних 
параметрів 
кормосумішей для 
молочної худоби // М. 
В Василевский, Т. О. 
Єлецька, Л. Є. 
Берестова Л.Г 
Гребень. - 
Міністерство аграрної 
політики та 
продовольства 
України, Національна 
академія аграрних 
наук, Інститут 
тваринництва, Харків, 
2016. –с.68.
Навчально 
методичний 
посібник.для 
спеціальності 051, 071, 
072, 073, 075, 076, 
208, 201 Технологія 
виробництва 
продукції 
тваринництва // В.П. 
Шабля, О.М. 
Германенко, Ю.Ю. 
Шахова, І В.Ткачова, 
Л.Є. Берестова , В.Г. 
Василець, С.А. 
Золотарьова Харків-
2019.-240.
Раціональне 
використання 



генетичних ресурсів 
на прикладі 
сементальської 
породи великої 
рогатої худоби Мирось 
В.В. Раціональне 
використання 
генетичних ресурсів 
на прикладі 
сементальської 
породи великої 
рогатої худоби / В.В 
Мирось, С.А 
Золотарьова, В.Г 
Василець, Л.Є. 
Берестова, С.Б Ковтун 
// Науково-технічний 
бюлетень 121 
Інституту 
тваринництва НААН. 
2019р. 163 -170 с.
Комплексные байпас 
– добавки в 
кормлении 
высокопродуктивных 
коров: науч. изд. / 
Институт 
животноводства 
НААН; Е. В. Руденко, 
Л. И. Подобед, Н. В. 
Василевский, Т. А. 
Елецкая, И. Э. Седюк, 
А. П. Золотарев, Л. Е. 
Берестовая, Л. Н. 
Елецкая, М. Н. 
Долгая, Н.В. 
Ляшенко, Я.Ю. 
Фадеенко Харьков 
:Цифра ПРИНТ, 2020. 
92 с

323127 Стрижак 
Тетяна 
Анатоліївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
ветеринарної 

медицини, 
біологічних і 

харчових 
технологій

Диплом 
кандидата наук 

ДK 067119, 
виданий 

30.03.2011, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
001686, 
виданий 

29.06.2015

19 ОК 27 - 
Технологія 
переробки 
продукції 
тваринництва

Дисципліна 
викладається з 
урахуванням 
професійної 
кваліфікації 
викладача: 
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 32 роки
Відповідно до пункту 
30 Постанови КМУ 
«Про затвердження 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН2. Навчати 
співробітників 
підприємства 
сучасних та нових 
компонентів 
технологічних 
процесів з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.
ПРН5 Забезпечить 
якість виконання 
робіт
ПРН6. Впливати на 
дотримання вимог, 
щодо збереження 
навколишнього 
середовища.
ПРН21. Знати 
основні історичні 
етапи розвитку 
предметної 
області 

ОК32– Виробнича 
практика 

Інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), 
репродуктивний, 
проблемний, 
частковопошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький)

усний контроль; письмовий 
контроль (самостійні і 
контрольні роботи, 
реферати, доповіді); 
практичний контроль; 
тестовий контроль; залік, 
залік

ПРН3. Виконувати 
функціональні 
обов’язки, 
нівелюючи вплив 
різних чинників та 
виробничих 
ситуацій.
ПРН4. 
Організовувати 
спільну діяльність 
робочого 
коллективу.
ПРН5. Здійснювати 
нормовану годівлю 
тварин.
ПРН12. 
Застосовувати 
закони економіки, 
організації та 
менеджменту у 
виробництві та 
переробці продукції 
тваринництва.

ОК18 – Правознавство Традиційні: пояснення, 
бесіда, розповідь. 
Інтерактивні: метод 
проектів 

усний контроль; письмовий 
контроль (самостійні і 
контрольні роботи, 
реферати, доповіді); 
практичний контроль; 
тестовий контроль; залік

ПРН2. Навчати 
співробітників 
підприємства 
сучасних та нових 
компонентів 
технологічних 
процесів з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.
ПРН5. Забезпечить 
якість виконання 

ОК19 – 
Розведення тварин

інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), 
репродуктивний, 
проблемний, 
частковопошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький): лекції, 
практичні  заняття, 
консультації, контроль 
самостійної роботи, 
семінари, дискусії, діалоги, 
презентації

Інструктивно-практичний, 
пояснювально-
спонукальний



робіт
ПРН8. 
Застосовувати 
знання з 
відтворення та 
розведення 
сільсько- 
господарських 
тварин для 
ефективного 
ведення 
господарської 
діяльності 
підприємства.
ПРН16. 
Впроваджувати і 
використовувати 
на практиці 
науково 
обґрунтовані 
технології 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

ПРН4. 
Організовувати 
спільну діяльність 
робочого 
коллективу.
ПРН5. Забезпечить 
якість виконання 
робіт
ПРН19. 
Забезпечувати 
дотримання 
біологічної безпеки 
на підприємствах 
із виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва.
ПРН20. 
Застосовувати 
міжнародні та 
національні 
стандарти і 
практики в 
професійній 
діяльності.

