
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Луганський національний аграрний університет

Освітня програма 48085 Ветеринарна медицина

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Луганський національний аграрний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 48085

Назва ОП Ветеринарна медицина

Галузь знань 21 Ветеринарна медицина

Cпеціальність 211 Ветеринарна медицина

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Салата Володимир Зеновійович, Біленький Володимир Олегович,
Лавріненко Інна Вікторівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 31.05.2021 р. – 02.06.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://lnau.in.ua/DOCS/Accreditation/211/%D0%92%D0%86%D0%94%D
0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86%20%D0%A1%D0%90%
D0%9C%D0%9E%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%97%D0
%A3%20211%20PhD.pdf

Програма візиту експертної групи https://lnau.in.ua/DOCS/Accreditation/211/%D0%A0%D0%90%D0%91%D
1%8E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%
90%20%D0%9D%D0%90%D0%97%D0%AF%D0%92%D0%9E%2026.05.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні
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II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

ЛугНАУ функціонує як мережевий заклад вищої освіти, його структурні підрозділи розміщені на територіях власних
коледжів. Факультет ветеринарної медицини і біологічних та харчових технологій розташований у м. Слов'янську і в
с. Веселе, де знаходиться науково-виробнича база практичної підготовки і навчально-наукова лабораторія
ветеринарної медицини. Найбільшими викликами для університету є наразі відсутність державної підтримки
переміщених ЗВО, налагодження оперативного управління структурними підрозділами, а також проблеми з
кадровим забезпеченням, пов'язані з тим, що Донецька і Луганська область не є привабливими для організації
трудових відносин. Проте університет активно розвивається, є учасником численних грантових проєктів, з їх
допомогою відбувається розвиток матеріально-технічної бази. Освітньо-наукова програма «Ветеринарна медицина»
має потенціал для розвитку наукового напряму щодо вивчення інфекційних хвороб тварин і птиці та їх
лабораторної діагностики з дотриманням вимог належної лабораторної практики (GLP), який наразі є досить
актуальним як для України в цілому, так і для Донецької та Луганської області зокрема. Для її подальшої ефективної
реалізації слід вирішити, передусім, кадрові питання. Необхідно залучити до реалізації освітнього процесу за ОНП
викладачів, які є компетентними вченими за тематикою наукових досліджень аспірантів.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Метою ОНП “Ветеринарна медицина” є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі ветеринарної медицини
для формування людського капіталу Донецької та Луганської областей. Перевагами ОНП є наявність визнаних в
Україні наукових шкіл, керівництво аспірантами здійснюють д.вет.н. професор Наливайко Л.І. (науковий напрям з
інфекційної патології сільськогосподарської та декоративної птиці) та к.вет.н., доцент, почесний професор ЛНАУ,
відмінник освіти України Пархоменко Л.І. (науковий напрям ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні
хвороби та імунологія), що дозволяє забезпечити якісний науковий результат аспірантів за напрямом досліджень їх
наукових керівників. Наявна вагома освітня складова, що забезпечує отримання ґрунтовних з н а н ь щодо
інфекційних хвороб тварин і птиці та їх лабораторної діагностики з дотриманням вимог належної лабораторної
практики (GLP). ОНП розроблено з урахуванням регіонального контексту. В регіоні активно розвивається галузь
промислового птахівництва, що обумовлює потребу у фахівцях, які спроможні вирішувати проблемні питання щодо
