
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Луганський національний аграрний університет

Освітня програма 48085 Ветеринарна медицина

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина

 
 

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
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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 48085

Назва ОП Ветеринарна медицина

Галузь знань 21 Ветеринарна медицина

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

Кафедра епізоотології, внутрішніх хвороб тварин і ветеринарно – 
санітарної експертизи

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

Відділ аспірантури, кафедра загальноосвітньої підготовки

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Свободи 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 184772

ПІБ гаранта ОП Наливайко Людмила Іванівна

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

l.nalyvaiko@lgnau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(097)-299-55-59

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-наукова програма запроваджена у 2016 році (https://lnau.in.ua/факультети/аспірантура/?lang=ua). 
Впровадженню програми передував розвиток системи підготовки фахівців з ветеринарної медицини у Луганському 
національному аграрному університеті з 1997 року, яка включає кваліфікований кадровий склад, що поєднав 
науковців і практиків, систему взаємодії з роботодавцями. Освітня програма формувалася, базуючись на 
рекомендаціях кола стейкхолдерів – представників освіти, науки та бізнесу, а також на нових, прогресивних 
підходах до викладання й навчання, що передбачають баланс теоретичної  і практичної підготовки фахівців у галузі 
ветеринарної медицини. Програма затверджена вченою радою Луганського національного аграрного університету 
протокол № 12 від «25» червня 2019 р., зі змінами: протокол № 11 від « 30» червня 2020р.). Інформацію щодо 
освітньої програми було внесено до Правил прийому Луганського національного аграрного університету.
Відповідно до Зальцбургських принципів 
(https://eua.eu/downloads/publications/salzburg%20ii%20recommendations%202010.pdf), підготовка докторів 
філософії за ОНП передбачає синергію дослідників, які спільно працюють в одному руслі наукового пошуку. Для 
реалізації ОНП було враховано аспекти становлення і розвитку наукових напрямів факультету ветеринарної 
медицини, біологічних і харчових технологій Луганського національного аграрного університету, яке відбувалося на 
основі колективної роботи дослідників.
 У результаті провадження такої форми діяльності навколо лідера формувався колектив його учнів, послідовників, 
співробітників та дослідників, які самоорганізовувалися. Ефективне творче колективне співробітництво вчених та в 
процесі наукового пошуку забезпечувало успіх та розширення можливостей наукової діяльності дослідницьких 
колективів. Дотримання таких принципів роботи, збереження традицій наукових колективів, реалізація в цих 
колективах окремих позитивних рис забезпечило інтенсифікацію наукової діяльності та формування наукових 
напрямків.
На факультеті ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій Луганського національного аграрного 
університету сформовано науковий напрям з інфекційної патології сільськогосподарської та декоративної птиці 
доктора ветеринарних наук, професора  Наливайко Людмили Іванівни, під керівництвом якої захищено 2 дисертації 
на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.03. та навчається 2 аспіранти 1 та 
2 року навчання.
 Кандидат ветеринарних наук, доцент, почесний професор Луганського національного аграрного університету, 
відмінник освіти України Пархоменко Людмила Іванівна була  керівником 4 НДР, у межах яких захищено 7 
дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидат ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.03, одна з 
яких захищена громадянином Йорданії у 2009 році. На теперішній час під керівництвом Пархоменко Л.І. 
навчається 2 аспіранти 4 –го року навчання, один з яких є громадянином Сирії.
Для цих наукових напрямів характерними є високі кількісні і якісні показники, постійні комунікаційні зв’язки між 
учителем та учнями, активна педагогічна діяльність, науковий результат.
Це підтверджується отриманням представниками наукових напрямів ЛугНАУ, державних нагород та відзнак. 
Характерним є збереження наукових традицій колективів, а саме безперервного наукового спілкування, активних 
дискусій.
Розробленню і впровадженню ОНП сприяли партнерські угоди з Національним науковим центром «Інститут 
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», м. Харків.
Роботі над ОНП також сприяли зв’язки з науковцями Державної наукової станції птахівництва, с. Бірки, Зміївський 
р-н, Харківської області.
У процесі розроблення ОНП було проведено бенчмаркінг освітньо-наукових програм підготовки аспірантів зі 
спеціальності 211 Ветеринарна медицина у ННЦ «ІЕКВМ», м. Харків.
Взаємодія зі стейкхолдерами https://www.youtube.com/watch?v=Aojc8XM2GFY дозволила визначити актуальні для 
сучасного ринку праці та подальшого кар’єрного зростання випускників умінь та навичок, які стали основою 
визначення програмних результатів навчання в умовах відсутності стандарту вищої освіти та досвіду реалізації ОНП 
за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина.
Розроблення та впровадження ОНП здійснювали згідно Положення про освітні програми у Луганському 
національному аграрному університеті http://lnau.in.ua/fep6.
На першому етапі сформовано проектну групу та призначено гаранта освітньої програми. 
Для реалізації якісної підготовки здобувачів ОС доктор філософії підписано двосторонню угоду про творчу 
співпрацю з Істанбульським університетом – Istanbul university Сerrahpaşa.
Меморандум офіційно затверджує спільне бажання у розвитку навчально-дослідницькій діяльності з навчально-
науковим інститутом ветеринарної медицини Луганського національного аграрного університету.
 
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 ОД
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1 курс 2020 - 2021 1 1 0

2 курс 2019 - 2020 1 1 0

3 курс 2018 - 2019 2 2 0

4 курс 2017 - 2018 2 2 1

 
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 19252 Ветеринарна медицина

другий (магістерський) рівень 19302 Ветеринарна медицина
49825 Магістр (на базі ПЗСО)

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

48085 Ветеринарна медицина

 
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 ОНП_211_док_філ_Вет_мед.pdf RFr7J3DKOe5HKrisJHYCSswnWQKvqPprSe2PT8g3SHw
=

Навчальний план за ОП Навчальний план ветеринарна 
медицина.pdf

SKb9uWAIcSkxUUbsB7QV+EGrg2tokxlZaFD9aTo3yW8
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

211 асп рецензия 1.PDF P37+MwIaWuPvRzrC5HbApbUESFd6ji1EqYHp8WtIZkc
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

211 асп рецензия 2 (1).pdf U8/5TmddPZhtu+51rNY2Lb3eSqRafQ3OgObCQ0HKTL8
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

211 асп рецензия 3 (2).pdf apdQYa3Sy3ftv5skYNrBqUuVJSQad99RYqK8UYq/drg=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілі ОНП визначають підготовку висококваліфікованих наукових, науково-педагогічних, педагогічних фахівців у 
галузі ветеринарної медицини підготовлених до самостійної наукової, науково-педагогічної та педагогічної роботи 
шляхом теоретичної, практичної підготовки, здійснення наукових досліджень і отримання та/або практично 
спрямованих результатів та захисту дисертаційної роботи доктора філософії.
Унікальність програми полягає у специфічних для неї цілях і завданнях, що передбачають поєднання фахових знань 
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і вмінь здобувачів вищої освіти в умовах міжнародної співпраці та проведення досліджень  на світовому рівні 
належної лабораторної практики (GLP). Освітня складова спрямована на формування навичок інноваційного 
проведення досліджень та викладання. Здобувачі наукового ступеня Доктор філософії є співвиконавцями науково-
дослідних робіт кафедри епізоотології, внутрішніх хвороб тварин і ветеринарно-санітарної експертизи факультету.
 Особливістю ОНП є її орієнтація на підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі саме ветеринарної медицини 
птахівництва, конкурентоспроможних на міжнародному ринку праці, що підтверджується попитом на вступ до 
аспірантури Луганського національного аграрного університету громадян іноземних держав, зокрема Йорданії та 
Сирії.

 

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

Відповідно до місії і стратегії Університету цілі ОНП відповідають підготовці висококваліфікованих, 
конкурентоспроможних фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми наукової, 
освітньої та практичної діяльності у сфері ветеринарної медицини. Зокрема, стратегічними цілями Стратегії 
розвитку Університету на 2020-2025 рр. (lnau.in.ua/s4xj) передбачено розробку та реалізацію освітніх продуктів, які 
б задовольняли реальний попит на ринку освітніх послуг регіону, фандрайзингову діяльність, комплексну робота з 
обласною владою та місцевими громадами. Крім того, цілі ОНП спрямовані на передачу накопичених знань та 
інструментів застосування цих знань, відкриття (набуття) нових знань і збереження організованої структури знань з 
метою служіння суспільству, розвитку національної економіки шляхом теоретичної, практичної підготовки, 
здійснення наукових досліджень і отримання та/або практично спрямованих результатів.

 

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

Інтереси здобувачів вищої освіти враховуються під час формування цілей програми таким чином: передбачається 
досягнення мети навчання–здатність розв’язувати складні задачі і проблеми наукової, освітньої та практичної 
діяльності у сфері ветеринарної медицини, на засадах глибокого переосмислення наявних та створення нових 
цілісних знань та професійної практики, як у процесі навчання, такі в процесі науково-практичних пошуків. 
Зокрема до розробки ОПН були залучені аспіранти кафедри: Віктор Бойко(аспірант першого року навчання) та Аль 
Саяснех Обада ( аспірант четвертого року навчання).  
 Аспіранти відзначили, що ОНП відповідає напряму підготовки та  всім очікуванням. Серед факторів, що 
забезпечують якість ОНП, визначається: наявність матеріально – технічної бази та лабораторій в університеті; 
високий рівень професорсько-викладацького складу та  викладання на факультеті ветеринарної медицини.

- роботодавці

До обговорення ОНП були залучені представники Об’єднаних територіальних громад (ОТГ) та 
Держпродспоживслужби Луганської і Донецької областей України. Проведено круглі столи з питань:
- інтеграції наукових розробок у аграрне виробництво; 
- моніторингу стратегічного розвитку освіти в ОТГ; 
- взаємодії влади з ЛугНАУ щодо просвітницької діяльності;
- залучення фахівців ветеринарної медицини до членства у Раді з якості університету.

- академічна спільнота

Інтереси Академічної Спільноти як стейкголдера у формулюванні цілей
та програмних результатів ураховані таким чином:
- Заступником директора з  наукової роботи  ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної 
медицини»НААН України доктором ветеринарних нак, професором Геріловичем А.П. запропоновано введенння до 
ОНП тем, пов’язаних із напрямом досліджень «Єдине Здоров’я»;
- Заступник декана  університету Мута, Йорданія Аль Равашдех Мустафа, кандидат ветеринарних наук, доцент 
відмітив високий рівень підготовки аспірантів  у Луганському національному аграрному університеті, оскільки 
закінчив аспірантуру в ЛугНАУ у 2009 році.
- Декан факультету ветеринарної медицини Одеського державного аграрного університету, кандидат ветеринарних 
наук, доцент(здобувач наукового ступеня Доктор філософії у 2018 році) рекомендувала приділити увагу 
формуванню компетентностей, пов’язаних із комунікацією між науковцями щодо діагностики інфекційних 
захворювань тварин.  

- інші стейкхолдери

Для залучення інших стейкхолдерів, зацікавлених у висококваліфікованих випускниках програми, здатних 
виконувати свої професійні функції, завдання та обов’язки, дотриманням ними правових норм та соціально-етичних 
принципів професії передбачається: проводити спільні консультації та погоджувати з ними стратегічні напрями 
розвитку освітньо-наукової програми; залучати до обговорення можливих проблем і заручатися додатковою 
підтримкою з важливих рішень щодо корегування навчальних планів освітньої програми. Так, до обговорення ОНП 
залучались викладачі факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій: Оксана Івлева, 
завідувач кафедри епізоотології, внутрішніх хвороб тварин і ветеринарно – санітарної експертизи, Ільіна Оксана 
Валеріївна, кандидат ветеринарних наук, старший викладач кафедри, які зауважили, що є необхідність 
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впровадження найсучасніших методів викладання, які допоможуть сформувати навчальний та науковий інтерес у 
здобувачів. Викладачі відмітили, що навчальні плани необхідно постійно вдосконалювати та запропонували 
приділити увагу темі соціальної відповідальності бізнесу в розробці навчальних планів, тому що це–новий вимір 
спілкування між бізнесом, суспільством та державою.

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

Цілі ОНП і програмні результати навчання відбивають актуальні тенденції розвитку спеціальності: залучення 
інновацій, поширення дистанційної освіти, забезпечення студентоцентрованої навчальної та наукової взаємодії всіх 
суб’єктів, диверсифікація психолого-педагогічної підготовки, дотримання принципів академічної доброчесності 
тощо. Цілі ОП і програмні результати навчання відбивають вказані характеристики (ПРН 1, 5, 6, 8, 9, 11).
Ураховуючи профільність нашого Університету, який є монополістом на сучасному ринку освітніх послуг, зокрема у 
Луганській, Донецькій області, особливо для агро підприємств, цілі та програмні результати навчання чітко 
відбивають інноваційну та наукову орієнтованість освітньої програми (ПРН 2, 3, 4, 7, 10). Крім того, Університет бере 
участь у реалізації державної політики у сфері освіти та реінтеграції; підвищенні ефективності функціонування 
громад; створенні сучасної структури управління через залучення кваліфікованих фахівців; створенні центру у 
Луганській/Донецькій області з надання додаткових освітніх послуг агроекономічної спрямованості. ОНП розвиває 
перспективи підготовки фахівців з менеджменту з урахуванням особливостей функціонування сучасних підприємств 
та націлена на відновлення ресурсного потенціалу управлінців у Східному регіоні України. Програма містить набір 
професійно орієнтованих дисциплін. ОНП сприяє отриманню здобувачами необхідних компетентностей, що 
сприятиме адаптуванню до умов ринку праці науковців і освітян.

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

Випускники ОНП мають широкі можливості для розвитку кар’єри залежно від їх особистих інтересів, зокрема: 
наукова, викладацька, експертна, управлінська, адміністративна діяльність у  галузі ВМ. Рівень підготовки дозволяє 
розвивати професійну кар’єру, базовану на стратегічному мисленні та глибоких знаннях.
Цілі ОНП та програмні результати навчання визначали з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності та ринку 
праці. Щодо розвитку спеціальності та ринку праці, важливим інструментом є традиційне обговорення перспектив 
тристоронньої співпраці (освіта-бізнес-влада).
Регіональний контекст спрямований на посилення кадрового потенціалу – на базі ЛугНАУ проводяться дискусійні 
платформи (круглий стіл, жовтень 2020 р. з представниками влади та бізнес-кол Дон. обл.), науково-практичні 
семінари (регіональний семінар з діагностики та профілактики грипу птиці, м. Кремінна Луг. обл., 2019 р.), круглий 
стіл «Фаховий орієнтир» квітень 2021 р. з представниками ОТГ (Чмирівська, Новопськовська, Старобільська, 
Біловодська) та Держпродспоживслужби Луг. обл.
Тривала тісна співпраця ЛугНАУ з передовими підприємствами агропромислової галузі (агрохолдинг Миронівський 
хлібопродукт), клініками ветеринарної медицини, державними ветеринарними лікарнями м. Сєвєродонецьк, м. 
Старобільськ, Луг. обл. та м. Константинівка, м. Слов’янськ, Дон. обл., центрів зайнятості Луг. і Дон. обл обумовлює 
набуття актуальних компетентностей випускників ОНП та їх навичок: генерувати власні ідеї та приймати стратегічні 
інноваційні рішення, уміти працювати в команді.

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

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОНП, було враховано досвід аналогічних 
вітчизняних та іноземних програм: у ННЦ ІЕКВМ, м. Харків, а також іноземних програм у Істанбульському 
університеті, Туреччина (Istanbul university cerrahpaşa), університеті Мута, Алькарак Йорданія. Зокрема, у 
вітчизняних програмах вивчався досвід підготовки сучасного дослідника з ветеринарної медицини. Здобувачі 
третього рівня цієї ОНП були запрошені до лабораторій ННЦ ІЕКВМ, м. Харків з метою ознайомлення 
молекулярно-генетичних методів дослідження. Зарубіжний досвід дозволив нам вивчити досвід практичної 
підготовки здобувачів в сучасних лабораторіях. В.о. декана факультету, член проєктної групи ОНП Пархоменко Л.І. 
вивчала зарубіжний досвід з цієї підготовки в університеті Мута.

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» за відповідним рівнем вищої освіти відсутній

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?