ОК 20 – 
Стандартизація, 
метрологія і 
сертифікація

інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), 
репродуктивний, 
проблемний, 
частковопошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький): лекції, 
практичні заняття, 
консультації, контроль 
самостійної роботи, 
семінари, дискусії, діалоги, 
презентації

Методи формування умінь і 
навичок, застосування 
здобутих знань, умінь і 
навичок

ПРН1. 
Забезпечувати 
дотримання 
параметрів та 
контролювати 
технологічні 
процеси з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.
ПРН16. 
Впроваджувати і 
використовувати 
на практиці 
науково 
обґрунтовані 
технології 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва
ПРН19. 
Забезпечувати 
дотримання 
біологічної безпеки 
на підприємствах 
із виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва.

ОК21 Технології 
виробництва 
продукції 
тваринництва

Виконавський, 
репродуктивний, 
продуктивно- практичний

усний контроль; письмовий 
контроль (самостійні і 
контрольні роботи, 
реферати, доповіді); 
практичний контроль; 
тестовий контроль; залік, 
іспит

ПРН1. 
Забезпечувати 

ОК 22 – Технологія 
виробництва молока і 

Частково-пошуковий, 
пошуковий. Інформаційно-

усний контроль; письмовий 
контроль (самостійні і 



дотримання 
параметрів та 
контролювати 
технологічні 
процеси з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.
ПРН2. Навчати 
співробітників 
підприємства 
сучасних та нових 
компонентів 
технологічних 
процесів з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.
ПРН13. 
Забезпечувати 
параметри та 
здійснювати 
технологічний 
контроль сучасних 
технологій з 
виробництва 
молока та 
яловичини.
ПРН19. 
Забезпечувати 
дотримання 
біологічної безпеки 
на підприємствах 
із виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва.

яловичини повідомлювальний, 
пояснювальний, 
інструктивно-практичний

контрольні роботи, 
реферати, доповіді); 
практичний контроль; 
тестовий контроль; залік, 
іспит

ПРН2. Навчати 
співробітників 
підприємства 
сучасних та нових 
компонентів 
технологічних 
процесів з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.
ПРН5. Забезпечить 
якість виконання 
робіт
ПРН16. 
Впроваджувати і 
використовувати 
на практиці 
науково 
обґрунтовані 
технології 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

ОК 23 – Технологія 
виробництва 
продукції 
бджільництва

Репродуктивний, 
продуктивно- практичний

усний контроль; письмовий 
контроль (самостійні і 
контрольні роботи, 
реферати, доповіді); 
практичний контроль; 
тестовий контроль; іспит

ПРН2. Навчати 
співробітників 
підприємства 
сучасних та нових 
компонентів 
технологічних 
процесів з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.
ПРН5. Забезпечить 
якість виконання 
робіт
ПРН15. 
Забезпечувати 
параметри та 
здійснювати 
технологічний 
контроль 
виробництва 

ОК 24 – Технологія 
виробництва 
продукції 
птахівництва

Виконавський, 
продуктивно- практичний, 
частково-пошуковий 

усний контроль; письмовий 
контроль (самостійні і 
контрольні роботи, 
реферати, доповіді); 
практичний контроль; 
тестовий контроль; іспит



продукції 
птахівництва.
ПРН1. 
Забезпечувати 
дотримання 
параметрів та 
контролювати 
технологічні 
процеси з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.
ПРН5. Забезпечить 
якість виконання 
робіт
ПРН14. 
Забезпечувати 
параметри та 
здійснювати 
технологічний 
контроль сучасний 
технологій 
виробництва 
свинини.
ПРН19. 
Забезпечувати 
дотримання 
біологічної безпеки 
на підприємствах 
із виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва.