інфекційних хвороб птиці. Позитивною практикою є активна наукова та практична діяльність у даній сфері
наукових керівників. Матеріально-технічна база університету активно розбудовується за рахунок залучення
фінансових ресурсів різноманітних грантових проєктів. За грантові кошти закуплено обладнання для навчально-
наукової лабораторії (с. Веселе) та заплановано створення сучасного навчально-наукового дослідного центру (м.
Слов'янськ). У перспективах їх остаточне облаштування, сертифікація та використання за призначенням.
Позитивними практиками є гнучка система матеріальних заохочень для науково-педагогічних працівників і
створення сприятливого середовища для професійного розвитку викладачів та аспірантів. Перевагами є
використання сучасного програмного забезпечення для організації освітнього процесу, функціонування
персональних електронних кабінетів для здобувачів, офлайн додатку для смартфонів на базі Android, iOS, а також
VPN доступ до мережі бібліотек університету, що значно полегшує роботу із нею, особливо в умовах мережевого
ЗВО.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Наразі ЛугНАУ не має достатнього кадрового потенціалу для створення разових спеціалізованих вчених рад для
атестації здобувачів з призначенням в їх склад компетентних вчених за тематикою досліджень здобувачів.
Рекомендуємо активізувати роботу щодо забезпечення можливості для атестації здобувачів. Компетентності та
програмні результати навчання повністю ідентичні тим, які передбачені проєктом стандарту ВО за спеціальністю 211
“Ветеринарна медицина” для третього РВО, не дозволяють встановити особливості освітньої програми та
орієнтовані на підготовку здобувачів за різними напрямами ветеринарної медицини. Наразі у закладі наявні умови
для підготовки дисертаційних робіт з тематики, яка стосується інфекційної патології. Рекомендуємо більш чітко
сформулювати цілі ОНП, що будуть відображати її унікальність, додати результати навчання, у відповідності з
конкретними пропозиціями, що надходять від стейкхолдерів, з урахуванням тенденцій регіонального контексту і
наявного наукового потенціалу ЗВО. Система забезпечення якості закладу не в повній мірі виконує контролюючу
функцію щодо виявлення недоліків в освітній діяльності з реалізації ОНП. Рекомендуємо більш активно
використовувати процедури внутрішнього оцінювання якості ОНП. Рекомендуємо покращувати рівень матеріально-
технічного забезпечення ОНП, забезпечити повноцінне функціонування навчально-наукових лабораторій.
Проінформувати аспірантів про можливості впливу на програму та більш активно залучати їх до обговорення і
перегляду ОНП. У навчальних планах передбачати лише обсяг кредитів, що відведено на вивчення вибіркових
дисциплін, а їх вибір здобувачами проводити після затвердження тем дисертаційних робіт. Переглянути зміст
вибіркових дисциплін щоб уникнути дублювання зі змістом обов'язкових компонентів ОНП; оприлюднювати
анотації або робочі програми вибіркових НД на сайті ЗВО; більш активно інформувати здобувачів ОНП про
процедури та терміни вибору навчальних дисциплін і про можливості визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті. Формувати графік навчального процесу для здобувачів ОНП Доктор філософії; оприлюднити
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на сайті процедуру проміжної атестації, вимоги до звітування аспірантів, інформацію про функціонування комісії з
біоетики. Активізувати роботу аспірантів щодо проведення наукових досліджень, опублікування праць, які
відображають основні наукові результати та написання дисертаційних робіт. Активізувати роботу щодо реалізації
програм міжнародної академічної мобільності і міжнародних стажувань здобувачів та викладачів за спеціальністю
“Ветеринарна медицина”.