На етапі розроблення освітньої програми проектна група керувалася вимогами Порядку підготовки докторів 
філософії та докторів наук у закладах вищої освіти (наукових установах) (Постанова КМУ від 23.03.2016 р. № 
261),були визначені програмні результати навчання та компетентності, які узгоджено з відповідними 
дескрипторами НРК (матриця узгодження наведена у додатку до освітньої програми, що була сформована на основі 
Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти, Наказ МОН України № 600 від 01.06.2017). 
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/2020-metod-rekomendacziyi.docx).
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2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

46

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)?

0

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

12

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

Зміст ОНП «Ветеринарна медицина» відповідає предметній області спеціальності 211 «Ветеринарна медицина», має 
чітку структуру. Освітні компоненти, включені до освітньо-наукової програми, становлять логічну взаємопов’язану 
систему та в сукупності дають можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. Зміст 
освітніх компонентів ОНП дозволяє сформувати у аспірантів компетентності, спрямовані на досягнення програмних 
результатів навчання. Орієнтуючись на потреби здобувачів, прийнято рішення рекомендувати проектним групам, 
крім ОК ОНП (Наукова іноземна мова, Філософія, Організація навчального процесу у вищій школі, Інфекційні 
хвороби тварин, Методологія наукових досліджень, Методи мікробіологічних та вірусологічних досліджень), ВК 
професійного спрямування. Відповідність змісту ОНП предметній області спеціальності 211 Ветеринарна медицина в 
цілому забезпечується включенням в блок ВК (вибіркових   дисциплін) за вибором здобувача, відповідно до 
напрямку його наукового пошуку. Такий підхід дозволяє максимально урахувати напрями та тематику досліджень 
аспірантів. В результаті аналізу компонент ОНП можна зробити висновок, що здобувачі наукового ступеня 
засвоюють сучасний методичний інструментарій та технології проведення наукових досліджень в галузі 
ветеринарної медицини.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача відбувається через такі процедури: вільний вибір 
здобувачами вищої освіти вибіркових компонентів навчального плану; створення індивідуального плану здобувача; 
отримання права на академічну відпустку; вибір теми дисертаційної роботи відповідно до інтересів здобувача.
Основним інструментом формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача 
(ІОТ) є вибіркові дисципліни, частка яких складає 26,1 % кредитів ЄКТС від загального обсягу ОП (46 кредитів) – 12 
кредитів.
Формування індивідуальної освітньої траєкторії визначається такими документами Університету: Положення про 
організацію освітнього процесу (lnau.in.ua/w3dd), Положення про проведення навчально-виробничих закордонних 
практик та стажувань (lnau.in.ua/068y), у якому конкретизується процедура формування переліку вибіркових 
дисциплін. 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?

Здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін згідно Положення про 
організацію освітнього процесу в ЛугНАУ (lnau.in.ua/w3dd).
Навчальним планом встановлюється кількість вибіркових дисциплін (ВК) для здобувачів. Дисципліни вибіркового 
блоку сформовані в альтернативному варіанті, надано кілька позицій для вибору аспіранта. Здобувач визначається з 
набором дисциплін вибіркового блоку шляхом подачі заяви у відділ аспірантури до початку заліково-
екзаменаційної сесії попереднього семестру. Здобувач здійснює вибір навчальної дисципліни з переліку вибіркових 
навчальних  дисциплін, що пропонуються до вивчення на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти 
(lgnau.edu.ua/it/).

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

ОНП та НП передбачають практичну підготовку, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для 
подальшої професійної діяльності. Процедура передбачена Положенням п. 3.35, 36 (lnau.in.ua/w3dd). Практична 
підготовка визначалася виходячи з ПРН та компетентностей, її обсяг дозволяє досягти цих результатів, завдання та 
оцінювання – встановити рівень досягнення фахових компетентностей.
Особливості практичної підготовки, які передбачені ОНП, полягають у можливості здобуття ПРН в умовах 
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лабораторії ВМ («Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти (нова редакція) (lnau.in.ua/lg6p); 
практична підготовка (lnau.in.ua/wrue) здійснюється проведенням практичних, семінарських, лабораторних занять, 
що дозволяє набути компетентностей, необхідних для професійної діяльності: здатність до розв’язання комплексних 
проблем в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності; здійснення науково-педагогічної 
діяльності з урахуванням правил професійної/наукової етики та дотриманням академічної доброчесності. 
Обов'язковою компонентою ОНП підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 211 
«Ветеринарна медицина» є педагогічна практика, метою якої є набуття навичок здійснення навчально-виховного 
процесу у вищому навчальному закладі та формування вмінь викладацької діяльності. НП підготовки здобувачів та 
ІП підготовки включає обов’язкову ОК «Організація навчального процесу у вищій школі» і практичну складову ОК 
«Педагогічна практика», яка складає 6 кредитів (180 г). Базою педагогічної практики є ЛНАУ.

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

Навички соціальної взаємодії та міжособистісного спілкування є логічним доповненням професійних навичок та 
сприяють становленню професіоналів-лідерів у галузі за спеціальністю. ОНП дозволяє забезпечити набуття 
здобувачами соціальних навичок, які відповідають цілям та результатам навчання ОНП. При обґрунтуванні 
переліку соціальних навичок відповідно до мети ОНП проєктна група керувалася рекомендаціями для розроблення 
стандартів ВО (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/2020-metod-
rekomendacziyi.docx).Зміст нормативних навчальних дисциплін, а саме  загальнонаукової підготовки,    
дослідницької підготовки, мовної підготовки, педагогічної практики, а також дисциплін  спеціальної (професійної) 
підготовки, дозволяють під час їх вивчення формувати не лише фахові компетентності, але і соціальні навички (soft 
skills), до яких належать: уміння управляти емоціями, стресом, власним розвитком, здатність до планування, 
формування мети та її реалізації, рефлексії, навички тайм-менеджменту, виявляти ентузіазм, ініціативність, 
наполегливість; системне, стратегічне, креативне, логічне мислення, пошук і аналіз інформації, вироблення і 
прийняття рішень; управлінські та комунікативні компетентності; навички командної роботи, орієнтованість на  
результат. ОНП сформована таким чином, що сприяє формуванню у здобувача організаційних, когнітивних та 
інформаційних, життєвих, комунікативних  та мовних компетентностей.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній. 

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

Для співвіднесення обсягу компонентів ОНП встановлено кредити та визначено результати навчання і 
навантаження з урахуванням сам. роб.
Визначено порядок розподілу обсягу окремих ОК ОНП із фактичним навантаженням: Положення про ОНП 
(lnau.in.ua/fep6); Положення про систему внутр. забезп. якості вищої освіти (lnau.in.ua/1bhh);Про організацію осв. 
процесу(lnau.in.ua/w3dd);Порядок надання здобувачам інд. графіку навчання (lnau.in.ua/01vy).
При розробці ОНП в основу розподілу обсягу навантаження між окремими ОК у кредитах ЄКТС покладено Порядок 
підготовки PhD, затв. постановою КМУ № 261 від 23. 03. 2016 р. та згідно із Положенням про Порядок підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня PhD (lnau.in.ua/qr7z).
Навантаження здобувача з дисципліни впродовж періоду навчання складається з ауд. год., сам. роб., підготовки та 
проходження контрольних заходів, на які розподіляються кредити, встановлені для НД. У НП ОНП серед загального 
обсягу підготовки здобувачів 87% - теор. навч., 13% – практ. підг. ауд. тижневе навантаження при підготовці PhD 
становить 18 - 26 год. Теор. навчання формують 30 кред. ЄКТС обов’язкових компонент, 12 кред. ЄКТС – вибіркової 
складової, 420 ауд. год. та 840 год. Сам. роб. Обсяги год., що відводяться на сам. роб., розраховано відповідно до ауд. 
занять: навч. час здобувача, відведений на сам. роб., становить не менше 1/2 та не більше 2/3 загального часу, 
відведеного на вивчення конкретної НД. Розрахунок часу, відведений на сам. роб. здобувача відбувається з 
урахуванням результатів опитування, анкетування здобувачів.

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

Підготовка аспірантів за ОНП за дуальною формою не здійснювалася

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://lnau.in.ua/lzjx
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Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Формування контингенту аспірантів за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» третього (освітньо-наукового) 
рівня здійснюється з дотриманням законодавчих та нормативних актів та вимог нормативних та інструктивних 
документів МОН України і відповідає акредитаційним та ліцензійним вимогам. Для здобуття ступеня доктора 
філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за 
спеціальністю 211«Ветеринарна медицина». Набір за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» за третім 
(освітньо-науковим) рівнем здійснюється за результатами вступних іспитів: із спеціальної дисципліни, із іноземної 
мови за вибором  та вступного іспиту з філософії. Рішення про допуск до складання вступних випробувань до 
аспірантури Університету виноситься Приймальною комісією за результатами співбесіди з передбачуваним 
керівником, розгляду реферату (для громадян України) і поданих наукових праць з урахуванням письмового 
висновку передбачуваного наукового керівника. До вступних випробувань в аспірантуру Університету не 
допускається вступник, якщо поданий реферат не дає підстав рекомендувати його до вступу в аспірантуру. 
Загальний конкурсний бал розраховується згідно із Правилами прийому до аспірантури на здобуття ступеня 
ступеню доктора філософії (lnau.in.ua/lzjx).
При розробленні Правил прийому було приділено увагу конкретизації форм та змісту вступних випробувань у 
відповідності до рівня початкових (вхідних) компетентностей, потрібних для того, щоб розпочати навчання за ОНП 
(lnau.in.ua/m3kx).

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

Здобуття вищої освіти у ЛугНАУ за результатами навчання в інших ЗВО визначається згідно Постанови Кабінету 
Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на 
академічну мобільність», Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення 
академічної різниці, Положення про організацію освітнього процесу в ЛугНАУ, правил прийому до ЛугНАУ. 
Визнання результатів навчання в рамках академічного співробітництва з вищими навчальними закладами-
партнерами здійснюється з використанням Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) або з 
використанням системи оцінювання навчальних здобутків здобувачів, прийнятої у країні вищого навчального 
закладу-партнера, якщо в ній не передбачено застосування ЕСТS. Визнання результатів навчання регулюється 
«Положенням про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці» 
lnau.in.ua/1t3d.
Перезарахування вивчених раніше навчальних дисциплін здійснюється на підставі наданого здобувачем документа 
(академічної довідки) з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів, завіреного в 
установленому порядку у вищому навчальному закладі-партнері. Академічна різниця нормативних та вибіркових 
навчальних дисциплін за індивідуальним навчальним планом здобувачем визначається вищим навчальним 
закладом.

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

Застосування практики визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО серед здобувачів освітнього ступеня 
Доктор філософії за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» не було.

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок 
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті у ЛугНАУ, lnau.in.ua/kazl. 
Для зарахування ПРН, отриманих у неформальної освіті, здобувач подає заяву, копії документів про участь 
здобувача у заході декану факультету. Визнання РПН передбачає створення комісії, яка рекомендує повне, часткове 
та відмову у зарахуванні ПРН на підставі розгляду документів, проведення співбесіди. Комісія визначає змістовну 
відповідність результатів неформального навчання та навчальної дисципліни. Здобувачу надається можливість 
ознайомитися з РНПД. У випадку відсутності підсумкової оцінки комісія проводить контрольний захід, оформлює 
протокол. Прийняте комісією рішення про зарахування навчальної дисципліни, співробітник деканату вносить до 
навчальної картки здобувача: назву дисципліни, кількість годин/кредитів, оцінку, вказується підстава щодо 
перезарахування (номер протоколу). Перезарахування РН здійснюється на добровільній основі, коли здобувач досяг 
РН, передбачених ОНП. Визнання РН здобутих у неформальній та інформальній освіті поширюється лише на ОК 
ОНП. У разі негативного висновку комісії щодо визнання результатів неформальної, інформальної освіти здобувач 
має право звернутися з апеляцією до завідувача кафедри.

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

Застосування практики визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, для здобувачів наукового 
ступеня Доктор філософії за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» не було.
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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

Основним принципом вибору форм та методів навчання є узгодженість з результатами навчання,передбачених за 
відповідним ОК,що у сукупності забезпечує досягнення ПРН.Базовим документом є Довідник користувача ЄКТС 
(cutt.ly/cbH56Zv),відповідно до якого узгодження результатів навчання,видів навчальної діяльності та оцінювання є 
невід’ємною вимогою до ОНП.Відповідно до принципів конструктивного узгодження, умовою досягнення ПРН є:
1)їх узгодженість з РН освітніх компонентів;2)узгодженість РН освітніх компонентів з методами викладання і 
навчання;3)узгодженість цих компонентів з методами оцінювання, що відображено у таблиці відомостей про 
самооцінювання та узгоджується з РПНД.
Перелік форм навчання та викладання визначено у («Положенні про організацію освітнього процесу у ЛугНАУ»)
(lnau.in.ua/w3dd).В ОНП надається перевага наступним методам викл. і навч.: ауд. навчання; дослідн. діяльність 
(наукові дослідження,конференціяї,наукові семінари,наукові статті,дисертаційна робота).
В ОНП застосовують як традиційну систему навчання, так і інноваційну,які спрямовані на активізацію самостійної 
роботи здобувачів,перехід від простої репродукції знань до їх осмислення. Для кожної НД,що входить до ОНП та 
НП,складається РПД,яка є нормативним документом.
Форми та методи навчання спрямовані на глибоку орієнтацію професійних знань,поглиблення ФК,спрямованості на 
розвиток проф. навичок і впровадженні їх у практику й спрямовані на забезпечення 
організації,планування,контролю осв. процесу та метод. роботи.

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?

Реалізація студентоцентрованого підходу до навчання та викладання забезпечується: підходом,що базується на 
результатах навчання – learning outcomes approach; залученням здобувачів до розроблення ОНП; опитуванням,що 
дає можливість урахувати їхню думку.Для реалізації студентоцентрованого підходу при реалізації ОНП,викладачі 
дисциплін застосовують різні способи залучення аспірантів до активного навчання,гнучке використання 
різноманітних педагогічних методів,регулярне оцінювання (формативне і сумативне) і коригування способів подачі 
матеріалу та педагогічних методів,заохочення в аспірантів почуття незалежності,водночас із розвитком 
відповідальності за результати навчання.
Для забезпечення інформацією про освітній процес,методичне забезпечення дисциплін,результати 
успішності,можливості внутрішніх комунікацій використовується Moodle (edu.lnau.in.ua),Teams,Office 365 веб-
сайт,Facebook,Instagram.Це забезпечується наділенням здобувачів повноваженнями у керівництві власним 
навчанням – можливість висловлюватись про якість навчання на засіданнях ВР факультету,під час анкетування; 
право висловлювати пропозиції у сфері організації навчального процесу; заохочування використання здобувачами 
інформ.методів.Викладачі кожної дисципліни ОП визначають набір методів навчання,які наведені в РП.Вибір 
методів і форм навчання відповідає принципам академічної свободи для всіх учасників освітнього процесу.
Результати анкетування показали,що 100% здобувачів високо оцінили рівень доступності і зрозумілості викладання 
навчальних матеріалів.

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

Реалізація акад.свободи як основоположного принципу осв. діяльності,визначеного Законом України «Про вищу 
освіту»,передбачено «Положенням про організацію освітнього процесу»(lnau.in.ua/w3dd).Компетентнісний підхід 
(learning outcomes approach) в освітньому процесі забезпечує макс. можливості для реалізації акад.свободи – 
викладачі мають право обирати методи навчання,викладання та оцінювання,які забезпечують результати 
навчання.Принципи акад.свободи здобувачів ступеня PhD реалізуються шляхом: вибору напряму власного 
дослідження та оформлення його результатів у вигляді дисертації;самостійного виконання завдань,контролю 
результатів навчання;здійснення самостійної роботи щодо пошуку та обробки інформації;інд. консультацій з 
викладачами ЛугНАУ та інших ЗВО,провідними фахівцями галузі;участі у 
НДР,конференціях,конкурсах,представлення робіт для публікації;акад.мобільності.Серед форм і методів 
навчання,які відповідають принципам акад.свободи,є інд.завдання.
Забезпечення відповідності методів навчання і викладання на ОНП принципам акад.свободи досягається шляхом 
популяризації інноваційних методів завдяки виокремленню їх як одного з провідних критеріїв під час 
рейтингування НПП (lnau.in.ua/mm1w).Забезпеченню варіативності методів навчання сприяє використання 
учасниками освітнього процесу можливостей Office365,інших інформ.ресурсів.Методи навчання і викладання на 
ОНП,відповідають принципам акад.свободи оскільки передбачають обмін думками та досвідом,допускають 
можливість обговорення з приводу суперечливих та непопулярних поглядів.