ОК 25 – Технологія 
виробництва 
продукції свинарства

Репродуктивні, 
проблемного викладу, 
частково-пошукові, 
дослідницькі методи 

усний контроль; письмовий 
контроль (самостійні і 
контрольні роботи, 
реферати, доповіді); 
практичний контроль; 
тестовий контроль; іспит

ПРН2. Навчати 
співробітників 
підприємства 
сучасних та нових 
компонентів 
технологічних 
процесів з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.
ПРН8. 
Застосовувати 
знання з 
відтворення та 
розведення 
сільсько- 
господарських 
тварин для 
ефективного 
ведення 
господарської 
діяльності 
підприємства.
ПРН16. 
Впроваджувати і 
використовувати 
на практиці 
науково 
обґрунтовані 
технології 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

ОК26 – Технологія 
відтворення тварин

Формування умінь і 
навичок, застосування 
здобутих знань, умінь і 
навичок

усний контроль; письмовий 
контроль (самостійні і 
контрольні роботи, 
реферати, доповіді); 
практичний контроль; 
тестовий контроль; іспит

ПРН1. 
Забезпечувати 
дотримання 
параметрів та 
контролювати 
технологічні 
процеси з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.
ПРН2. Навчати 
співробітників 
підприємства 
сучасних та нових 

ОК 27 - Технологія 
переробки продукції 
тваринництва

Пояснювально-
ілюстративні, частково-
пошукові, дослідницькі 
методи 

усний контроль; письмовий 
контроль (самостійні і 
контрольні роботи, 
реферати, доповіді); 
практичний контроль; 
тестовий контроль; іспит



компонентів 
технологічних 
процесів з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.
ПРН5 Забезпечить 
якість виконання 
робіт
ПРН17. Розробляти 
і ефективно 
управляти 
технологічними 
процессами 
переробки продукції 
тваринництва.

ПРН3. Виконувати 
функціональні 
обов’язки, 
нівелюючи вплив 
різних чинників та 
виробничих 
ситуацій.
ПРН4. 
Організовувати 
спільну діяльність 
робочого 
коллективу.
ПРН20. 
Застосовувати 
міжнародні та 
національні 
стандарти і 
практики в 
професійній 
діяльності.

ОК28-- Українська 
мова

Традиційні: пояснення, 
бесіда, розповідь. 
Інтерактивні: метод 
проектів, 
проблемнопошуковий

усний контроль; письмовий 
контроль (самостійні і 
контрольні роботи, 
реферати, доповіді); 
практичний контроль; 
тестовий контроль; іспит

ПРН2. Навчати 
співробітників 
підприємства 
сучасних та нових 
компонентів 
технологічних 
процесів з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.
ПРН4. 
Організовувати 
спільну діяльність 
робочого 
коллективу.
ПРН21. Знати 
основні історичні 
етапи розвитку 
предметної 
області 

ОК30 – Філософія Традиційні: пояснення, 
бесіда, розповідь. 
Інтерактивні: метод 
проектів, 
проблемнопошуковий

усний контроль; письмовий 
контроль (самостійні і 
контрольні роботи, 
реферати, доповіді); 
практичний контроль; 
тестовий контроль; іспит

ПРН5. Здійснювати 
нормовану годівлю 
тварин.
ПРН6. Впливати на 
дотримання вимог, 
щодо збереження 
навколишнього 
середовища.
ПРН7. Здійснювати 
пошук оброблення 
та узагальнення 
інформації із 
застосуванням 
сучасних 
інформаційних 
технологій.
ПРН20. 
Застосовувати 
міжнародні та 
національні 
стандарти і 
практики в 

ОК17 Органічна хімія інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), 
репродуктивний, 
проблемний, 
частковопошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький): лекції, 
лабораторні  заняття, 
консультації, контроль 
самостійної роботи, 
семінари, дискусії, діалоги, 
презентації

інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), 
репродуктивний, лекції, 
лабораторні  заняття, 
консультації, контроль 
самостійної роботи, 
семінари, презентації



професійній 
діяльності.

ПРН3. Виконувати 
функціональні 
обов’язки, 
нівелюючи вплив 
різних чинників та 
виробничих 
ситуацій.
ПРН4. 
Організовувати 
спільну діяльність 
робочого 
коллективу.
ЗК5. Здатність до 
адаптації та дії в 
новій ситуації.
ПРН7. Здійснювати 
пошук оброблення 
та узагальнення 
інформації із 
застосуванням 
сучасних 
інформаційних 
технологій.