III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Стратегія розвитку Луганського НАУ на 2020-2025 рр. представлена на сайті закладу https://lnau.in.ua/lli9 Свою
місію університет вбачає у передачі накопичених знань та інструментів застосування цих знань, набутті нових знань
і збереженні організованої структури знань з метою служіння суспільству, розвитку національної економіки і
сучасної цивілізації. Візія закладу: формування сучасного освітнього середовища з підготовки фахівців з аграрних
спеціальностей та формування людського капіталу для Донецької та Луганської областей. Метою ОНП “Ветеринарна
медицина” є підготовка висококваліфікованих наукових, науково-педагогічних, педагогічних фахівців у галузі
ветеринарної медицини, які є підготовленими до самостійної роботи шляхом теоретичної, практичної підготовки,
здійснення наукових досліджень та захисту дисертаційної роботи. Таким чином, ОНП “Ветеринарна медицина” має
цілі, які цілком узгоджуються з візією та стратегією розвитку ЛугНАУ.

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

На ОНП “Ветеринарна медицина” (2020 р.) було надано рецензії та відгуки роботодавців. Зокрема, завідувачами
кафедр Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
Куртяк Б.М., Калініна О.С., заступником директора з наукової роботи інституту ветеринарної медицини НААН
Ситюк М.П., директором Державного науково-дослідного контрольного Інституту ветпрепаратів та кормових
добавок Коцюмбас І.Я. Рецензії надано на ОНП “Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та
імунологія”, отримали пояснення, що попередня редакція ОНП була спрямована на підготовку здобувачів за
спеціалізацією “Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія”, тому у рецензіях
помилково вказана спеціалізація. Під час зустрічі з роботодавцями було підтверджено, що вони переглядали та
рецензували ОНП (2020 р.), проте пропозицій щодо цілей та програмних результатів не вносили. Відзначили, що
під час останнього перегляду ОНП були враховані їх пропозиції щодо збільшення обсягів годин на практичні
заняття з фахових дисциплін, скориговано зміст окремих дисциплін стосовно поглибленого вивчення методів
лабораторної діагностики, обговорено необхідність узгодження плану наукової роботи здобувачів у разі виконання
наукових досліджень в умовах виробництва. Під час зустрічі зі здобувачами з'ясували, що пропозицій щодо змісту
ОНП вони не надавали. Викладачі кафедри підтвердили факт обговорення проєкту ОНП 2020 р. на своїх засіданнях,
зокрема, пропонували приділити увагу темі соціальної відповідальності бізнесу (пропозицію було відтерміновано,
буде враховано при перегляді ОНП 2021 р.) і впроваджувати сучасні методи викладання. Під час обговорення
проєкту ОНП на 2020 р. проводилося онлайн анкетування здобувачів, випускників ННІ ветеринарної медицини і
роботодавців. https://lnau.in.ua/63tr Результати анкетувань було розглянуто на засіданні кафедри, відзначено, що
необхідно впроваджувати в навчальний процес інтерактивні методи викладання, збільшити кількість практичних
занять тощо. Для підтвердження врахування зауважень та пропозицій стейкхолдерів було надано витяг з протоколу
міжкафедрального засідання ННІ ветеринарної медицини №2 від 26.06.2020 р. https://lnau.in.ua/48in

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

Було враховано досвід вітчизняної освітньо-наукової програми ННЦ “Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини”. Зокрема, при формуванні переліку обов'язкових компонентів програми (включено ОК
Філософія та Іноземна мова). У зміст компонентів, які формують ПРН 20 включено теми, які стосуються
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ідентифікації ізолятів збудників вірусних та бактеріальних захворювань птиці, проведення епізоотологічного
моніторингу параміксовірусів серед диких і свійських птахів України, визначення бактерицидної та
бактеріостатичної дії антибактеріальних препаратів тощо. Також враховано досвід іноземної програми, що
реалізується в Істанбульському університеті, Туреччина (Istanbul university cerrahpaşa). Було враховано тенденції
розвитку ринку праці, оскільки університет приймає участь у реалізації державної політики у сфері освіти та
реінтеграції і підвищенні ефективності функціонування громад. ЛугНАУ наразі є освітнім закладом - монополістом
з аграрних та ветеринарних наук в Донецькій та Луганській областях, основним завданням якого є підготовка
людського капіталу для регіону. Регіональний контекст ОНП полягає у активному розвитку промислового
птахівництва в регіоні, що обумовлює потребу у фахівцях, які спроможні вирішувати проблемні питання щодо
інфекційних хвороб птиці (вакцинологія, розробка противірусних препаратів, дезінфекція тощо). Тенденції
розвитку спеціальності враховані, оскільки програма орієнтована на проведення досліджень на світовому рівні
належної лабораторної практики (GLP).

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності затвердженого
стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати
навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

Стандарт вищої освіти для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 “Ветеринарна
медицина” відсутній. Освітньо-наукова програма розроблена відповідно до Постанови КМУ від 23.03.2016 р. № 261,
а програмні результати навчання та компетентності узгоджено з відповідними дескрипторами НРК. Освітня
програма передбачає 15 загальних, 15 спеціальних (фахових) компетентностей, а також 21 програмний результат
навчання. Вони повністю ідентичні тим, які передбачені проєктом стандарту вищої освіти для спеціальності 211
Ветеринарна медицини для третього рівня вищої освіти. Наразі у закладі наявні умови лише для повноцінного
керівництва і підготовки дисертаційних робіт з тематики, яка стосується інфекційної патології тварин і птиці.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі програми цілком відповідають місії та стратегії Луганського національного аграрного університету.
Представники роботодавців і викладачі факультету підтвердили свою участь у перегляді освітньо-наукової
програми програми “Ветеринарна медицина”. Було враховано тенденції розвитку спеціальності та ринку праці.
Позитивною практикою є активна наукова та практична діяльність у сфері ветеринарної медицини наукових
керівників аспірантів і придбання обладнання для сучасних лабораторій з перспективою їх остаточного
облаштування та сертифікації, що дає можливість враховувати тенденції розвитку спеціальності під час навчання та
викладання.