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 *

За посиланням (lnau.in.ua/age1) розміщено алгоритм вступу до аспірантури, інформацією щодо цілей, змісту та 
очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих ОК, яка міститься в описі ОНП 
«Ветеринарна медицина», НП підготовки здобувачів за ОНП; переліком вибіркових дисциплін.
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Ознайомлення учасників освітнього процесу із програмними результатами навчання, критеріями та засобами 
оцінювання результатів навчання в межах окремих освітніх компонентів здійснюється на першому навчальному 
занятті відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Змістовне наповнення освітніх компонентів за 
освітньою програмою доступно здобувачам вищої освіти на сайті (lnau.in.ua/tm4u). Інформація щодо цілей, змісту та 
очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів міститься 
у комплексах інформаційно-методичного супроводу вивчення кожного ОК в Moodle (edu.lnau.in.ua), доступ до якої 
здійснюється через корпоративний акаунт. Доступ до інформаційних ресурсів щодо освітньої діяльності в 
Університеті вільний та безкоштовний. А також інформація надається викладачем в усній формі: на початку 
вивчення кожного освітнього компоненту, перед виконанням конкретних видів робіт, під час консультацій перед 
проведенням підсумкових форм контролю, в друкованому вигляді (у робочих навчальних програмах, в навчальних 
посібниках, методичних рекомендаціях до проведення практичних занять, виконання самостійної роботи), в 
електронному вигляді (Moodle).

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в ЛугНАУ, здобувачі ОПП 211 «Ветеринарна медицина» 
беруть участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном 
на засадах академічної свободи. Наукова складова ОНП передбачає здійснення власних наукових досліджень під 
контролем наукового керівника з відповідним оформленням одержаних результатів у вигляді дисертації. Дана 
складова програми не вимірюється кредитами ЄКТС, а оформлюється окремо у вигляді індивідуального плану 
наукової роботи аспіранта і є складовою частиною навчального плану.
Особливістю наукової складової ОНП підготовки Докторів філософії зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» є 
те, що окремі складові власних наукових досліджень аспіранти можуть виконувати під час вивчення дисциплін 
професійної підготовки. Аспіранти заохочуються до виконання творчих робіт: участі в олімпіадах, конкурсах, 
конференціях. За виконання творчих робіт аспіранту можуть нараховуватися додаткові бали з відповідного 
освітнього компоненту. Результати досліджень оформлюються у вигляді презентацій, друкованих наукових робіт, 
тез доповідей, статей у наукових фахових виданнях. 
Інформаційне забезпечення і супровід наукової та освітянської діяльності фахівців, студентів та аспірантів 
університету здійснюється за рахунок:
- безкоштовного доступу до міжнародних баз даних Scopus та Web of Science;
- університетського репозитарію (dspace.lgnau.edu.ua);
- електронних колекцій наукової та навчальної літератури, створених на факультетах університету та на сайті 
університету;
- бібліотечного фонду бібліотеки ім. В.Г. Короленко, м. Харків;
- бібліотечного фонду бібліотеки університету ім. В.В. Докучаєва, м. Харків.
Аспіранти активно беруть участь у щорічній звітній науково-практичній конференції ЛугНАУ, у Науково-
практичній конференції студентів, магістрантів та аспірантів. Поєднання навчання і досліджень викладачів та 
здобувачів наукового ступеня за ОНП, досягається також спільними публікаціями наукових керівників і аспірантів 
та науковими розробками. Результати наукових здобутків за ОНП відображаються у звітах за індивідуальними 
планами роботи аспірантів. Аспіранти оприлюднюють результати наукових досліджень у наукових фахових 
виданнях, в тому числі, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus і Web of Science.

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

В ЛугНАУ діє система забезпечення якості освіти, основними процедурами якої є:
- моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм, в тому числі із залученням представників підприємств, що є 
потенційними роботодавцями;
- оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників ЛугНАУ (вхідний, 
поточний, модульний, підсумковий контролі, перевірка залишкових знань, атестація здобувачів);
- процедура підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу; - забезпечення публічності 
інформації про освітні програми;
- забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях науково-
педагогічних працівників і кваліфікаційних (дипломних) роботах здобувачів вищої освіти;
- інтеграція в міжнародний освітньо-науковий простір;
- підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури.
Виконання цього комплексу завдань забезпечує ефективність процесів оновлення змісту освітніх компонентів за 
ОПП. Оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі 
відбувається щорічно. На основі принципу академічної свободи викладач визначає, які наукові досягнення та 
сучасні практики слід пропонувати здобувачам під час навчання. Ініціатором оновлення виступає проектна група на 
основі узагальненої інформації, отриманої через опитування стейкхолдерів. Оновлені робочі програми навчальної 
дисципліни, навчально-методичне забезпечення, обговорюється на засіданні відповідної кафедри, з подальшим 
затвердженням навчальним відділом ЛугНАУ. Викладачі оновлюють зміст освітніх компонентів і на основі сучасних 
освітніх практик педагогіці, організовують спільні науково-методичні проекти. Профілі всіх викладачів кафедри 
створені та постійно оновлюються пошукових реєстрах та системах Google Scholar, ORCID, Researcher ID та ін.
Одним з факторів необхідності внесення змін до ОНП є одержання нових результатів у процесі досліджень, які 
виконуються відповідно до ДБТ, ГДТ та тематик кафедр. Викладачі здійснюють постійне оновлення РНП ОК, що 
викладаються на даній ОНП, відповідно до умов сьогодення з врахуванням вимог наукової спільноти та побажань 
здобувачів наукового ступеня.
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Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Університет співпрацює за проектами Erasmus+. Викладачі та здобувачі публікують результати своїх наукових 
досліджень у журналах, які індексуються в Scopus, Web of Science, інших міжнародних професійних виданнях. 
Відповідно до п. 4.3. про академічну мобільність (Положення про організацію освітнього процесу в ЛугНАУ 
(lnau.in.ua/w3dd), аспіранти мають право проходити стажування за кордоном.
З метою реалізації стратегії інтернаціоналізації діяльності, співробітництво ЛНАУ з зарубіжними партнерами 
реалізується за різними змістовними напрямами з використанням різноманітних організаційних форм: 
- Білоруський державний аграрний технічний університет
- Інститут журналістики та соціальної комунікації Вроцлавського університету 
- Institute of European Integration (Warsaw, Poland)
- ДУ Науково-дослідний інститут екологічних проблем, м. Харків
- Стамбульський університет Сerrahpasa
- Державний вищий навчальний заклад Донбаський державний педагогічний університет
- Університет економіки, м. Варна, Болгарія, 
- Інститут біології та охорони середовища Поморської академії в Слупську (республіка Польща)
Також налагоджена співпраця із науковими установами України:
- Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НААН України
- Національний ботанічний сад ім. Гришка НАН України
- Державна дослідна станція птахівництва НААН України 
- Національний науковий центр Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини.

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?

У межах навчальних дисциплін робочими програмами для визначення рівня засвоювання навчального матеріалу 
використовуються такі форми та методи оцінювання: поточний контроль проводиться у вигляді опитування, 
тестування або виконання відповідних завдань. Підсумковий контроль проводиться у вигляді екзамену. Форма 
проведення екзамену визначається навчальним планом. Форми проведення поточного контролю визначаються 
конкретним викладачем відповідно до РНПД. Він може проводитися у формі усного опитування, письмово або 
комп’ютерного експрес-контролю під час аудиторних занять, виступів здобувачів при обговоренні питань на 
практичних та семінарських заняттях, колоквіумах, ділових чи імітаційних іграх, з використанням платформи 
дистанційної освіти Moodle ЛугНАУ (edu.lnau.in.ua), форму яких та кількість балів за кожен вид діяльності визначає 
виключено науково-педагогічний працівник за даною дисципліною та відображає цей принцип у вигляді критеріїв 
оцінювання та розподілу балів у робочій навчальній програмній дисципліни. Кожна навчальна дисципліна, яку 
вивчає здобувач упродовж семестру, завершується семестровим контролем, форма якого передбачена навчальним 
планом. Семестровий контроль з дисципліни відбувається відповідно до робочого навчального плану у вигляді 
семестрового екзамену, заліку, диференційного заліку (навчальних та виробничих практик), в терміни, встановлені 
графіком навчального процесу. Форма проведення семестрового контролю (усна, письмова, комбінована, 
тестування, контроль з використанням платформи дистанційної освіти Moodle ЛНАУ). Оцінювання семестрового 
контролю здійснюється за 100-бальною школою відповідно до затверджених кафедрою критеріїв оцінювання за 
університетською шкалою: «Відмінно», «Добре», «Задовільно», «Не задовільно» - для екзаменів, практик, а також 
«Зараховано», «Не зараховано»- для заліків. Одночасно оцінювання проводиться за школю трансферних оцінок 
ЄКТС («А», «В», «С», «D», «E», «Fx», «F»).
Виконання ІП наукової роботи здобувачів здійснюється шляхом заслуховування аспіранта на засіданнях 
відповідних кафедр, двічі впродовж року, де здобувач презентує фактичні результатів підготовки за звітний період, 
з акцентом на отриманні результатів дисертаційного дослідження, їхню актуальність, наукову новизну та прикладне 
значення, методику дослідження та методи, які при цьому застосовуються; вірогідність отриманих результатів та 
ступінь їх апробації.
Шляхом відкритого обговорення головою та членами атестаційної комісії кафедри фактичних результатів 
підготовки аспіранта робиться висновок про ступінь виконання запланованих показників та рекомендація щодо 
продовження підготовки аспіранта в аспірантурі ЛНАУ. Звіти аспірантів затверджуються на засіданнях кафедри, 
зберігаються в особових справах здобувача.
Обов’язковою умовою допуску до захисту дисертації є успішне виконання аспірантом його індивідуального плану 
підготовки аспіранта.

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

Критерії оцінювання навчальних досягнень викладені в робочій програмі навчальної дисципліни, доводяться до 
здобувачів освіти лектором на початку викладання дисципліни. Робочі програми розміщені на платформі Moodle 
(edu.lnau.in.ua).
Чіткість та зрозумілість аспірантами форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання їхніх навчальних досягнень, 
перевіряється викладачем в процесі обговорення РП зворотний зв'язок від аспірантів дозволяє викладачу внести 
певні корегування. «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ЛНАУ» 
(http://lnau.in.ua/1bhh, http://lnau.in.ua/lsyi).
Інформація щодо програми оприлюднюється на сайті. На першому занятті викладач доводить РП оцінювання 
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навчальних досягнень здобувачів включає форми поточного і семестрового контролю, згідно з РНП, НП та ОНП 
підготовки здобувачів. Порядок та критерії оцінювання містяться у РНП навчальних дисциплін. Підсумкова оцінка з 
нд є сумою балів за результатами поточної успішності. Поточний контроль є оцінкою результатів виконання 
індивідуального завдання з НД, роботи на практичних (семінарських, лабораторних) заняттях згідно з РНП формою 
підсумкового контролю є атестація – звітування про стан виконання запланованих на семестр у ІП аспіранта 
показників освітньо-наукової діяльності.

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

Попереднє ознайомлення з формами контрольних заходів та критеріями оцінювання за кожним освітнім 
компонентом здійснює викладач на початку кожного семестру, де роз’яснює структуру дисципліни та процедуру 
проведення контрольних заходів. В подальшому при застосуванні того чи іншого контрольного заходу викладач 
доводить до аспірантів вимоги до оцінювання. Строки контрольних заходів регламентуються НП та розкладом на 
поточний семестр, що затверджуються ректором (проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи) та 
розміщуються на офіційному сайті ЛугНАУ. У разі виникнення нерозуміння з боку здобувачів та виправданості їх 
зауважень відбувається коригування встановлених критеріїв оцінювання. За освітніми компонентами ОНП 
більшість екзаменів проводяться у письмовій формі, крім тих освітніх компонентів, результати навчання за якими 
вимагають оцінювання навичок представлення власних досліджень, уміння презентувати, готувати звіти, вести 
дискусію (звіти з практик). Під час проведення цих заходів оцінювання здобувачу надаються рекомендації щодо 
покращення його результатів у майбутньому (формативне оцінювання) та отримується зворотний зв'язок.

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

Стандарт вищої освіти відсутній.
Двічі на рік, на засіданнях кафедри епізоотології, внутрішніх хвороб тварин і ветеринарно-санітарної експертиз, 
вченій раді факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій (раніше – ННІ ветеринарної 
медицини) проводиться  атестація аспірантів здобувачі І–ІV років навчання, які доповідають про виконання 
індивідуальних планів роботи (в усній формі та у вигляді презентації). Звітні документи подаються у відділ 
аспірантури. 
Аспіранти ІV року (до кінця поточного навчального року) представляють на засіданні  кафедри доповідь за 
матеріалами завершеної дисертації з представленням результатів дослідження, потім представляють звітні 
документи до відділу аспірантури.

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

Процедура проведення контрольних заходів у ЛугНАУ регулюється Положенням про організацію освітнього 
процесу у ЛугНАУ, Положенням про проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання ЛугНАУ, 
Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у ЛугНАУ, Порядком організації і проведення заліків, 
диференційованих заліків, екзаменів у ЛугНАУ, Тимчасовим положенням про порядок ліквідації академічної 
заборгованості, академічної різниці, встановлені навчальним планом.  Окремі документи знаходяться у вільному 
доступі на сайті ЛугНАУ. До всіх документів здобувачі та викладачі ЛугНАУ мають доступ через електронну систему 
АСУ НП ЛугНАУ та безпосередньо на офіційному сайті (lnau.in.ua).
Атестація здійснюється у формі публічної презентації результатів досліджень у вигляді дисертаційної роботи 
доктора філософії за умови виконання аспірантом його індивідуального навчального плану.
Дисертаційна робота доктора філософії передбачає розв’язання актуальної теоретичної та/або експериментальної 
(практичної) проблеми в галузі ветеринарної медицини і свідчить про здатність здобувача вести самостійне наукове 
дослідження, формулювати нові складні ідеї та обґрунтувати їх. Дисертація є результатом самостійної наукової 
роботи аспіранта, яка має статус інтелектуального продукту на правах рукопису і пропонує розв’язання актуального 
наукового завдання зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».

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

Об’єктивність екзаменаторів є невід’ємною умовою якісного оцінювання знань здобувачів вищої освіти, при цьому 
екзаменатор послуговується загальними моральними принципами та правилами етичної поведінки працівників 
університету встановлених, зокрема Кодексом корпоративної культури ЛугНАУ. З метою моніторингу дотримання 
членами спільноти ЛугНАУ моральних та правових норм згідно затвердженої Антикорупційної програми 
(lnau.in.ua/b8ws), Плану заходів з питань протидії проявам корупції (lnau.in.ua/cy70), Наказу про заходи з питань 
запобігання та протидії проявам корупції (lnau.in.ua/r0ii) розроблено Положення про комісію з питань академічної 
доброчесності ЛугНАУ (http://lnau.in.ua/88es), яка наділяється правом одержувати і розглядати заяви 
пропорушення питань етики та академічної доброчесності, надавати пропозиції адміністрації університету щодо 
притягнення до академічної відповідальності. Згідно «Положення про організацію освітнього процесу в ЛугНАУ» 
(lnau.in.ua/w3dd) заліково-екзаменаційна сесія проводиться за затвердженим розкладом. Викладачі зобов'язані 
приймати в аспірантів заліки, диференційовані заліки та екзамени в аудиторіях та в терміни, визначені розкладом 
заліково-екзаменаційної сесії.
Перевіряти організацію проведення заліків, диференційованих заліків чи екзаменів мають право співробітники 
навчального відділу.
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Застосування відповідних процедур на ОНП не було.