ОК34 Підготовка та 
захист кваліфікаційної 
роботи

Евристичні методи, 
частково пошуковий метод, 
дослідницький метод, метод 
навчальних проектів, 
методи контролю

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

ПРН1. 
Забезпечувати 
дотримання 
параметрів та 
контролювати 
технологічні 
процеси з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.
ПРН3. Виконувати 
функціональні 
обов’язки, 
нівелюючи вплив 
різних чинників та 
виробничих 
ситуацій.
ПРН7. Здійснювати 
пошук оброблення 
та узагальнення 
інформації із 
застосуванням 
сучасних 
інформаційних 
технологій.

ОК31 – Навчальна 
практика

Інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), 
репродуктивний, 
проблемний, 
частковопошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький)

усний контроль; письмовий 
контроль (самостійні і 
контрольні роботи, 
реферати, доповіді); 
практичний контроль; 
тестовий контроль; залік, 
залік

ПРН3. Виконувати 
функціональні 
обов’язки, 
нівелюючи вплив 
різних чинників та 
виробничих 
ситуацій.
ПРН5. Забезпечить 
якість виконання 
робіт
ПРН19. 
Забезпечувати 
дотримання 
біологічної безпеки 
на підприємствах 
із виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва.

ОК33 – 
Кваліфікаційний іспит

Усний, письмовий, тестовий, 
графічний, програмований, 
самоконтроль і самооцінка

усний контроль; письмовий 
контроль, практичний 
контроль; тестовий 
контроль; іспит

ПРН3. Виконувати 
функціональні 
обов’язки, 
нівелюючи вплив 
різних чинників та 
виробничих 
ситуацій.
ПРН6. Впливати на 
дотримання вимог, 

ОК29 – Фізика Пояснення, розповідь, 
лекція, бесіда, робота з 
підручником; ілюстрування, 
демонстрування, самостійне 
спостереження, вправи, 
практичні і дослідні роботи

усний контроль; письмовий 
контроль (самостійні і 
контрольні роботи, 
реферати, доповіді); 
практичний контроль; 
тестовий контроль; іспит



щодо збереження 
навколишнього 
середовища.
ПРН7. Здійснювати 
пошук оброблення 
та узагальнення 
інформації із 
застосуванням 
сучасних 
інформаційних 
технологій.

ПРН2. Навчати 
співробітників 
підприємства 
сучасних та нових 
компонентів 
технологічних 
процесів з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.
ПРН5. Забезпечить 
якість виконання 
робіт
ПРН7. Здійснювати 
пошук оброблення 
та узагальнення 
інформації із 
застосуванням 
сучасних 
інформаційних 
технологій.
ПРН8. 
Застосовувати 
знання з 
відтворення та 
розведення 
сільсько- 
господарських 
тварин для 
ефективного 
ведення 
господарської 
діяльності 
підприємства.

ОК 16 – Організація 
племінної справи

Продуктивно - практичний, 
частково-пошуковий

усний контроль; письмовий 
контроль (самостійні і 
контрольні роботи, 
реферати, доповіді); 
практичний контроль; 
тестовий контроль; іспит

ПРН5. Забезпечить 
якість виконання 
робіт
ПРН6. Впливати на 
дотримання вимог, 
щодо збереження 
навколишнього 
середовища.
ПРН7. Здійснювати 
пошук оброблення 
та узагальнення 
інформації із 
застосуванням 
сучасних 
інформаційних 
технологій.
ПРН20. 
Застосовувати 
міжнародні та 
національні 
стандарти і 
практики в 
професійній 
діяльності

ОК14 - Неорганічна 
хімія

Традиційні: пояснення, 
бесіда, розповідь. 
Інтерактивні: метод 
проектів, 
проблемнопошуковий

Традиційні: пояснення, 
бесіда, розповідь. 
Інтерактивні: метод 
проектів, 
проблемнопошуковий

ПРН2. Навчати 
співробітників 
підприємства 
сучасних та нових 
компонентів 
технологічних 
процесів з 
виробництва і 
переробки продукції 

ОК13 –
Науково-дослідна 
робота студента

інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), 
репродуктивний, 
проблемний, 
частковопошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький): лекції, 
практичні заняття, 
консультації, контроль 

Продуктивно- практичний, 
частково-пошуковий, 
пошуковий



тваринництва.
ПРН4. 
Організовувати 
спільну діяльність 
робочого 
коллективу.
ПРН7. Здійснювати 
пошук оброблення 
та узагальнення 
інформації із 
застосуванням 
сучасних 
інформаційних 
технологій.
ПРН20. 
Застосовувати 
міжнародні та 
національні 
стандарти і 
практики в 
професійній 
діяльності.