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

Компетентності та програмні результати навчання повністю ідентичні тим, які передбачені проєктом стандарту
вищої освіти за спеціальністю 211 “Ветеринарна медицина” для третього рівня вищої освіти, тому не дозволяють
встановити особливості освітньої програми. Наразі у закладі наявні умови лише для повноцінного керівництва і
підготовки дисертаційних робіт з тематики, яка стосується інфекційної патології. Здобувачі не в повній мірі
проінформовані та залучені до перегляду ОНП. Рекомендовано: більш чітко сформулювати цілі ОНП, що будуть
відображати її унікальність, додати результати навчання, у відповідності з конкретними пропозиціями, що
надходять від стейкхолдерів, з урахуванням тенденцій регіонального контексту і наявного наукового потенціалу
ЗВО, враховуючи при цьому їх відповідність дескрипторам Національної рамки кваліфікацій. Рекомендовано:
проінформувати аспірантів про можливості впливу на програму та більш активно залучати їх до обговорення і
перегляду ОНП “Ветеринарна медицина”. Проаналізувати та врахувати досвід інших вітчизняних і іноземних
освітньо-наукових програм зі спеціальності 211 "Ветеринарна медицина".

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.
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Сформульовані програмні результати навчання не дозволяють визначити, у чому полягає фокус ОНП. Програмні
результати навчання повністю ідентичні тим, які передбачені проєктом стандарту вищої освіти за спеціальністю 211
“Ветеринарна медицина” для третього рівня вищої освіти і орієнтовані на підготовку здобувачів за різними
напрямами ветеринарної медицини. Наразі у закладі наявні умови для підготовки дисертаційних робіт з тематики,
яка стосується інфекційної патології. Враховуючи всі ці фактори, експертна група вважає, що має місце загалом
відповідність Критерію 1.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Обсяг освітньої складової ОНП складає 46 кредитів ЄКТС, 12 кред. з яких вибіркові дисципліни. Обсяг освітньо-
наукової програми “Ветеринарна медицина” відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження
для здобувачів СВО Доктор філософії. ОНП включає компоненти, які забезпечують набуття здобуття мовних та
загальнонаукових компетентностей, універсальних навичок дослідника та здобуття глибинних знань зі
спеціальності.