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

Здобувач вищої освіти, який в день, визначений за розкладом для складання контрольного заходу, отримав 
незадовільну оцінку або позначку «не з’явився», має право перескладання екзамену або заліку протягом сесії за 
індивідуальним графіком ліквідації академічних заборгованостей (п. 3.46 Положення про організацію освітнього 
процесу в ЛугНАУ). Здобувач вищої освіти не може бути допущений до перескладання екзамену з дисципліни, доки 
він не виконає усі види робіт, які передбачені робочою програмою на семестр з цієї дисципліни. У разі повторного 
перескладання, створюється комісія за розпорядженням декана факультету. До комісії входять два викладача 
відповідної кафедри та представник факультету. Ліквідація академзаборгованості проводиться до початку атестації 
аспірантів. Аспірант, який не мав можливості брати участь у формах поточного (семестрового) контролю (з причин, 
підтверджених документально), має право на відпрацювання до початку атестації. Практика застосування  
відповідних правил серед здобувачів ОНП відсутня.

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

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ЛугНАУ здобувач вищої освіти має право на 
оскарження дій органів управління Університету. У випадку незгоди з оцінкою здобувач має право подати апеляцію 
на завідувача кафедри. Викладач з цієї навчальної дисципліни і завідувач кафедри зобов’язані розглянути апеляцію 
в присутності здобувача впродовж двох робочих днів. За результатами апеляції оцінка роботи не може бути 
зменшена, а тільки залишена без зміни або збільшена. Практика застосування  відповідних правил серед здобувачів 
ОНП відсутня.

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

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності містять наступні документи:
- Положенням про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання 
(lnau.in.ua/xjov),
- Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (lnau.in.ua/1bhh),
- Система заходів внутрішнього забезпечення якості освіти (lnau.in.ua/lsyi),
- Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату» (lnau.in.ua/xnot),
- Положення про комісію з питань академічної доброчесності» (lnau.in.ua/88es),
- Положення про організацію освітнього процесу (lnau.in.ua/w3dd),
- Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання 
(lnau.in.ua/xjov),
- Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічних різниці 
(lnau.in.ua/1t3d),
- Положення про комісію з питань академічної доброчесності(lnau.in.ua/88es).
Ці положення спрямовані на підтримку ефективної системи дотримання академічної доброчесності, яка 
поширюється на наукові та навчально-методичні праці учасників освітнього процесу та передбачають оцінку рівня 
посилань на джерела інформації, дотримання норм законодавства про авторські і суміжні права; контроль за 
дотриманням акад. доброчесності здобувачами, за процесом об’єктивного оцінювання результатів навчання; оцінку 
рівня виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання тощо.

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

На ОПП «Ветеринарна медицина» для протидії академічному плагіату використовується система UNICHECK 
компанії ТОВ «Антиплагіат». Завдяки поєднанню сучасних технологій та інтуїтивного дизайну UNICHECK 
допомагає підвищити якість оригінальних текстів за рахунок впровадження принципів академічної доброчесності в 
ЛугНАУ культуру та покращення академічної мотивації здобувачів та викладачів. Цей онлайн-сервіс здатен на 
автоматичне визначення заміни символів і літер в тексті, а також на зворотну автоматичну підстановку в текст 
правильних символів і пошук на плагіат модифікованої версії. В результаті перевірки складається звіт, у якому 
виділено плагіат, посилання та цитати, джерела плагіату. Здобувачі заповнюють та підписують Заяву про 
дотримання академічної доброчесності при написанні кваліфікаційної роботи за встановленою формою, якою 
підтверджується факт відсутності у письмовій роботі запозичень, та про інформованість щодо можливих санкцій у 
випадку виявлення фактів плагіату. Відмова у написанні заяви означає недопущення здобувача до захисту 
кваліфікаційної роботи. Згідно  Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату(lnau.in.ua/xnot) та 
Положення про комісію з питань академічної доброчесності (lnau.in.ua/88es) у ЛугНАУ усі кваліфікаційні роботи 
здобувачів обов’язково проходять перевірку на академічний плагіату системі UNICHECK, яку здійснює 
відповідальна особа за академічну доброчесність у ЛугНАУ, координатор системи. У разі негативного висновку 
онлайн-сервісу UNICHECK робота повертається на доопрацювання.

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

Для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів у ЛугНАУ проводяться консультації щодо вимог з 
написання навчально-дослідних робіт (кваліфікаційних робіт, звітів з практики, статей, тез доповідей тощо) із 
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акцентуванням на принципах самостійності роботи над письмовими завданнями різних видів, коректного 
використання інформації з інших джерел та уникання плагіату, а також правил опису джерел та оформлення 
цитувань. Згідно з Положенням про комісію з питань академічної доброчесності(lnau.in.ua/88es), запобігання 
академічного плагіату передбачає: розробку та розповсюдження методичних матеріалів, що містять вимог щодо 
оформлення посилань на використані джерела; ознайомлення здобувачів з системою та принципами роботи 
UNICHECK, з документами, що регламентують запобігання академічного плагіату; розміщення на веб-сайтах 
періодичних видань інституту викладу етичних норм публікації та рецензування статей (lnau.in.ua/xnot). Всебічне 
сприяння підвищенню академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу позитивно впливає на 
престиж закладу освіти та його кадрового складу, підвищує рейтинг в системі вищої освіти України, що підвищує 
привабливість ЗВО на ринку освітніх послуг для потенційних здобувачів. Для здобувачів вищої освіти ОНП 
211«Ветеринарна медицина» така інформація надається в межах навчальних дисциплін «Методологія наукових 
досліджень», при написанні дисертаційної роботи.

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

За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти 
можуть бути притягнені до академічної відповідальності, види якої визначаються Положенням про комісію з питань 
академічної доброчесності в ЛугНАУ (lnau.in.ua/88es). Здобувачі несуть відповідальність за порушення вимог 
подання своєї навчально-дослідної, кваліфікаційної роботи для перевірки системою UNICHECK.
Обов’язкова перевірка на академічний плагіат наукових робіт здобувачів вищої освіти ОНП  «Ветеринарна 
медицина» передбачена згідно Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в ЛугНАУ 
(lnau.in.ua/xnot). За наявності у здобувачів ОНП досвіду опублікування наукових праць передбачається процедура 
перевірки робіт на академічний плагіат. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 
притягнені до такої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання (іспит, залік тощо); повторне 
проходження відповідного освітнього компонента ОНП; відрахування. Проведення захисту з педагогічної практики 
здійснюється в присутності комісії. 
Випадків виявлення порушення академічної доброчесності на ОНП «Ветеринарна медицина» протягом періоду 
здійснення освітньої діяльності не було виявлено.

6. Людські ресурси

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

Відповідно до Положення про конкурсний відбір та призначення на посади науково-педагогічних та педагогічних 
працівників ЛНАУ при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ЛНАУ визначається порядок 
обрання за конкурсом осіб, які претендують на зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників 
університету. Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента кафедра може запропонувати йому прочитати 
відкриті лекції, провести практичні заняття в присутності науково-педагогічних працівників ЛНАУ. Для надання 
обґрунтованих пропозицій щодо претендентів на заміщення відповідних посад наказом ректора Університету 
створюються конкурсна комісія: Університету, факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових 
технологій, які діють відповідно до «Положення про конкурсний відбір та призначення на посади науково-
педагогічних і педагогічних працівників» (lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennia_pro_konkursnyi_vidbir.pdf). 
Відповідність кандидатури претендентів на посаду попередньо обговорюються на відповідній кафедрі в їх 
присутності. Висновки кафедри про професійні та особисті якості претендентів та відповідні рекомендації щодо 
обрання (необрання) претендента на посаду затверджуються таємним голосуванням та передаються на розгляд 
відповідної конкурсної комісії разом з окремими думками учасників засідання, які викладені в письмовій формі. 

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

ЛугНАУ активно залучає роботодавців до організації та реалізації ОП, використовуючи науковий та виробничий 
потенціал для виконання НДР, проведення конференцій, стажування тощо.
Спілкування, співпраця стейкхолдерів відбувається шляхом консультацій із здобувачами, які працюють в галузі за 
фахом, здійснення практичної підготовки.
До розробки ОНП залучено двн, проф, член-кор НААН України, зам дир ННЦ «ІЕКВМ» Герілович А.П., двн, проф 
Палій А.П. (ННЦ «ІЕКВМ»), квн, с. н. с. ННЦ «ІЕКВМ»Білушко В.В.,двн, проф, зам. директора з наукової роботи 
Інституту ВМ Ситюк М.П., двн, проф, директор ДНДКІ ветпрепаратів, академік НААН Коцюмбас І.Я., двн, проф, 
завкаф епізоотології ЛНУВМтаБТ ім.С.З. Гжицького Куртяк Б.М.
Головою ЕК запрошувалися представники ННЦ «ІЕКВМ»:двн, проф, член-кор НААН України: Завгородній А.І. та 
ХДЗВА: д.вет. н., проф, завкаф гігієни тварин і вет санітарії Чорний Н.В.).
ЛугНАУ плідно співпрацює за договорами про науково-технічне співробітництво з науковими установами: 
ННЦІЕКВМ (02.06.16.), ДП ДГ «Кутузівка» ІСГ ПС НААН України (14.11.16 р), Державна дослідна станція 
птахівництва НААН України (ДДСП НААНУ 01.08.17 р), клініка ВетЕксперт (ФОП Білецький М.І. 01.06.18 р), ФОП 
Ткачук В.В. (ветклініка «Білий ведмідь» 17.06.20),ТОВ «КРАМАГРОСВІТ», СФГ «Верес», ФГ «КРОТ», ТОВ 
«Слов’янський комбінат м’ясопродуктів», Слов’янська міжрайонна державна лабораторія Держслужби України з 
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
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Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

ЛугНАУ активно залучає до аудиторних занять на ОНП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників 
роботодавців. Викладачі факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій поєднують науково- 
педагогічну діяльність з науковою діяльністю та активно використовують власний досвід роботи під час викладання 
навчальних дисциплін. Так, проводяться відкриті лекції, виступи на конференціях студентів, аспірантів та 
викладачів за участю д.вет., професора, академіка НААН України, заслуженого діяча науки і техніки України Стегнія 
Б.Т., д.вет.н., професора, член-кореспондента НААН України, старшого наукового співробітника Гериловича А.П., д. 
вет. н., професора Палія Ант. П., ННЦЕКВМ, д. с/г. н., доцента Палія Андр. П., ХНТУСГ ім. Петра Василенка, к. вет. 
н. Данілова І.С., ННЦ «ІЕКВМ», к. вет. н, доцента університету Мута – доктора Альравашдех Мустафа Салєх 
Мустафа, Йорданія. На фахові семінари, атестацію та звіти аспірантів запрошуються представники стейкхолдерів.

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

З метою професійного розвитку викладачі проходять підвищення кваліфікації: семінари, тренінги, вебінари, круглі 
столи, стажування. ЛугНАУ сприяє долученню працівників до заходів, зокрема шляхом фінансування їх участі. 
Викладач має право вільно обирати місце, напрям, тематику, строки підвищення кваліфікації, згідно Положення 
http://lnau.in.ua/l9v5. Викладачі беруть участь у вебінарах від Нацагентства. 17.12.2020 р. гарант, група 
забезпечення ОНП були учасниками вебінару «Акредитація: як підготуватися та уникнути помилок?», під час якого 
отримали відповіді на запитання, які виникали в процесі підготовки до акредитації ОП. Викладачі факультету 
ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій ЛугНАУ поширюють географію підвищення кваліфікації 
на країни Євросоюзу, зокрема: 
Пархоменко Л.І. 
Підвищення кваліфікації за кордоном.
1) Departament of Biological Sciences university of Alaska Anchorage, 2020. 
2). International skills development “Online studying as latest form of modern education on the example of Google meet and 
Google classroom platforms “ Lublin, Poland, 2021.
Наливайко Л.І.
Підвищення кваліфікації за кордоном:
1. Academy of Management and Administration in Opole, for participating at the online Scientific 
and Methodical Seminar. Theory and Practice of  Individualized Learning, 5 hours for participation. October 1, 2020 Opole, 
Poland. Certificat

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Система морального та матеріального заохочення НПП передбачає матеріальні й моральні заохочення і 
регламентується Статутом (lnau.in.ua/q1u9), Положенням про професійний розвиток науково-педагогічних і 
педагогічних працівників (lnau.in.ua/mk88). Преміювання працівників відбувається: за підсумками наукової, 
навчальної та навчально-методичної діяльності (здобуття наукових ступенів і вчених звань; видання статей в 
міжнародних базах даних; викладання іноземними мовами та ін.) та за результатами рейтингування згідно 
Положення про критерії оцінювання показників рейтингу педагогічних та науково-педагогічних працівників 
(http://lnau.in.ua/o0nu). Моральні заохочення передбачають нагородження такими видами: оголошення подяки 
ректора, грамота вченої ради, а також за поданням керівництва ЛНАУ на відзначення регіональними та відомчими 
відзнаками.
На базі ЛугНАУ здійснюється проведення тренінгів для викладачів про використання мультимедійного обладнання 
в навчальному процесі за темами «Мультимедійні засоби навчання як засіб підвищення ефективності навчального 
процесу», «Використання цифрового обладнання в освітньому процесі», що забезпечує підвищення викладацької 
майстерності викладачів із залученням інноваційних методів. Керівництво ЛугНАУ проводить роз’яснювальну 
політику щодо усвідомлення перспектив професійної діяльності науково-педагогічних працівників, що пов’язане з їх 
соціальною значущістю і статусом, матеріальними умовами, соціальними умовами праці, можливостями 
особистісного зростання і самореалізації.

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 ОНП 211 Ветеринарна медицина забезпечується матеріально-технічною 
базою ЛугНАУ, яка відповідає ліцензійним вимогам. ЛугНАУ має розвинуту соціальну інфраструктуру. Фінансові, 
матеріально-технічні ресурси, навчально-методичне забезпечення ОНП є достатніми для досягнення визначених 
ОНП цілей та програмних результатів навчання. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу (бібліотека, 
навчальні приміщення, комп’ютерні класи, навчальна лабораторія http://lnau.in.ua/5b84, мультимедійне 
обладнання тощо) відповідає  потребі до проведення лекційних і лабораторно-практичних занять, у т. ч. на 
платформі Moodle (edu.lnau.in.ua), Office 365 та MS Teams. В університеті є локальні комп’ютерні мережі з доступом 
до мережі Інтернет. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць в гуртожитках 
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відповідає вимогам. При підготовці здобувачів застосовуються Internet-технології, завдяки яким вони мають 
можливість провадити дослідницьку діяльність, використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології в 
навчанні. В ЛугНАУ використовується електронна форма розкладу занять (Автоматизована система управління 
навчальним процесом). Навчально-методичне забезпечення ОНП 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?

Освітнє середовище Університету дозволяє максимально задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти: 
науковий потенціал здобувачів реалізується через проведення науково-практичної конференції (Регіональна 
науково-практична конференція для здобувачів вищої освіти, молодих науковців «Актуальні проблеми та наукові 
звершення молоді на початку Третього тисячоліття»); проведення спортивних та культурно-масових заходів. 
Активна громадянська позиція реалізується завдяки організації дискусійних клубів, участі в соціальних заходах; 
встановлено обладнання та програмне забезпечення (ПЗ) лабораторії «Дистанційна освіта та формування ІКТ – 
компетенцій співробітників у тимчасово переміщених університетах» (кім. 216, 215, спеціалізовані мультимедійні 
засоби: телевізор, камери, мікрофони, освітлення, комп‘ютерна техніка, ПЗ) для підготовки відео матеріалів та 
проведення дистанційних та змішаних занять в рамках гранту USAID «Підтримка дистанційного навчання для 
Луганського національного аграрного університету".
ЛугНАУ забезпечує вільний доступ здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури та інформаційних 
ресурсів, потрібних для навчання, наукової діяльності в межах ОНП. Комп’ютери університету підключені до мережі 
інтернет, на території інституту діє Wi-Fi. Здобувачам вищої освіти надається консультативна допомога при 
плануванні та освоєнні компонентів ОНП, участі у конференціях. Задля виявлення і врахування цих потреб та 
інтересів аспірантів проводяться опитування, бесіди, зустрічі. 