самостійної роботи, 
семінари, дискусії, діалоги, 
презентації

ПРН1. 
Забезпечувати 
дотримання 
параметрів та 
контролювати 
технологічні 
процеси з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.
ПРН2. Навчати 
співробітників 
підприємства 
сучасних та нових 
компонентів 
технологічних 
процесів з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва 
ПРН5 Забезпечить 
якість виконання 
робіт
ПРН16. 
Впроваджувати і 
використовувати 
на практиці 
науково 
обґрунтовані 
технології 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

ОК12 –
Морфологія та 
фізіологія 
сільськогосподарських 
тварин

інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), 
репродуктивний, 
проблемний, 
частковопошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький): лекції, 
практичні заняття, 
консультації, контроль 
самостійної роботи, 
семінари, дискусії, діалоги, 
презентації

Інструктивно-практичний, 
пояснювально-
спонукальний

ПРН1. 
Забезпечувати 
дотримання 
параметрів та 
контролювати 
технологічні 
процеси з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.
ПРН2. Навчати 
співробітників 
підприємства 
сучасних та нових 
компонентів 
технологічних 
процесів з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва
 ПРН5 Забезпечить 
якість виконання 
робіт

ОК11 – Механізовані 
технології 
виробництва 
продукції 
тваринництва

інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), 
репродуктивний, 
проблемний, 
частковопошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький): лекції, 
практичні заняття, 
консультації, контроль 
самостійної роботи, 
семінари, дискусії, діалоги, 
презентації

Методи оволодіння 
знаннями, застосування 
здобутих знань



ПРН16. 
Впроваджувати і 
використовувати 
на практиці 
науково 
обґрунтовані 
технології 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

ПРН4. 
Організовувати 
спільну діяльність 
робочого 
коллективу.
ПРН5 Забезпечить 
якість виконання 
робіт
ПРН21. Знати 
основні історичні 
етапи розвитку 
предметної 
області 

ОК10 – Історія 
України та української 
культури

Традиційні: пояснення, 
бесіда, розповідь. 
Інтерактивні: метод 
проектів, 
проблемнопошуковий 

Традиційні: пояснення, 
бесіда, розповідь. 
Інтерактивні: метод 
проектів, 
проблемнопошуковий 

ПРН4. 
Організовувати 
спільну діяльність 
робочого 
коллективу.
ПРН20. 
Застосовувати 
міжнародні та 
національні 
стандарти і 
практики в 
професійній 
діяльності.
ПРН21. Знати 
основні історичні 
етапи розвитку 

ОК9 – Іноземна мова Традиційні: пояснення, 
бесіда, розповідь. 
Інтерактивні: метод 
проектів, 
проблемнопошуковий

Традиційні: пояснення, 
бесіда, розповідь. 
Інтерактивні: метод 
проектів

ПРН5. Забезпечить 
якість виконання 
робіт
ПРН9. Обирати 
раціональні 
технології 
заготівлі, 
виробництва та 
зберігання кормів 
ПРН10. 
Здійснювати 
нормовану годівлю 
тварин

ОК8 –
Годівля тварин і 
технологія кормів

інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), 
репродуктивний, 
проблемний, 
частковопошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький): лекції, 
практичні заняття, 
консультації, контроль 
самостійної роботи, 
семінари, дискусії, діалоги, 
презентації

Застосування здобутих 
знань, умінь і навичок 

ПРН2. Навчати 
співробітників 
підприємства 
сучасних та нових 
компонентів 
технологічних 
процесів з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва 
ПРН5. Забезпечить 
якість виконання 
робіт
ПРН11. 
Забезпечувати 
оптимальні умови 
утримання 
сільськогосподарськ
их тварин і 
мікроклімат 
технологічних 
приміщень 
ПРН19. 
Забезпечувати 
дотримання 

ОК7 –
Гігієна тварин

інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), 
репродуктивний, 
проблемний, 
частковопошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький): лекції, 
практичні заняття, 
консультації, контроль 
самостійної роботи, 
семінари, дискусії, діалоги, 
презентації

Репродуктивні, 
проблемного викладу



біологічної безпеки 
на підприємствах 
із виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва.

ПРН1. 
Забезпечувати 
дотримання 
параметрів та 
контролювати 
технологічні 
процеси з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.
ПРН2. Навчати 
співробітників 
підприємства 
сучасних та нових 
компонентів 
технологічних 
процесів з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва 
ПРН5. Забезпечить 
якість виконання 
робіт
ПРН17. Розробляти 
і ефективно 
управляти 
технологічними 
процессами 
переробки продукції 
тваринництва.