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

ОНП “Ветеринарна медицина” містить освітню та наукову складову. Наукова складова передбачає здійснення
власних наукових досліджень під керівництвом наукового керівника з відповідним оформленням одержаних
результатів у вигляді дисертації. Освітня складова передбачає 46 кредитів ЄКТС, з яких 24 кредити ЄКТС –
обов’язкові навчальні дисципліни (Філософія, Наукова іноземна мова, Організація навчального процесу у вищій
школі, Методологія наукових досліджень, Інфекційні хвороби тварин, Методи мікробіологічних та вірусологічних
досліджень, Педагогічна практика). Таким чином, освітні компоненти, включені до ОНП дозволяють досягти
заявлених цілей щодо підготовки висококваліфікованих фахівців шляхом здійснення наукових досліджень,
отримання практично спрямованих результатів та захисту дисертаційних робіт за тематикою: діагностика,
лікування та профілактика захворювань тварин і птиці інфекційної етіології. Проте, інтегральна компетентність
ОНП передбачає здатність володіти методологією наукових досліджень у галузі ветеринарної медицини, виявляти і
розв'язувати наукові задачі та практичні проблеми з використанням та глибоким переосмисленням наявних і
створення нових цілісних знань, висувати гіпотези та генерувати нові ідеї щодо освітньої діяльності, а також
здійснювати діагностику, лікування та профілактику патологій заразної і незаразної етіології. Тому є необхідність
уточнити формулювання інтегральної компетентності і додати результати навчання, у відповідності з конкретними
пропозиціями, що надходять від стейкхолдерів, тенденцій регіонального контексту та з урахуванням наявного
наукового потенціалу ЗВО і його партнерів для надання якісних наукових консультацій аспірантам. У дисциплінах
Інфекційні хвороби тварин та Методологія наукових досліджень відсутні теми, щодо того, які методи обробки і
аналізу статистичної інформації надаються для вивчення здобувачам. Таким чином, для забезпечення ПРН 5 -
Володіти методами статистичної обробки отриманих результатів наукових досліджень з використанням сучасних
інформаційних технологій, в робочі програми необхідно додати відповідні теми. ПРН 19 згідно матриці забезпечує
лише одна дисципліна - Методи мікробіологічних та вірусологічних досліджень, слід доповнити матрицю, якими ще
компонентами ОНП він досягається. Переглянути наскільки реалістично дисципліна Методологія наукових
досліджень дозволяє забезпечити 12 програмних результатів навчання. Рекомендовано переглянути зміст
дисципліни Інфекційні хвороби тварин аби уникнути дублювання тем, які вивчаються здобувачами на другому
(магістерському) рівні вищої освіти під час вивчення НД Епізоотологія та інфекційні хвороби. Доцільно змінити
назви навчальних дисциплін Філософія на Філософія науки, Методологія наукових досліджень на Методи наукових
досліджень.

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

Зміст наукової складової ОНП “Ветеринарна медицина” відповідає предметній області спеціальності 211
“Ветеринарна медицина”: методологія науково-дослідної роботи, вітчизняна та світова література з досліджуваної
тематики, діагностика і профілактика хвороб та лікування тварин. Наукова складова ОНП передбачає здійснення
власних наукових досліджень під керівництвом наукового керівника із відповідним оформленням одержаних
результатів у вигляді дисертації. Зміст окремих освітніх компонентів ОНП відповідає предметній області
спеціальності “Ветеринарна медицина” та передбачає вивчення фундаментальних та прикладних наук, наприклад,
обов'язкові НД: Інфекційні хвороби тварин, Методи мікробіологічних та вірусологічних досліджень; вибіркові НД:
Інфекційні хвороби птиці. Спеціальна епізоотологія, Сучасні методи мікробіологічних та вірусологічних досліджень.

Сторінка 6



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

Вибір навчальних дисциплін регламентовано Положенням про організацію навчального процесу в ЛугНАУ (2020 р.)
і Положенням про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти ЛугНАУ дисциплін за вибором (2021 р.)
Навчальним планом для опанування вибіркових дисциплін передбачено 12 кред., які заплановано на 2 семестр І
року навчання. Навчальним планом для здобувачів 2020 р., який міститься у акредитаційній справі, передбачено
вивчення 3 вибіркових НД обсягом 4 кред.: Інфекційні хвороби птиці, Спеціальна епізоотологія, Сучасні методи
мікробіологічних та вірусологічних досліджень. Під час онлайн зустрічі з'ясували, що вибір дисциплін здійснюється
під час вступу в аспірантуру, на етапі співбесіди з майбутнім науковим керівником і підготовки реферату. Після
проведення фінальної зустрічі і наданих рекомендацій ЕГ щодо необхідності вибору дисциплін аспірантами лише
після затвердження тем дисертаційних робіт, гарантом було прикріплено навчальний план без конкретизації назв
вибіркових дисциплін і надано пояснення щодо помилковості попереднього варіанту НП. Вважаємо, що подібна
практика все ж мала місце в ЗВО, що було підтверджено здобувачем під час онлайн зустрічі. Також за запитом
надавалися робочі навчальні плани, у яких перелік вибіркових дисциплін було затверджено ще до початку
навчального року (відповідний робочий навчальний план прикріплено до звіту ЕГ). На сайті наявний перелік
https://lnau.in.ua/6wmv проте, не оприлюднено анотації або робочі програми вибіркових навчальних дисциплін, їх
було надано за запитом ЕГ для ознайомлення та долучено до справи. Зміст окремих вибіркових дисциплін дублює
зміст обов'язкових компонентів ОНП. Зокрема, у дисциплінах Методи мікробіологічних і вірусологічних досліджень
(ОК) і Сучасні методи мікробіологічних та вірусологічних досліджень (ВК) ідентичні теми, що вивчаються на
лабораторних заняттях; у дисциплін Інфекційні хвороби тварин (ОК) і Спеціальна епізоотологія (ВК) ідентичні теми
1-4. Під час зустрічі здобувачі висловили побажання збільшити обсяг кредитів для вивчення вибіркових НД та
збільшити їх перелік. Тому доцільно розширити перелік вибіркових дисциплін для здобувачів ОНП з урахуванням
затверджених тем дисертаційних робіт, оприлюднювати анотації або робочі програми вибіркових НД на сайті ЗВО,
переглянути та оновити зміст вибіркових НД з метою уникнення дублювання зі змістом обов'язкових НД.