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

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів забезпечується: організацією безпечних умов 
навчання та праці; дотриманням норм техніки безпеки та систематичним інструктуванням здобувачів вищої освіти 
та науково-педагогічних працівників; підтриманням санітарно-технічного стану будівель і споруд на належному 
рівні, дотриманням відповідності їх протипожежним вимогам та нормативним документам. Індивідуальна 
психологічна підтримка здобувачів здійснюється через індивідуальні консультації психолога в університеті, 
спрямована на розв’язання психологічних проблем, внутрішнього конфлікту, створення сприятливих умов для 
позитивних змін, подальшого розвитку особистості, а також шляхом залучення молоді до різноманітних заходів. В 
зв’язку з пандемією COVID-19 в ЛНАУ вжито заходи щодо запобігання та розповсюдження захворювання: 
термометрія, обов’язкова наявність засобів індивідуального захисту. ЛугНАУ активно співпрацює з громадськими 
організаціями «Право на захист», «Українська миротворча школа», «Карітас-Україна», «Станція Харків», «АК-
Центр», які систематично додають психологічну та правову допомогу здобувачам ступеня доктора філософії.
У 2017 р Університет брав участь у програмі «Розвиток лідерського потенціалу Університетів», до якого були 
залучені аспіранти та викладачі факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій. Програма 
реалізувалася за підтримки Британської Ради України.

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?

В університеті запроваджуються різні форми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів. У 2020 році впроваджено автоматизовану систему управління навчання навчальним 
процесом, яка відкриває доступ до особистих кабінетів здобувачів (індивідуальний навчальний план, розклад 
занять, рейтинг успішності, заборгованість за освітні послуги та проживання, замовлення довідок, запис на 
консультації викладачів),  викладачів (розклад, електронні відомості успішності, рейтинги успішності, електронний 
журнал викладача), управлінського персоналу (окремі модулі деканат, навантаження, відділ кадрів, фінансова 
служба, стипендіальна комісія). У 2020 році було розгорнуто корпоративний хмарний пакет Office 365, який 
включає до себе месенджер Teams, пошту Outlook, календар, єдину адресну книгу, web-версії офісних програмних 
додатків Word, Excel, PowerPoint тощо. Було створено облікові записи для усіх працівників, викладачів та здобувачів. 
У 2020 р. отримано безстрокову ліцензію без обмеження кількості облікових записів. Проведено очні занять та 
створено низку навчальних відео з питань опанування навичок користування хмарними сервісами Office 365, які 
знаходяться у вільному доступі на сайті університету. Безперебійне функціонування та технічну підтримку 
користувачів здійснює Центр сучасних освітніх та інформаційних технологій. Центр патріотичного та культурно-
естетичного розвитку студентів сприяє соціальній підтримці, створює умови для спілкування випускників, 
здобувачів і викладачів, забезпечуючи інформаційний обмін.
Також здобувачі вищої освіти мають академічну стипендію, а деяким категоріям здобувачів передбачена виплата 
соціальної стипендії. Організаційна підтримка здобувачів вищої освіти стосується допомоги їм при отриманні 
відповідей на їх питання адміністративного характеру, наприклад щодо їхніх особистих документів (довідка про 
навчання тощо). Забезпечення інформаційної підтримки здобувачів вищої освіти в Університеті передусім 
передбачає своєчасне інформування здобувачів з освітніх та позаосвітніх питань. Інформування здобувачів 
відбувається за допомогою сайту, адміністрації та науково-педагогічних працівників.
Отже, для ефективної комунікації з аспірантами використовується організаційна підтримка – ефективна організація 
навчального процесу структурними підрозділами Луг НАУ: відділом аспірантури (графік НП); навчальним відділом 
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(електронний розклад та журнал); інформаційна підтримка – інформування здобувачів щодо особливостей та змін в 
ОНП, заходів з підвищення її  якості, інформаційній допомозі у вирішенні організаційних та особистих питань. 
Якість інформаційної підтримки досягається відкритим доступом до інформаційних ресурсів на сайті lnau.in.ua. 
Консультації з різних питань стосовно ОНП проводяться Гарантом програми, членами групи забезпечення та 
науковими керівниками; соціальна підтримка забезпечується соціальною інфраструктурою ЛугНАУ та Центром 
патріотичного та культурно-естетичного розвитку студентів.

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)

ЛугНАУ створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми проблемами, які 
навчаються за ОНП. На сайті розміщено інформацію для осіб, які мають право на спеціальні умови вступу. Умови 
для навчання осіб з особливими потребами регулюються «Положенням про організацію інтегрованого навчання 
осіб з особливими освітніми потребами»(lnau.in.ua/oesj). Реалізується порядок супроводу осіб з обмеженими 
фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на території ЛугНАУ. Під час спілкування із 
здобувачем відповідальна особа надає інформацію щодо порядку звернень до адміністрації, консультативну 
допомогу щодо напрямків руху, фізичну допомогу під час потрапляння здобувача до потрібного йому приміщення. 
Зокрема, у навчальному корпусі для потреб потенційних здобувачів вищої освіти з особливими освітніми 
пристосовано спеціальний вхід. Задля персоніфікованого освітнього простору потенційних здобувачів вищої освіти 
із особливими освітніми потребами впроваджено систему дистанційного навчання, яку реалізовано на платформі 
Moodle. Участь у міжнародних проєктах передбачає оновлення інфраструктури, зокрема реконструкцію навчальних 
корпусів з покращенням умов навчання та побуту для здобувачів з особливими потребами. Особам з особливими 
освітніми потребами (сироти, під опікою, ВПО та інші соціальні категорії) отримують соціальні стипендії, продукти 
харчування та іншу матеріальну допомогу.
За ОНП «Ветеринарна медицина» здобувачі наукового ступеню доктора філософії з особливими потребами не 
навчалися.

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?

Освітня діяльність ЗВО базується на принципах дотримання демократичних цінностей свободи, справедливості, 
рівності прав і можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації; відкритості та прозорості. У ЛугНАУ 
наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій, які є доступними для всіх учасників 
освітнього процесу. Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій регламентуються: 1) «Порядок 
запобігання та врегулювання конфліктів інтересів у ЛугНАУ» http://lnau.in.ua/cbgz 2) «Положення про 
попередження та протидію сексуальним домаганням»(http://lnau.in.ua/4t0q) З)Положення про опитування щодо 
якості освітньої діяльності (http://lnau.in.ua/5nmz); 4)Порядок проведення атестації здобувачів з використанням 
дистанційних технологій навчання(http://lnau.in.ua/n28z). 5) Положення про запобігання та протидію булінгу. 
http://lnau.in.ua/uyrk, План заходів з питань протидії проявам корупції у ЛугНАУ (http://lnau.in.ua/c652) – 2021 р., 
(http://lnau.in.ua/q8pg) – 2020 р.
Інформація про відповідні документи доводяться до відома здобувачів. Розгляд звернень, скарг і заяв, що надходять 
до ЛугНАУ, відбувається відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про 
звернення громадян». Розгляд скарг і звернень у ЛугНАУ відбувається шляхом особистого прийому громадян 
керівництвом. Про результати розгляду скарг і звернень громадянин повідомляється письмово або усно, за його 
бажанням. 
Конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією на ОНП 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 регулюються: наступними 
документами:
Положення про освітні програми ЛугНАУ: https://lnau.in.ua/fep6.
Положення про організацію освітнього процесу в Луганського національного аграрного університету: 
https://lnau.in.ua/w3dd.
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в Луганському національному аграрному 
університеті: http://lnau.in.ua/k8i9

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

Відповідно до Положення про освітні програми ЛугНАУ перегляд ОНП відбувається  один раз на рік, моніторинг – 
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раз на три роки. У результаті такого перегляду має здійснюватися вдосконалення програм на основі рекомендацій, 
відгуків пропозицій стейкхолдерів. Також під час перегляду ОНП  беруться до уваги  результати зовнішнього 
забезпечення якості вищої освіти, зокрема, зауваження та пропозиції, сформульовані під час попередніх 
акредитацій інших ОНП. Відповідно до Положення, зміни до ОНП за поданням гаранта ОНП та завідувача 
випускової кафедри ухвалюється Вченою ЛугНАУ та затверджуються ректором ЛугНАУ. Про будь-які зміни, як 
заплановані, так і реалізовані упродовж цього процесу, інформуються усі зацікавлені сторони, зокрема, 
розміщенням проекту ОНП на сайті не менш як за місяць до затвердження. 
Про будь-які дії, заплановані або вжиті як результат удосконалення, інформуються всі зацікавлені сторони. 
Регулярний моніторинг та вдосконалення ОНП у процесі її реалізації організовує керівник робочої групи з метою 
забезпечення належного рівня освітніх послуг, формування конкурентоспроможних компетентностей та створення 
сприятливого й ефективного освітнього середовища для здобувачів. Критерії, за якими відбувається моніторинг та 
удосконалення ОНП в процесі її реалізації, формуються як у результаті зворотнього зв’язку з НПП, здобувачами, 
випускниками, партнерами та роботодавцями, так і внаслідок прогнозування розвитку спеціальностей та потреб 
суспільства. Актуальність ОНП визначається такими показниками:
1) ступінь оновлюваності ОНП, участі роботодавців у внесенні змін, задоволеності здобувачів (випускників);
2) рівень працевлаштування випускників на момент випуску, що визначається за результатами опитування;
3) наявність міжнародної сертифікації ОНП;
4) участь у міжнародних програмах академічної мобільності;
5) рейтинг за оцінками роботодавців, інша інформація від стейкхолдерів.
За результати міжкафедрального засідання, враховуючи дані проведених опитувань здобувачів, роботодавців, 
академічної спільноти і випускників кафедри були внесені зміни до ОНП: змінено назву дисциплін та, відповідно, 
акцент тематичного напряму дисциплін: «Іноземна мова за професійним спрямуванням» на «Наукова іноземна 
мова», «Сучасні методи викладання у вищій школі» на «Організація навчального процесу у вищій школі», «Сучасні 
методи мікробіологічних та вірусологічних досліджень» на «Методи мікробіологічних та вірусологічних 
досліджень», «Інфекційні хвороби птиці» на «Інфекційні хвороби тварин», а також розширено перелік вибіркових 
дисциплін за потребою пошукачів згідно обраного ними наукового напрямку дослідження.

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

Згідно із Системою заходів внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛугНАУ (lnau.in.ua/lsyi), Положенням про 
освітні програми (lnau.in.ua/fep6) кожний семестр проводиться моніторинг якості результатів навчання здобувачів. 
Визначення рівня задоволеності  якістю ОНП проводиться під час спілкування із здобувачами на засіданнях кафедр 
факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій  за атестації виконання індивідуального 
плану роботи аспіранта, а також шляхом опитування здобувачів ступеня доктора філософії всіх років навчання 
згідно Положення про опитування щодо якості освітньої діяльності (lnau.in.ua/5nmz). За результатами опитування 
оцінюється задоволеність здобувачами ОНП та виявляються недоліки ОНП, які використовуються для подальшого 
перегляду ОНП. Всі зміни до ОНП обговорюються та затверджуються на розширених засіданнях Вченої ради 
факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій, за безпосередньої участі членів проєктної 
групи, членів студентського самоврядування, стейкхолдерів. Відповідні зміни вносяться до ОНП, навчальних планів 
здобувачів вищої освіти на наступний навчальний рік.

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

Відповідно до ЗУ «Про вищу освіту» аспіранти не входять до складу органів студентського самоврядування, тому до 
обговорення ОНП залучаються здобувачі студенстького самоврядування факультету. Цей процес здійснюється 
шляхом участі здобувачів під час засідань проєктних груп, присвячених обговоренню питань з удосконалення ОНП.

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

У системі забезпечення якості вищої освіти є процедури, що дозволяють урахувати думку роботодавців як зовнішніх 
стейкхолдерів (як при безпосередньому спілкуванні та обговоренні, так і в анкетуванні (опитуванні -lnau.in.ua/tm4u 
та представлені у рецензії lnau.in.ua/dg2i. За ОНП «Ветеринарна медицина» досвід залучення роботодавців до 
процесу розроблення ОНП викладений у звіті самооцінювання, Критерії 1.3. Організаційно присутність 
роботодавців у процедурах забезпечення якості закріплена у нормативній площині згідно із Системою внутрішнього 
забезпечення якості освіти в ЛугНАУ (lnau.in.ua/lsyi), і відповідальні за конкретні процедури забезпечення якості 
співпрацюють з експертними радами відповідно до своїх функцій.
Залученість роботодавців до процесу періодичного перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості 
забезпечується постійними консультаціями зовнішніх стейкхолдерів (ННЦ ІЕКВМ, ДП ДГ «Кутузівка», Державна 
дослідна станція птахівництва НААН України (ДДСП НААНУ), Інституту ветеринарної медицини НААН - Ситюк М. 
П., заст. директора з наукової роботи; Державний наково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів 
та кормових добавок - Коцюмбас І. Я., директор, доктор ветеринарних наук; Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З.Гжицького  - Куртяк Б. М, зав. кафедри епізоотології, доктор 
ветеринарних наук.
Проводиться опитування роботодавців стосовно якості підготовки здобувачів, співпраці щодо удосконалення ОП, 
освітнього процесу.
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Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Збирання, аналіз, систематизація та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників освітньо-наукової 
програми здійснюється на рівні факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій. Факультет 
самостійно визначає форми, види співпраці, а також обсяг та періодичність збирання інформації щодо кар’єрного 
шляху випускників. За даною ОНП випуск не здійснювався. 
Одним із пріоритетних напрямків роботи ЛугНАУ є сприяння працевлаштуванню випускників. Прагнучи до 
саморозвитку, здобувачі мають змогу реалізувати свій потенціал у кращих підприємствах, установах, організаціях 
України та за кордоном. ЛугНАУ організовує та проводить заходи у формі семінарів, тренінгів, майстер-класів, 
ярмарку вакансій, що сприяє професійному розвитку здобувачів.
Проводиться захід «Дні кар’єри», метою якого було поширення інформації серед молоді про шляхи професійного 
зростання та кар’єрні можливості. Університет тісно співпрацює з Державною службою зайнятості.
Підтримується зв'язок з випускниками аспірантури, вони обов’язково беруть участь у визначальних заходах ЛугНАУ, 
виступають стейкхолдерами та учасниками вдосконалення ОНП. 
Оскільки випуску докторів філософії за ОНП «Ветеринарна медицина» ще не було, то статистика їх кар’єрного 
шляху відсутня. 
Перспективним завданням є підтримка вже існуючих контактів з випускниками вишу та налагодження контактів з 
випускниками попередніх років шляхом створення Асоціації випускників факультету ветеринарної медицини, 
біологічних і харчових технологій ЛугНАУ.

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?

Згідно з політикою забезпечення якості освіти, що реалізується відповідно до Стандартів та рекомендацій щодо 
забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти, в ЛугНАУ реалізуються процедури щодо забезпечення 
якості реалізації, контролю та моніторингу внутрішніх показників (Система внутрішнього забезпечення якості 
освіти в ЛугНАУ  lnau.in.ua/fep6). За результатами моніторингу якості освітньої діяльності суб’єктів освітнього 
процесу на різних рівнях управління (університету, факультету, кафедр, викладача, здобувача) здійснюється 
самооцінка, приймаються управлінські рішення щодо забезпечення якості освітньої діяльності. За період реалізації 
ОНП «Ветеринарна медицина» в ЛугНАУ облаштовано та відкрито навчально-наукову лабораторію ветеринарної 
медицини, функціонування якої сприяє удосконаленню навчального процесу в ЛугНАУ та розвитку наукової 
діяльності, забезпечує аспірантам реалізацію експериментальної роботи під час написання дисертаці 
ї(lnau.in.ua/5b84).
Під час реалізації процедур внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності з реалізації освітньої програми 
булі виявлені та усунуті такі недоліки: - вимога науково-педагогічними працівниками, які забезпечують освітній 
процес за освітньої програмою, опрацювання здобувачами завеликого обсягу основних джерел інформації. Обсяг 
джерел було стандартизовано та впроваджено обов’язкове використання науково-педагогічними працівниками в 
освітньому процесі Порталу навчальних ресурсів Moodle (на якому авторизований користувач отримує повний 
доступ до всіх навчально- методичних матеріалів за компонентами освітньої програми).

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 ОНП «Ветеринарна медицина» у ЛугНАУ є первинною, відповідно, результатів зовнішнього 
забезпечення якості вищої освіти та зауважень (приписів), які б потребували усунення, немає.