ОК 6 – Гігієна 
переробки продукції 
тваринництва

Традиційні: пояснення, 
бесіда, розповідь. 
Інтерактивні: метод 
проектів, 
проблемнопошуковий

Частково-пошукові, 
дослідницькі методи 

ПРН1. 
Забезпечувати 
дотримання 
параметрів та 
контролювати 
технологічні 
процеси з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.
ПРН2. Навчати 
співробітників 
підприємства 
сучасних та нових 
компонентів 
технологічних 
процесів з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва 
ПРН8. 
Застосовувати 
знання з 
відтворення та 
розведення 
сільсько- 
господарських 
тварин для 
ефективного 
ведення 
господарської 
діяльності 
підприємства.

ОК 5 – Генетика Традиційні: пояснення, 
бесіда, розповідь. 
Інтерактивні: метод 
проектів, 
проблемнопошуковий

Продуктивно- практичний, 
частково-пошуковий

ПРН1. 
Забезпечувати 
дотримання 
параметрів та 
контролювати 
технологічні 
процеси з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.

ОК4– Вступ до 
спеціальності

Інформаційно-
повідомлювальний, 
пояснювальний

Поточний контроль: 
підготовка та участь у 
лекційних та практичних 
заняттях, виконання 
завдань самостійної роботи. 
Підсумковий контроль: 
залік



ПРН2. Навчати 
співробітників 
підприємства 
сучасних та нових 
компонентів 
технологічних 
процесів з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.
ПРН5. Забезпечить 
якість виконання 
робіт

ПРН2. Навчати 
співробітників 
підприємства 
сучасних та нових 
компонентів 
технологічних 
процесів з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.
ПРН4. 
Організовувати 
спільну діяльність 
робочого 
коллективу.
ПРН5. Забезпечить 
якість виконання 
робіт

ОК3 – Вища 
математика

Пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні

Поточний контроль: 
підготовка та участь у 
лекційних та практичних 
заняттях, виконання 
завдань самостійної роботи. 
Підсумковий контроль: 
іспит

ПРН2 Навчати 
співробітників 
підприємства 
сучасних та нових 
компонентів 
технологічних 
процесів з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.
ПРН6 Впливати на 
дотримання вимог, 
щодо збереження 
навколишнього 
середовища.
ПРН19 
Забезпечувати 
дотримання 
біологічної безпеки 
на підприємствах 
із виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва.

ОК2 – Біохімія з 
основами фізичної та 
колоїдної хімії

Традиційні: пояснення, 
бесіда, розповідь. 
Інтерактивні: метод 
проектів, 
проблемнопошуковий

Поточний контроль: 
підготовка та участь у 
лекційних та практичних 
заняттях, виконання 
завдань самостійної роботи. 
Підсумковий контроль: 
іспит

ПРН2. Навчати 
співробітників 
підприємства 
сучасних та нових 
компонентів 
технологічних 
процесів з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.
ПРН4. 
Організовувати 
спільну діяльність 
робочого 
коллективу.
ПРН6. Впливати на 
дотримання вимог, 
щодо збереження 
навколишнього 
середовища.

ОК1 – Біотехнологія Оволодіння знаннями, 
формування умінь і 
навичок, застосування 
здобутих знань, умінь і 
навичок

Поточний контроль: 
підготовка та участь у 
лекційних та практичних 
заняттях, виконання 
завдань самостійної роботи. 
Підсумковий контроль: 
залік, іспит

ПРН2. Навчати 
співробітників 

ОК15 – Організація і 
управління 

інформаційно-рецептивний 
(словесні, наочні), 

Виконавський, 
репродуктивний,



підприємства 
сучасних та нових 
компонентів 
технологічних 
процесів з 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва.
ПРН4. 
Організовувати 
спільну діяльність 
робочого 
коллективу.
ПРН12. 
Застосовувати 
закони економіки, 
організації та 
менеджменту у 
виробництві та 
переробці продукції 
тваринництва.
ПРН18. 
Здійснювати 
первинний облік 
матеріальних 
цінностей, 
основних засобів, 
праці та її оплати.

виробництвом репродуктивний, 
проблемний, 
частковопошуковий 
(евристичний), пошуковий 
(дослідницький): лекції, 
практичні заняття, 
консультації, контроль 
самостійної роботи, 
семінари, дискусії, діалоги, 
презентації

 