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

Підготовка здобувачів включає обов’язковий компонент ОНП Педагогічна практика, яка складає 6 кредитів ЄКТС.
Практика регламентована Положенням про практичну підготовку здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня
освіти у ЛугНАУ (2020 р.) https://lnau.in.ua/hes7 Базою для проходження педагогічної практики є кафедра, за якою
закріплений аспірант. За підсумками проходження практики аспіранти готують звіти та щоденники. Для
ознайомлення за попереднім запитом ЕГ були надані звітні документи здобувачів за підсумками проходження
педагогічної практики. Під час зустрічей зі здобувачами вищої освіти з’ясовано факт проходження ними
педагогічної практики, проведення занять для студентів і відвідування занять, які проводили їх наукові керівники
для здобувачів інших рівнів вищої освіти. Робоча програма педагогічної практики оприлюднена на сайті ЗВО
https://lnau.in.ua/m052

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

Освітньо-науковою програмою “Ветеринарна медицина” передбачено загальні компетентності, які можна віднести
до соціальних навичок. Зокрема, здатність до креативного мислення, здатність виявляти ініціативу, брати на себе
відповідальність, мотивувати людей, здатність до генерування нових ідей тощо. Важливою з точки зору
особистісного розвитку є можливість практикуватися в умовах лабораторій науково-дослідних установ, що дозволяє
здобути необхідні соціальні навички, зокрема, працювати в команді, здатність брати відповідальність за виконану
роботу, орієнтованість на результат.

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

Професійний стандарт відсутній.

8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.
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У навчальному плані для обов'язкових і вибіркових НД частка аудиторних занять становить 30 %, самостійної – 60
% від загального обсягу годин, відведених на їх вивчення. Виключення становить дисципліна Організація
навчального процесу у вищій школі, де частка аудиторних занять становить 51 %, самостійної роботи 49 %. Під час
зустрічі здобувачі підтвердили факт відсутності надмірного навчального навантаження при вивченні матеріалу,
винесеного на самостійне опрацювання. Повідомили, що по завершенню вивчення кожної дисципліни викладачі
проводять опитування щодо того, з якими проблемами їм довелося зіткнутися при вивченні НД і які пропозиції
вони хотіли б надати.

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

Дуальна форма освіти не передбачена.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Перевагою ОНП є наявність визнаних в Україні наукових шкіл, керівництво аспірантами здійснюють д.вет.н.
професор Наливайко Людмила Іванівна (науковий напрям з інфекційної патології сільськогосподарської та
декоративної птиці) та к.вет.н., доцент, почесний професор ЛугНАУ, відмінник освіти України Пархоменко
Людмила Іванівна (науковий напрям ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія),
що дозволяє забезпечити якісний науковий результат аспірантів за напрямом досліджень їх наукових керівників.
Також наявна вагома освітня складова, що забезпечує отримання ґрунтовних знань щодо інфекційних хвороб
тварин і птиці та їх лабораторної діагностики з дотриманням вимог належної лабораторної практики (GLP).
Програма орієнтована на формування соціальних навичок, які безперечно будуть сприяти успіху здобувачів у
науковій діяльності. Обсяг ОНП та її варіативної складової відповідає вимогам законодавства.