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

Учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур забезпечення якості шляхом участі в опитуваннях, 
що стосуються актуальних проблем та сучасних методів оцінки якості освіти, засіданнях кафедр, методичних 
семінарах, тренінгах, присвяченим питанням якості і процедурам її забезпечення. Системно проводиться робота 
щодо ознайомлення учасників академічної спільноти з новими тенденціями у цьому напрямі. Зокрема, при 
створенні нормативно-правових документів їх проекти надсилаються на корпоративну електронну пошту 
заздалегідь у всі підрозділи ЛугНАУ, що дає змогу всім учасникам академічної спільноти ознайомитись з ними, 
виявити недоліки та надати свої пропозиції щодо їх усунення. Після цього проводиться колегіальне обговорення 
документів на засіданнях кафедр, вченій раді факультету і університету в цілому. Також науково-педагогічні 
працівники беруть участь у стажуваннях, тренінгах з підвищення якості надання освітніх послуг, тощо. Окремі 
учасники академічної спільноти є членами Ради з якості ЛугНАУ. Щороку проводиться засідання кафедр, на якому 
кожен викладач презентує свою готовність до навчального року змістовним наповненням своїх дисциплін, їх 
навчально-методичним забезпеченням. Проводиться оцінка запропонованих до затвердження тем дисертаційних 
робіт аспірантів, здійснюється щорічний моніторинг якості виконання індивідуальних планів.

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

Процесну модель управління якістю представлено на сайті університету (lnau.in.ua/official/)
Відповідальність між різними структурними підрозділами у контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього 
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забезпечення якості освіти згідно із Системою внутрішнього забезпечення якості освіти (lnau.in.ua/lsyi), 
покладається на керівників та підрозділи, які проводять:
- моніторинг результатів виконання планів підвищення кваліфікації НПП спільно з завідувачами кафедр, 
керівниками структурних підрозділів, відділом кадрів;
- розробку заходів з підвищення якості освіти, освітніх програм спільно із навчально-науковим центром; 
- участь у моніторингу оприлюднення інформації щодо якості освіти в розрізі освітніх програм на офіційному веб-
сайті спільно з ІТ відділом;
- аналіз стану забезпечення необхідними навчально-методичними ресурсами для організації освітнього процесу;
- аналіз стану запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових виданнях працівників і роботах 
здобувачів.
Відповідальність за розробку ОНП покладено на проектну групу та гаранта ОНП відповідно до Положення про 
освітні програми (lnau.in.ua/fep6), Положення про гарантів ОНП (lnau.in.ua/611h) та Положення про проєктну, 
робочу групи ОНП та групу забезпечення(lnau.in.ua/39fq). Аналіз виконання процедур із забезпечення якості освіти 
проводяться за результатом моніторингу якості освіти згідно розробленої системи заходів внутрішнього 
забезпечення якості освіти (lnau.in.ua/lsyi).
Відділом аспірантури здійснюється моніторинг освітнього процесу

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?

Права та обов’язки учасників освітнього процесу регулюються такими документами ЗВО:
- Статут ЛНАУ (lnau.in.ua/q1u9), 
- Стратегія розвитку ЛугНАУ (lnau.in.ua/zmt8)
- Правила внутрішнього розпорядку для працівників ЛугНАУ (lnau.in.ua/cfw8),
- Положення про організацію освітнього процесу в ЛугНАУ (lnau.in.ua/w3dd).
 Усі документи є у вільному доступі на офіційному сайті ЛугНАУ.

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

Проекти освітніх програм зі змінами, які пропонуються на обговорення, розміщуються на сайті університету 
(http://lnau.in.ua/w4y0)

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

http://lnau.in.ua/tm4u

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

Зміст ОНП «Ветеринарна медицина» спрямований на забезпечення наукових інтересів аспірантів, пріоритетними 
серед яких є можливості: проводити наукові дослідження та використовувати результати у практичній діяльності; 
використовувати іноземні мови для представлення результатів та спілкування в міжнародному науковому 
середовищі; брати участь у дослідницьких проектах, освітньому процесі; використовувати сучасні інформаційні 
технології. Це враховано при визначенні змісту ОНП, формуванні програмних компетентностей та програмних 
результатів, розробці навчального плану, до якого включено дисципліни, що відповідають тематиці досліджень й 
забезпечують методологічні та викладацькі компетентності.
Наявна можливість вільного вибору дисциплін від загальної кількості кредитів ЄКТС, пов’язаних з тематикою 
дослідження (за рекомендацією наукового керівника) складає 26,1%. Це дозволяє реалізувати особистісний 
потенціал з урахуванням здібностей, інтересів та потреб, вивчати дисципліни, що відображають індивідуальні 
вподобання та плани на майбутню професійно-наукову діяльність.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

ОНП «Ветеринарна медицина» включає обов’язкові ОК, що безпосередньо спрямовані на підготовку здобувачів до 
дослідницької діяльності, що надає можливість здобувачам оволодіти ЗК (здатність: до критичного аналізу та 
оцінювання сучасних наукових досягнень; планувати і здійснювати комплексні дослідження на сучасному рівні з 
використанням новітніх інформаційних і комунікаційних технологій  на основі цілісного системного наукового 
світогляду з використанням знань в області філософії науки; до участі у роботі вітчизняних та міжнародних 
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дослідницьких колективів з вирішення наукових і науково-освітніх завдань) та досягти програмних результатів 
(генерувати власні ідеї, приймати обґрунтовані рішення, усвідомлювати та визначати мету власного наукового 
дослідження, формулювати наукову гіпотезу та здійснювати її верифікацію; володіти навичками проведення 
аналітичної наукової діяльності; розуміти особливості структури та уміти готувати наукові роботи, керуючись 
принципами академічної доброчесності; формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири сучасного 
суспільства та стан її наукової розробки, які мають поглиблювати дослідження за спеціальністю «Ветеринарна 
медицина».
Зміст освітніх компонентів ОНП дозволяє сформувати у аспірантів компетентності, спрямовані на досягнення 
програмних результатів навчання. 

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 
галуззю

Здобувачі набувають компетентності у здійсненні педагогічної діяльності із дотриманням академічної та 
професійної доброчесності та програмні результати: знати принципи організації, форми здійснення навчального 
процесу в сучасних умовах, його наукового, навчально-методичного та нормативного забезпечення, опрацювання 
наукових та інформаційних джерел під час підготовки до занять, застосування активних методик викладання; бути 
здатним приймати обґрунтовані рішення, саморозвиватися і самовдосконалюватися, нести відповідальність за 
достовірність і новизну власних наукових досліджень та прийняття рішень, вміти мотивувати співробітників 
рухатися до спільної мети тощо. ОНП підготовки здобувачів та індивідуальний план підготовки аспіранта включає 
обов’язкову ОК «Організація навчального процесу у вищій школі» та практичну складову  «Педагогічна практика» 
(ПП), метою проведення якої є підвищення рівня набуття аспірантами компетентностей щодо здійснення освітнього 
процесу, навчання і професійної підготовки здобувачів до професійно-орієнтованої діяльності. Педагогічна 
практика в ЛугНАУ передбачає виконання навчальної, методичної та організаційної роботи, може включати 
проведення практичних (лабораторних, семінарських) занять; участь у розробленні навчально-методичного 
забезпечення дисциплін; відвідування занять викладачів фахових дисциплін. У результаті проходження ПП 
аспірант має набути навичок самостійного виконання педагогічної діяльності за обраним напрямом дослідження.

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

Теми наукових досліджень здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії плануються у рамках тематик НДР 
кафедр, проходять обов’язкове обговорення та схвалення на засіданнях кафедр, затверджуються на ВР факультету та 
Вченій раді ЛугНАУ. Теми здобувачів є дотичними до напрямів досліджень наукових керівників. Сфери наукових 
інтересів наукових керівників співпадають з тематикою досліджень здобувачів. До відділу аспірантури ЛугНАУ 
науковими керівниками здобувачів додатково надається перелік наукових публікацій, які засвідчують дотичність 
тем наукових досліджень аспірантів до напрямів досліджень наукових керівників.

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)

У ЛугНАУ створені організаційні передумови та матеріально-технічні можливості для здобувачів ОНП щодо 
проведення та апробації наукових досліджень. В ЛугНАУ забезпечено можливість проведення досліджень у сучасній 
лабораторії Ветеринарної медицини (http://lnau.in.ua/5b84), відкрито безкоштовний доступ до міжнародних баз 
даних Scopus та Web of Science; електронних колекцій наукової та навчальної літератури, створених на факультетах 
університету та на сайті університету; бібліотечного фонду бібліотеки ім. В.Г. Короленка, м. Харків; бібліотечного 
фонду бібліотеки університету ім. В.В. Докучаєва, м. Харків. Модульно об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне 
середовище Moodle (http://edu.lnau.in.ua) Електронний репозитарій ЛугНАУ (http://dspace.lgnau.edu.ua)
містять необхідні  інформацію для здійснення наукової діяльності. Є безоплатний доступ до мережі інтернету.
У межах ОНП для апробації результатів наукових досліджень здобувачів в ЛугНАУ надаються наступні можливості: 
щорічно університетом проводиться  наукові конференції для здобувачів, аспірантів та викладачів.

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

Впроваджуються можливості щодо залучення здобувачів ОП до міжнародної академічної мобільності: ЛНАУ є 
офіційним партнером міжнародної мережі університетів:
-Institute of European Integration (Warsaw, Poland),
-Стамбульський університет Сerrahpasa (Туреччина),
-Університет економіки, м. Варна, Болгарія, 
-Інститут біології та охорони середовища Поморської академії в Слупську (Польща), 
-Білоруський державний аграрний технічний університет (Білорусь).
Публікації наукових результатів у міжнародних журналах, монографіях; відвідування лекцій та тренінгів зарубіжних 
вчених:
- Семінар для стейкхолдерів в рамах реалізації проекту Європейського союзу Ерасмус+ «Поліпшення навичок з 
лабораторної практики у фахівців агро-продовольчого сектору Східної Європи»/Ag-LAB/ (25 грудня 2020 року, м. 
Київ, на базі Навчально-методичного центру ВФПО).
-  Весняна школа «На шляху до гарантування безпечності харчових продуктів: підходи у запровадженні та 
здійсненні європейського контролю за безпечністю харчових продуктів» присвячена 100-річчю факультету ветмед 
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НУБіП та 30-річчю діяльності Програми Жана Монне (м. Київ, 28 - 29 квітня 2020 року).
- V міжнародна науково-практична конференція «Topical issues of the development of modern science». Publishing 
House “ACCENT”. Sofia, Bulgaria. 2020. Pp. 127�132.
- Відкрита лекція доктора Аль Равашдех М., університет Мута, Йорданія ( червень 2020 р.).
- I міжнародна науково-практична конференція НПП та молодих науковців «Актуальні аспекти розвитку науки і 
освіти» (ОДАУ 13-14 квітня 2021 р.)

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Результати наукових досліджень керівників аспірантів реалізовані в навчальному процесі ЛугНАУ та інших ЗВО, 
розробки здобувачів запроваджено у практичній діяльності фахівців ветеринарної медицини господарств різних 
виробничих потужностей. За результатами досліджень із залученням аспірантів публікуються статті, монографії 
тощо у фахових виданнях України, закордонних виданнях, а також виданнях, що індексуються у міжнародних базах 
даних Scopus та Web of Science в рамках наукової тематики:
1.  Науково-дослідна робота кафедри фізіології та мікробіології 2017-2018 рр. «Розробити ефективну схему 
профілактики асоційованих інфекцій птиці з використанням імуномодулюючих препаратів тріазолінового ряду 
нового синтезу та лазерного випромінювання». Номер державної реєстрації: 0117U004840. Науковий керівник  
Пархоменко Л.І. Фінансування МОН у розмірі 400 тис. грн.
2. Науково-дослідна тематика кафедри інфектології, якості та безпеки продукції агропромислового комплексу 
«Розробка ефективної схеми діагностики та профілактики при асоційованих інфекціях сільськогосподарських 
тварин з використанням сучасних дезінфікуючих препаратів», № державної реєстрації 0116U000974. Науковий 
керівник Наливайко Л.І. 2016-2020 рр.
3.  Науково-дослідна  тематика кафедри ветеринарної хірургії, внутрішніх хвороб тварин, акушерства, фізіології та 
мікробіології «Розробка ефективних методів регуляції і управління репродуктивною функцією свійських тварин» № 
державної реєстрації 0116U003339, Керівник Масс А.О. 2016 – 2020 рр.

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

Для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів у ЛНАУ проводяться консультації щодо вимог з 
написання навчально-дослідних робіт ( звітів з практики, статей, тез доповідей тощо) із акцентуванням на 
принципах самостійності роботи над письмовими завданнями різних видів, коректного використання інформації з 
інших джерел та уникання плагіату, а також правил опису джерел та оформлення цитувань. Згідно з Положенням 
про комісію з питань академічної доброчесності (lnau.in.ua/w8iq), запобігання академічного плагіату передбачає: 
розробку та розповсюдження методичних матеріалів, що містять вимог щодо оформлення посилань на використані 
джерела; ознайомлення здобувачів з системою та принципами роботи UNICHECK, з документами, що 
регламентують запобігання академічного плагіату; розміщення на веб-сайтах періодичних видань інституту викладу 
етичних норм публікації та рецензування статей (lnau.in.ua/xnot). Додержання правил академічної доброчесності 
всіма учасниками освітнього процесу позитивно впливає на престиж закладу освіти та підвищує рейтинг в системі 
вищої освіти України, що підвищує привабливість ЗВО на ринку освітніх послуг для потенційних здобувачів. Для 
здобувачів вищої освіти ОНП 211 «Ветеринарна медицина» така інформація надається в межах навчальних 
дисциплін «Методологія наукових досліджень», при написанні дисертаційної роботи.

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники університету 
можуть бути притягнені до академічної відповідальності, види якої визначаються Кодексом академічної 
доброчесності в ЛугНАУ (lnau.in.ua/w8iq). За порушення академічної доброчесності науково-педагогічні працівники 
Університету можуть бути притягнені до академічної відповідальності, зокрема: відмова у присудженні наукового 
ступеня чи присвоєнні вченого звання; позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів 
(зокрема Вчених рад ННІ/факультетів/Університету); позбавлення можливості здійснювати наукове керівництво 
аспірантами; позбавлення можливості викладати дисципліни навчального плану підготовки докторів філософії.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОНП, що акредитується, на нашу думку, є:
- здобувачі ОНП мають можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію, максимально орієнтовану на їх 
наукові інтереси. В ЛугНАУ удосконалено матеріально-технічну базу університету: здійснено оснащення сучасної 
наукової лабораторії ветеринарної медицини, яка надає базу проведення експериментальних наукових досліджень в 
рамках наукових тем та дисертаційних робіт.
- вільний доступ до інформаційних ресурсів для пошуку наукової інформації через електронну бібліотеку, доступ до 
інформаційних ресурсів баз даних Scopus та WoS.
- тісний зв’язок з професійним середовищем (роботодавцями, випускниками), що дозволяє залучати їх до перегляду 
та актуалізації ОНП, реалізації освітнього процесу, висококваліфікований кадровий склад викладачів.
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- збалансованість ОНП за загальними і спеціальними компетентностями, достатніх для продукування нових ідей, 
розв’язання комплексних проблем, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також 
проведення власного наукового дослідження.
- орієнтація на інтереси здобувачів, сформована система комунікацій зі здобувачами, отримання зворотного зв’язку, 
формування процедур для постійного покращення досвіду здобувачів.
- ОНП передбачає грунтовну підготовку до викладацької діяльності (теоретичну та практичну).
- результати наукових досліджень здобувачів оформлюються у вигляді методичних рекомендацій, які 
затверджуються на ВР університету, НМР головних управлінь Держпродспоживслужби в областях і 
використовуються під час викладання освітніх компонентів третього рівня вищої освіти.
- у ЛугНАУ впроваджена практика дотримання академічної доброчесності, здійснюються перевірки ряду авторських 
текстів, здійснені за допомогою програми антіплагіату Unicheck.
Слабкими сторонами ОНП, на нашу думку, є:
- зниження  можливостей спілкування здобувачів з провідними науковцями країни та світу в реальному режимі, 
активності  академічної мобільності здобувачів, та рівню залучення здобувачів до сучасних проблем галузі в Україні 
та  світі.
- системна робота щодо аналізу кар’єрного шляху випускників може створити додаткову інформаційну базу 
оцінювання їх успішності, а отже, стане додатковим аспектом оцінювання якості ОНП.
- підвищення активності процесу укладання та розширення географії угод між університетом і галузевими 
підприємствами для поліпшення взаємодії з провідними фахівцями галузевих структур дозволить здобувачам 
краще засвоювати та відпрацьовувати методики, якими користуються в сучасних клініках та лабораторіях.
удосконалення оснащення навчально-наукових лабораторій кафедр сучасним устаткуванням та діагностичними 
наборами, згідно тенденції застосування  неінвазивних методів досліджень, лабораторної діагностики, оновлення 
протоколів лікування, який відбувається у галузі в країнах з розвиненими технологіями, сприятиме збільшенню 
можливостей для наукових досліджень в рамках гуманного відношення до тварин під час експериментів, що 
запроваджені аспірантами ЛугНАУ.

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

Розвиток ОНП у відповідності до Стратегії розвитку Луганського національного аграрного університету  на 2020-
2025 роки (lnau.in.ua/s4xj) , яка відповідає не лише сучасним, а й майбутнім сподіванням тих, хто буде прагнути 
здобути вищу освіту. Політика розвитку ОНП ґрунтується на подальшому впровадженні компетентнісного та 
студентоцентрованого підходу, що в комплексі дозволяє підвищити цінність вищої освіти за рахунок отримання 
висококваліфікованого, здатного до наукового пошуку фахівця. Стратегічною метою ОНП є формування 
гармонійної, кваліфікованої особистості та створення позитивного іміджу спеціальності 211 «Ветеринарна 
медицина». 
Стратегічними напрямками розвитку спеціальності є: продовження сформованого курсу на забезпечення 
підготовки висококваліфікованих фахівців згідно  вимог галузевих стандартів освіти та нових підходів до 
формування знань, вмінь та навичок у вимірі компетенцій за рівнями освіти і кваліфікації; актуалізація освітніх 
програм за участі зовнішніх експертів та здобувачів; забезпечення дотримання вимог стандартів вищої освіти, 
врахування результатів наукової діяльності викладачів виходячи з регіональних та корпоративних потреб 
роботодавців; зростання переліку вибіркових дисциплін та практики їх попередньої презентації здобувачам та 
прийняття концепції «вільної траєкторії» у виборі здобувачами дисциплін; участь здобувачів у формуванні 
вибіркової складової освітніх програм, організації науково-навчального процесу, оцінюванні його якості, 
підвищення якості навчально-методичного забезпечення, наукоємності та професійного спрямування дисциплін. 
Запропоновані заходи сприятимуть розвитку спеціальності 211 Ветеринарна медицина та покращенню іміджевої 
привабливості Луганського національного аграрного університету.
Перспективи розвитку ОНП:
1. залучення іноземних громадян до навчання за ОНП «Ветеринарна медицина»,
2. активніше залучення іноземних науковців до реалізації програми (спільні публікації, подвійне керівництво),
3. розширення використання ІТ-технологій у освітньому процесі,
4. інтенсифікацію підвищення кваліфікації викладачів через навчання і стажування в провідних закордонних 
університетах, підвищення рівня володіння фаховою англійською мовою,
5. подальше покращення матеріально-технічного забезпечення,
6. розширення партнерських звʼязків з бізнесовими структурами щодо імплементації наукових розробок НПП 
кафедр та аспірантів,
7. активне висвітлення досягнень науковців через публікацію досліджень у провідних світових фахових виданнях із 
достатнім імпактфактором, у журналах, міжнародних наукометричних баз Scopus і Web of Science

 

 
          
  

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.
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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: 13.05.2021 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

Наукова іноземна 
мова

навчальна 
дисципліна

Іноземна мова.pdf iZ8dX2o3+vRqy6kSif
uxPI8oN54H4k7gpP

gjg1n/0EE=

Інтерактивна дошка

Філософія навчальна 
дисципліна

філософія.pdf /6lTwt9HmTbBFyx6
kAuuq+SsVy/wcLe8y

90h21ICsPE=

Інтерактивна дошка

Інфекційні хвороби 
тварин

навчальна 
дисципліна

Інфекційні хвороби 
тварин.pdf

wroItuDz1TEo4+nop
JilgrjJEs5cnCiff642O

lbVBFs=

рН-метр-мілівольтметр РН-150 
(Листопад 2019); Центрифуга 
лабораторна СМ-6М з ротором 
6М.06 (05.03.2020); Термостат 
електричний сухоповітряний ТС-
80 «MICROmed» (Вересень 2018); 
Шафа сушильна СП-30 (Вересень 
2018); Аквадистилятор 
електричний «MICROmed» DE-5 
(09.04.2020); Ваги електричні 
ТВЕ-1-1,01-а, Баня водяна 
універсальна 6-тимісна ВV-30, 30 
літрів (Березень 2020); 
Мікроскоп люмінісцентний 
Micro-MedEvolutionLUMLS-8530 
(Січень 2019); Електропіч 
камерна лабора-торна СНОЛ 
40/1100 TermoLab (Грудень 2019); 
Мішалка магнітна  RIVA-01.1 
(Грудень 2019) Стерео-мікроскоп 
MICROmedSM-6420 10х-30х 
(Вересень 2019);  Ламінарний бокс 
Шафа ламінарна 2клас ББ, 
ШЛ-1.2,700х750х2150,
 Ванна ультразвукова JekenPS-
30, 6,5 л, 180 Вт

Методологія наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

методологія.pdf 2ApeeWYUZUyfKj/i7
YRviB5UEbd6S49b9s

soOueW+jU=

рН-метр-мілівольтметр РН-150 
(Листопад 2019); Центрифуга 
лабораторна СМ-6М з ротором 
6М.06 (05.03.2020); Термостат 
електричний сухоповітряний ТС-
80 «MICROmed» (Вересень 2018); 
Шафа сушильна СП-30 (Вересень 
2018); Аквадистилятор 
електричний «MICROmed» DE-5 
(09.04.2020); Ваги електричні 
ТВЕ-1-1,01-а, Баня водяна 
універсальна 6-тимісна ВV-30, 30 
літрів (Березень 2020); 
Мікроскоп люмінісцентний 
MicroMedEvolutionLUMLS-8530 
(Січень 2019); Електропіч 
камерна лабораторна СНОЛ 
40/1100 TermoLab (Грудень 2019); 
Мішалка магнітна  RIVA-01.1 
(Грудень 2019) Стереомікроскоп 
MICROmedSM-6420 10х-30х 
(Вересень 2019);  Ламінарний бокс 
Шафа ламінарна 2клас ББ, ШЛ-
1.2, 700х750х2150, Ванна 
ультразвукова JekenPS-30, 6,5 л, 
180 Вт, Спектрофотометр 
ULAB 101, з оцінкою відповідності 
(27.02.2019) Баня лабораторна 
Лічильник колонійColonyStarз 
комплексом аксесуарів (8500),
Мішалка магнітна LLG-
uniSTIRRER2,
Ulab спектрофотометр, 
мікробіологічна петля,Ваги НС-



В5003(НГВ500г, 
дискретність0,001г)ULAB,
Набір ареометрів загального 
призначення0,7-1,84 АОН-1, набір 
19 шт.,
Технічний термометр 
ТТЖ,0+150/2,0С,в/ч 160 н/ч
Технічний термометр ТТЖ,-
35+50/1,0С,в/ч 160 н/ч 66,
Цифровий карманний 
термометрLLG, тип 12050(-50…
+150)
Ножиці для мікроскопії L=100mm,
Ножиці для мікроскопії 
L115mm,І=35mm, Bochem(4080)

Методи 
мікробіологічних та 
вірусологічних 
досліджень

навчальна 
дисципліна

РП Методи 
мікробіологічних 

та вірусологічних 
досліджнь.pdf

2Ju/TSGjJfOkQWs0
//NuwR500V4vT3ch

xvtCYWYwCWA=

рН-метр-мілівольтметр РН-150 
(Листопад 2019); Центрифуга 
лабораторна СМ-6М з ротором 
6М.06 (05.03.2020); Термостат 
електричний сухоповітряний ТС-
80 «MICROmed» (Вересень 2018); 
Шафа сушильна СП-30 (Вересень 
2018); Аквадистилятор 
електричний «MICROmed» DE-5 
(09.04.2020); Ваги електричні 
ТВЕ-1-1,01-а, Баня водяна 
універсальна 6-тимісна ВV-30, 30 
літрів (Березень 2020); 
Мікроскоп люмінісцентний 
MicroMedEvolutionLUMLS-8530 
(Січень 2019); Електропіч 
камерна лабораторна СНОЛ 
40/1100 TermoLab (Грудень 2019); 
Мішалка магнітна  RIVA-01.1 
(Грудень 2019) Стереомікроскоп 
MICROmedSM-6420 10х-30х 
(Вересень 2019);  Ламінарний бокс 
Шафа ламінарна 2клас ББ, ШЛ-
1.2, 700х750х2150, Ванна 
ультразвукова JekenPS-30, 6,5 л, 
180 Вт, Центрифуга ОПН-3 (2 
шт), 
Центрифуга СМ-3зав. №20644 
інв№101400014, Сушильна шафа 
2В-151зав № 1322інв№11360452, 
Баня водяна універсальна 
лабораторна БВ-10зав. № 
1703545
інв.№ 1113600022, 
Аквадистилятор 
ДЕ-10(СПб) Витяжна шафазав. 
№ 547інв.№10450208, Піч 
муфельна СНО 8,2/900 И4ПРзав 
№1-1625 
інв№101400011, Овоскоп ОН-10
зав №б/н, Компресор 
ТЖ.5.883.009-01, Мікроскоп
 біологічний«Біолам» (4 шт), 
Прилад вакуумної фільтрації 
ПВФ35ППзав№б/н  
інв№101400012, Ваги аналітичні 
АДВ-200М, Ваги ВЛКТ-500г-М, 
Ваги лабораторні ТВЕ, Іономір 
РХ-150.1МИЕлектрод 
іоноселектив-ний ЕЛІС-
121NO3зав№13476 
Рефрактометр РПЛ-3 
Спектрометр УСК «Гамма 
Плюс» з програмним 
забезпеченням «Прогресс 2000» 
Витяжна шафа лабораторна 
ШВ.003.2.Кзав №б/н інв
№101400013 Шейкер орбітальний 
S-10зав № б/нінв№1014008, Баня 
лабораторна 
Лічильник колонійColonyStarз 
комплексом аксесуарів (8500),
Мішалка магнітна LLG-
uniSTIRRER2,Ulab 
спектрофотометр, 



мікробіологічна петля,Ваги НС-
В5003(НГВ500г, дискретність 
0,001г)ULAB,
Набір ареометрів загального 
призначення 0,7-1,84 АОН-1, набір 
19 шт.,
Технічний термометр ТТЖ,
0+150/2,0С,в/ч 160 н/ч
Технічний термометр ТТЖ,-
35+50/1,0С,в/ч 160 н/ч 66,
Цифровий карманний 
термометрLLG, тип 12050(-50…
+150)
Ножиці для мікроскопії L=100mm,
Ножиці для мікроскопії 
L115mm,І=35mm, Bochem(4080)

Педагогічна практика практика педагогічна 
практика.pdf

9T7lRJmMUyDb+V8
TMcOKPfhUe2UJCX
a8Q617q2kQVAQ=

Інтерактивна дошка

Організація 
навчального процесу у 
вищій школі

навчальна 
дисципліна

організація 
навчального 
процесу.pdf

zZ+tnPFymhE+eOM
eeAO0wyk+dAWtO6

94EITIgBLT9/A=

Інтерактивна дошка

 
* 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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

375962 Мартинець 
Лілія 
Асхатівна

Професор, 
Сумісництв
о

Факультет 
агрономії та 
будівництва

Диплом 
магістра, 

Донецький 
національний 
університет, 

рік закінчення: 
2006, 

спеціальність: 
000009 

Управління 
навчальними 

закладами, 
Диплом 
магістра, 

Слов'янський 
державний 

педагогічний 
університет, 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
010102 

Початкове 
навчання, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 007572, 

виданий 
05.07.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 066683, 
виданий 

31.05.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
044624, 
виданий 

15.12.2015

22 Організація 
навчального 
процесу у 
вищій школі

Дисципліна 
викладається з 
урахуванням 
професійної 
кваліфікації 
викладача:
1. Досвід викладання 
педагогічних 
дисциплін у закладі 
вищої освіти.
2. Експерт 
Національного 
агентства в ГЕР 01 
«Освіта/Педагогіка» 
(спеціальність 011 
«Освітні, педагогічні 
науки») – акредитація 
освітніх програм.
3. Керівництво 
школяркою у 
Всеукраїнському 
конкурсі-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України»  (секція 
«Педагогіка»).
4. Керівництво 
студентами у 
Всеукраїнській 
студентській олімпіаді 
(навчальна 
дисципліна 
«Педагогіка»), 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт 



(спеціальність 
«Освітні, педагогічні 
науки»).
5. Член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради Д 73.053.04 
Черкаського 
національного 
університету імені 
Богдана 
Хмельницького (наказ 
МОН від 15.03.2019 р. 
№ 358 «Про 
затвердження рішень 
Атестаційної колегії 
Міністерства щодо 
діяльності 
спеціалізованих 
вчених рад від 5 
березня 2019 року») зі 
спеціальності 
«Освітні, педагогічні 
науки».
6. Досвід 
управлінської 
діяльності – завідувач 
кафедри педагогіки та 
управління освітою (з 
01.09.2019 – кафедра 
педагогіки, фізичної 
культури та 
управління освітою) 
Донецького 
національного 
університету імені 
Василя Стуса (2016-
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(Затверджено на НМК 
ЛНАУ, протокол № 7 
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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

ПРН20 
Здійснювати 
організацію 
практичних і 
лабораторних 
досліджень з 
ветеринарної 
медицини 
відповідно до вимог 
безпеки 
життєдіяльності 
й охорони праці.

Методи 
мікробіологічних та 
вірусологічних 
досліджень

Традиційні:
-практичні заняття;
-самостійна позааудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Інтерактивні:
презентації, дискусії

Кафедральний контроль:
поточний контроль(усне 
опитування; 
тестування)підсумковий/ 
семестровий контроль
залік

Інфекційні хвороби 
тварин

Традиційні:
-практичні заняття;
-самостійна позааудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Інтерактивні:
презентації, дискусії

Кафедральний контроль:
поточний контроль(усне 
опитування; 
тестування)підсумковий/ 
семестровий контроль
залік/іспит

Педагогічна практика Традиційні:
-практичні заняття;
-самостійна позааудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Інтерактивні:
презентації, дискусії

Кафедральний контроль:
поточний контроль(усне 
опитування; 
тестування)підсумковий/ 
семестровий контроль
залік

ПРН19 
Використовувати 
сучасні 
інформаційні та 
комунікативні 
технології під час 
спілкування, обміну 
інформацією, 
збору, аналізу, 
оброблення, 
інтерпретації 
різних джерел з 
ветеринарної 
медицини.

Методи 
мікробіологічних та 
вірусологічних 
досліджень

Традиційні:
-лекції
-лабораторні  заняття;
-самостійна позааудиторна 
робота здобувачів;
-консультації.

Система оцінювання знань 
за дисциплінами освітньо-
наукової програми 
складається з поточного та 
підсумкового контролю.
Поточний контроль знань 
аспірантів проводиться в 
усній формі (опитування за 
результатами 
опрацьованого матеріалу).
Підсумковий контроль залік

ПРН18 Мати досвід 
роботи в команді, 
навички 
міжособистісної 
взаємодії.

Методи 
мікробіологічних та 
вірусологічних 
досліджень

Традиційні:
-лекції
-лабораторні  заняття;
-самостійна позааудиторна 
робота здобувачів;
-консультації.

Система оцінювання знань 
за 
дисциплінами освітньо-
наукової програми 
складається з поточного та 
підсумкового контролю.
Поточний контроль знань 
аспірантів проводиться в 
усній формі (опитування за 
результатами 
опрацьованого матеріалу).
Підсумковий контроль залік

Педагогічна практика Традиційні: Система оцінювання знань 



-лекції
-лабораторні  заняття;
-самостійна позааудиторна 
робота здобувачів;
-консультації.

за 
дисциплінами освітньо-
наукової програми 
складається з поточного та 
підсумкового контролю.
Поточний контроль знань 
аспірантів проводиться в 
усній формі (опитування за 
результатами 
опрацьованого матеріалу).
Підсумковий контроль залік

ПРН17 Професійно 
презентувати 
результати своїх 
досліджень на 
вітчизняних та 
міжнародних 
наукових 
конференціях, 
семінарах, мати 
досвід практичного 
використання 
іноземної мови у 
науковій, 
інноваційній та 
педагогічній 
діяльності.

Методологія наукових 
досліджень

Традиційні:
-лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;

Самоконтроль.
Кафедральний контроль:
поточний контроль
(опитування здобувачів по 
тематиці; письмове 
опитування; усне 
опитування; письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування) підсумковий 
/семестровий контроль 
(залік)

ПРН16 
Кваліфіковано 
відображати 
результати 
наукових 
досліджень у 
наукових статтях, 
опублікованих як у 
фахових 
вітчизняних 
виданнях, так і у 
виданнях, які 
входять до 
міжнародних 
наукометричних 
баз.

Методологія наукових 
досліджень

Традиційні:
-лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;

Самоконтроль.
Кафедральний контроль:
поточний контроль
(опитування здобувачів по 
тематиці; письмове 
опитування; усне 
опитування; письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування) підсумковий 
/семестровий контроль 
(залік)

ПР15 Мати досвід 
спілкування в 
діалоговому 
режимі з широкою 
науковою 
спільнотою та 
громадськістю 
загалом, а також у 
сфері наукової 
та/або професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
«Ветеринарна 
медицини».

Наукова іноземна 
мова

Традиційні:
-практичні заняття;
-самостійна позааудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Інтерактивні:
презентації, дискусії

Кафедральний контроль:
поточний контроль(усне 
опитування; 
тестування)підсумковий/ 
семестровий контроль
залік/іспит

Педагогічна практика Традиційні:
-практичні заняття;
-самостійна позааудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Інтерактивні:
презентації, дискусії

Кафедральний контроль:
поточний контроль(усне 
опитування; 
тестування)підсумковий/ 
семестровий контроль
залік

ПРН14 Проводити 
професійну 
інтерпретацію 
отриманих 
матеріалів на 
основі сучасного 
програмного 
забезпечення.

Педагогічна практика Традиційні:
-лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;

Самоконтроль.
Кафедральний контроль:
поточний контроль
(опитування здобувачів по 
тематиці; письмове 
опитування; усне 
опитування; письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування) підсумковий 
/семестровий контроль 
(залік)

Методологія наукових 
досліджень

Традиційні:
-лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;

Самоконтроль.
Кафедральний контроль:
поточний контроль
(опитування здобувачів по 
тематиці; письмове 
опитування; усне 



-консультації; опитування; письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування) підсумковий 
/семестровий контроль 
(залік)

ПРН13 
Аналізувати 
сучасні наукові 
праці, виявляючи 
дискусійні та мало 
досліджені 
питання з 
ветеринарної 
медицини, 
здійснювати 
моніторинг 
наукових джерел 
інформації 
стосовно 
досліджуваної 
проблеми, 
встановлювати їх 
інформаційну 
цінність шляхом 
порівняльного 
аналізу з іншими 
джерелами

Наукова іноземна 
мова

Традиційні:
-практичні заняття;
-самостійна позааудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Інтерактивні:
презентації, дискусії

Самоконтроль.
Кафедральний контроль:
поточний 
контроль(опитування 
здобувачів по тематиці; 
письмове опитування; усне 
опитування; письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування) підсумковий 
/семестровий контроль 
(залік/іспит)

Філософія Традиційні:
-лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Інтерактивні:
відео лекції.

Самоконтроль.
Кафедральний контроль:
поточний контроль
(опитування здобувачів по 
тематиці; письмове 
опитування; усне 
опитування; письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування) підсумковий 
/семестровий контроль 
(іспит)

Методологія наукових 
досліджень

Традиційні:
-лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;

Самоконтроль.
Кафедральний контроль:
поточний контроль
(опитування здобувачів по 
тематиці; письмове 
опитування; усне 
опитування; письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування) підсумковий 
/семестровий контроль 
(залік)

ПРН11 Ініціювати, 
організовувати та 
проводити 
комплексні 
дослідження з 
ветеринарної 
медицини, які 
приводять до 
отримання нових 
знань.

Інфекційні хвороби 
тварин

Традиційні:
-лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;

Самоконтроль.
Кафедральний контроль:
поточний контроль
(опитування здобувачів по 
тематиці; письмове 
опитування; усне 
опитування; письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування) підсумковий 
/семестровий контроль 
(залік/іспит)

Методологія наукових 
досліджень

Традиційні:
-лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;

Самоконтроль.
Кафедральний контроль:
поточний контроль
(опитування здобувачів по 
тематиці; письмове 
опитування; усне 
опитування; письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування) підсумковий 
/семестровий контроль 
(залік)

Методи 
мікробіологічних та 
вірусологічних 
досліджень

Традиційні:
-лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;

Самоконтроль.
Кафедральний контроль:
поточний контроль
(опитування здобувачів по 
тематиці; письмове 
опитування; усне 
опитування; письмові 
самостійні роботи у формі 



рефератів; підсумкове 
опитування) підсумковий 
/семестровий контроль 
(залік)

ПРН12 
Формулювати 
наукову проблему з 
огляду на ціннісні 
орієнтири 
сучасного 
суспільства та 
стан її наукової 
розробки, робочі 
гіпотези 
досліджуваної 
проблеми, які 
мають 
розширювати і 
поглиблювати 
стан наукових 
досліджень з 
ветеринарної 
медицини

Філософія Традиційні:
-лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Інтерактивні:
відео лекції.

Самоконтроль.
Кафедральний контроль:
поточний контроль
(опитування по тематиці; 
письмове опитування; усне 
опитування; письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування) підсумковий 
/семестровий контроль 
(іспит)

Методологія наукових 
досліджень

Традиційні:
-лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Інтерактивні:
відео лекції.

Самоконтроль.
Кафедральний контроль:
поточний контроль
(опитування по тематиці; 
письмове опитування; усне 
опитування; письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування) підсумковий 
/семестровий контроль 
(залік)

ПРН21 Оформити 
результати 
досліджень у 
вигляді 
дисертаційної 
роботи та 
здійснити її 
прилюдний захист

Методологія наукових 
досліджень

Традиційні:
-лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;

Самоконтроль.
Кафедральний контроль:
поточний контроль
(опитування здобувачів по 
тематиці; письмове 
опитування; усне 
опитування; письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування) підсумковий 
/семестровий контроль 
(залік)

ПРН10 Уміти 
проводити 
критичний аналіз, 
оцінку і синтез 
нових наукових 
положень та ідей 
щодо ветеринарної 
медицини.

Методологія наукових 
досліджень

Традиційні:
-лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;

Кафедральний контроль:
поточний контроль(усне 
опитування; 
тестування)підсумковий/ 
семестровий контроль
залік

Педагогічна практика Традиційні:
-лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;

Кафедральний контроль:
поточний контроль(усне 
опитування; 
тестування)підсумковий/ 
семестровий контроль
залік

Інфекційні хвороби 
тварин

Традиційні:
-лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;

Кафедральний контроль:
поточний контроль(усне 
опитування; 
тестування)підсумковий/ 
семестровий контроль
залік/іспит

ПРН6 Знати 
принципи 
організації, форми 
здійснення 
навчального 
процесу в сучасних 
умовах, його 
наукового, 
навчально-
методичного та 
нормативного 
забезпечення, 
опрацювання 
наукових та 
інформаційних 

Організація 
навчального процесу у 
вищій школі

Традиційні:
лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Пояснення, бесіда, 
інструктаж, розповідь;
Інтерактивні:
Ранжування,акваріум,сніжн
ий ком, шість 
капелюхів,освітнє кафе, 
дискусія, дебати, круглий 
стіл

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль:
Поточний контроль
( підсумкове опитування 
здобувачів по тематиці, 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне 
опитування;тестування) 
(залік)



джерел під час 
підготовки до 
занять, 
застосування 
активних методик 
викладання.

Інфекційні хвороби 
тварин

Традиційні:
лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Пояснення, бесіда, 
інструктаж, розповідь;

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль:
Поточний контроль
( підсумкове опитування 
здобувачів по тематиці, 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне 
опитування;тестування)
(залік/іспит)

Методи 
мікробіологічних та 
вірусологічних 
досліджень

Традиційні:
лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Пояснення, бесіда, 
інструктаж, розповідь;

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль:
Поточний контроль
( підсумкове опитування 
здобувачів по тематиці, 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне 
опитування;тестування)
(залік)

Педагогічна практика Традиційні:
лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Пояснення, бесіда, 
інструктаж, розповідь;

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль:
Поточний контроль
( підсумкове опитування 
здобувачів по тематиці, 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне 
опитування;тестування)
(залік)

ПРН8 Розуміти 
особливості 
структури 
монографії, 
наукової статті, 
науково-
методичних 
вказівок та 
науково-
практичних 
рекомендацій, тез 
доповідей тощо.

Методи 
мікробіологічних та 
вірусологічних 
досліджень

Традиційні:
-практичні заняття;
-самостійна позааудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Інтерактивні:
презентації, дискусії

Кафедральний контроль:
поточний контроль(усне 
опитування; 
тестування)підсумковий/ 
семестровий контроль
залік

Наукова іноземна 
мова

Традиційні:
-практичні заняття;
-самостійна позааудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Інтерактивні:
презентації, дискусії

Кафедральний контроль:
поточний контроль(усне 
опитування; 
тестування)підсумковий/ 
семестровий контроль
залік/іспит

ПРН9 Бути 
здатним 
приймати 
обґрунтовані 
рішення, само 
розвиватися і 
самовдосконалюва
тися, нести 
відповідальність за 
достовірність і 
новизну власних 
наукових 
досліджень та 
прийняття рішень, 
вміти мотивувати 
співробітників 
рухатися до 
спільної мети.

Інфекційні хвороби 
тварин

Традиційні:
лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Пояснення, бесіда, 
інструктаж, розповідь;

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль:
Поточний контроль
( підсумкове опитування 
здобувачів по тематиці, 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне 
опитування;тестування)
залік/іспит

Організація 
навчального процесу у 
вищій школі

Традиційні:
лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Пояснення, бесіда, 
інструктаж, розповідь;
Інтерактивні:
Ранжування,акваріум,сніжн
ий ком, шість 
капелюхів,освітнє кафе, 
дискусія, дебати, круглий 
стіл

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль:
Поточний контроль
( підсумкове опитування 
здобувачів по тематиці, 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне 
опитування;тестування)
залік

ПРН2 Володіти 
сучасними 
передовими 
концептуальними 
та 
методологічними 
знаннями і 
уміннями, 

Філософія Традиційні:
-лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Інтерактивні:

Самоконтроль.
Кафедральний контроль:
поточний контроль
(опитування здобувачів по 
тематиці; письмове 
опитування; усне 
опитування; письмові 
самостійні роботи у формі 



необхідними для 
виконання науково-
дослідницької 
та/або професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
«Ветеринарна 
медицина»

відео лекції. рефератів; підсумкове 
опитування) підсумковий 
/семестровий контроль 
(іспит)

Інфекційні хвороби 
тварин

Традиційні:
-лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Інтерактивні:
відео лекції.

Самоконтроль.
Кафедральний контроль:
поточний контроль
(опитування здобувачів по 
тематиці; письмове 
опитування; усне 
опитування; письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування) підсумковий 
/семестровий контроль 
(залік/іспит)

Методологія наукових 
досліджень

Традиційні:
-лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Інтерактивні:
відео лекції.

Самоконтроль.
Кафедральний контроль:
поточний контроль
(опитування здобувачів по 
тематиці; письмове 
опитування; усне 
опитування; письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування) підсумковий 
/семестровий контроль 
(залік)

Методи 
мікробіологічних та 
вірусологічних 
досліджень

Традиційні:
-лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Інтерактивні:
відео лекції.

Самоконтроль.
Кафедральний контроль:
поточний контроль
(опитування здобувачів по 
тематиці; письмове 
опитування; усне 
опитування; письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування) підсумковий 
/семестровий контроль 
(залік)

Педагогічна практика Традиційні:
-лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Інтерактивні:
відео лекції.

Самоконтроль.
Кафедральний контроль:
поточний контроль
(опитування здобувачів по 
тематиці; письмове 
опитування; усне 
опитування; письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування) підсумковий 
/семестровий контроль 
(залік)

ПРН3 Мати 
ґрунтовні знання 
предметної 
області та 
розуміння професії, 
знати 
фундаментальні 
праці провідних 
вітчизняних та 
зарубіжних вчених 
з ветеринарної 
медицини за 
обраною 
спеціалізацією.

Наукова іноземна 
мова

Традиційні:
-практичні заняття;
-самостійна позааудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Інтерактивні:
презентації, дискусії

Кафедральний контроль:
поточний контроль(усне 
опитування; 
тестування)підсумковий/ 
семестровий контроль
(залік/іспит)

Філософія Традиційні:
-практичні заняття;
-самостійна позааудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Інтерактивні:
презентації, дискусії

Кафедральний контроль:
поточний контроль(усне 
опитування; 
тестування)підсумковий/ 
семестровий контроль
(іспит)

Методологія наукових 
досліджень

Традиційні:
-практичні заняття;
-самостійна позааудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Інтерактивні:
презентації, дискусії

Кафедральний контроль:
поточний контроль(усне 
опитування; 
тестування)підсумковий/ 
семестровий контроль 
(залік)



ПРН1 Вільно 
володіти 
державною та 
достатньо для 
професійного 
представлення 
результатів 
наукових 
досліджень 
іноземною мовами

Наукова іноземна 
мова

Традиційні:
-практичні заняття;
-самостійна позааудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Інтерактивні:
презентації, дискусії

Кафедральний контроль:
поточний контроль (усне 
опитування, тестування) 
підсумковий / семестровий 
контроль
(залік/іспит)

ПРН 5Володіти 
методами 
статистичного 
оброблення 
отриманих 
результатів 
наукових 
досліджень з 
використанням 
сучасних 
інформаційних 
технологій

Інфекційні хвороби 
тварин

Традиційні:
-практичні ні: заняття;
-самостійна позааудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Інтерактивні:
презентації, дискусії

Кафедральний контроль:
поточний контроль(усне 
опитування; 
тестування)підсумковий/ 
семестровий контроль 
(залік/іспит)

Методологія наукових 
досліджень

Традиційні:
-практичні ні: заняття;
-самостійна позааудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Інтерактивні:
презентації, дискусії

Кафедральний контроль:
поточний контроль(усне 
опитування; 
тестування)підсумковий/ 
семестровий контроль 
(залік)

ПРН4 Розуміти 
мету власного 
наукового 
дослідження.

Філософія Традиційні:
-лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Інтерактивні:
відео лекції.

Самоконтроль.
Кафедральний контроль:
поточний контроль
(опитування здобувачів по 
тематиці; письмове 
опитування; усне 
опитування; письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування) підсумковий 
/семестровий контроль 
(іспит)

Педагогічна практика Традиційні:
-лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Інтерактивні:
відео лекції.

Самоконтроль.
Кафедральний контроль:
поточний контроль
(опитування здобувачів по 
тематиці; письмове 
опитування; усне 
опитування; письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування) підсумковий 
/семестровий контроль 
(залік)

ПРН7 Розуміти 
шляхи 
впровадження 
результатів 
наукових 
досліджень з 
ветеринарної 
медицини у 
виробництво, 
навчальний процес 
та науку.

Філософія Традиційні:
-лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Інтерактивні:
відео лекції.

Самоконтроль.
Кафедральний контроль:
поточний контроль
(опитування по тематиці; 
письмове опитування; усне 
опитування; письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування) підсумковий 
/семестровий контроль 
(залік)

Методологія наукових 
досліджень

Традиційні:
-лекції;
-семінари;
-практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Інтерактивні:
відео лекції.

Самоконтроль.
Кафедральний контроль:
поточний контроль
(опитування по тематиці; 
письмове опитування; усне 
опитування; письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування) підсумковий 
/семестровий контроль 
(залік)

Методи 
мікробіологічних та 
вірусологічних 

Традиційні:
-лекції;
-семінари;

Самоконтроль.
Кафедральний контроль:
поточний контроль



досліджень -практичні заняття;
-самостійна аудиторна 
робота здобувачів;
-консультації;
Інтерактивні:
відео лекції.

(опитування по тематиці; 
письмове опитування; усне 
опитування; письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування) підсумковий 
/семестровий контроль 
(залік)

 