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

Інтегральна компетентність ОНП передбачає здатність володіти методами наукових досліджень у галузі
ветеринарної медицини і можливість здійснення діагностики, лікування та профілактики патологій заразної і
незаразної етіології. Рекомендуємо уточнити формулювання інтегральної компетентності і додати результати
навчання, у відповідності з конкретними пропозиціями, що надходять від стейкхолдерів, з урахуванням тенденцій
регіонального контексту та наявного наукового потенціалу ЗВО і його партнерів для якісного наукового керівництва
і консультування аспірантів. У навчальних планах та усних поясненнях учасників онлайн зустрічей наявна
суперечлива інформація щодо вибору навчальних дисциплін, зміст вибіркових дисциплін частково дублює зміст
обов'язкових НД, на сайті не оприлюднено робочі програми вибіркових НД. Рекомендуємо у подальшому у
навчальних планах планувати лише обсяг кредитів, відведений на вивчення вибіркових дисциплін, а їх вибір
здобувачами проводити після затвердження тем дисертаційних робіт. Обговорити і розглянути можливість
вивчення вибіркових НД на 2 році навчання здобувачів для оптимізації процесів вибору і планування навчального
навантаження. При формуванні переліку дисциплін варіативної складової освітньої програми провести всебічне
обговорення серед усіх заінтересованих сторін, особливо серед здобувачів і роботодавців, та врахувати їх пропозиції.
Необхідно переглянути зміст вибіркових дисциплін щоб уникнути дублювання зі змістом обов'язкових компонентів
ОНП. Рекомендуємо оприлюднювати анотації або робочі програми вибіркових НД на сайті ЗВО, більш активно
інформувати здобувачів ОНП про процедуру та терміни вибору навчальних дисциплін. У робочих програмах освітніх
компонентів, що забезпечують ПРН 5 відсутні теми, щодо того, які методи обробки і аналізу статистичної
інформації надаються для вивчення здобувачам. Необхідно додати в робочі програми відповідних НД теми щодо
методів обробки і аналізу статистичної інформації. Рекомендовано переглянути зміст дисципліни Інфекційні
хвороби тварин аби уникнути дублювання тем, які вивчаються здобувачами на магістерському рівні вищої освіти під
час вивчення НД Епізоотологія та інфекційні хвороби. Доцільно змінити назви навчальних дисциплін Філософія на
Філософія науки, Методологія наукових досліджень на Методи наукових досліджень.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.
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Має місце часткова невідповідність за критерієм 2, що пов'язано із наявністю недоліків, що можна усунути в
однорічний строк. Зокрема, перелік освітніх компонентів ОНП, їх логічна послідовність, наявний науковий
потенціал наукових керівників аспірантів спрямовані на підготовку дисертаційних робіт з тематики, яка стосується
інфекційної патології. Проте, компетентності, програмні результати навчання ОНП повністю ідентичні тим, які
передбачені проєктом стандарту вищої освіти за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина для третього рівня вищої
освіти і орієнтовані на підготовку здобувачів за різними напрямами ветеринарної медицини. Наразі ЗВО не може
забезпечити якісне наукове консультування дисертаційних робіт за темами, які не стосуються інфекційної патології.
Суперечлива інформація щодо процедури і термінів вибору навчальних дисциплін. Зміст вибіркових дисциплін
частково дублює зміст обов'язкових НД. У робочих програмах освітніх компонентів, що забезпечують ПРН 5 відсутні
теми, щодо того, які методи обробки і аналізу статистичної інформації надаються для вивчення здобувачам.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання:

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

Правила прийому на навчання за ОНП оприлюднені на офіційному сайті ЗВО за посиланням:
https://lnau.in.ua/ftwp та не містять дискримінаційних положень, є чіткими та зрозумілими.

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

Вступні випробування до аспірантури складаються з вступного екзамену зі спеціальності (в обсязі програми рівня
вищої освіти магістра спеціальності 211 “Ветеринарна медицина”); вступного екзамену з іноземної мови за вибором
т а вступного екзамену з філософії. Програми вступних випробувань оприлюднено на сайті https://lnau.in.ua/bn55
Програма фахового вступного випробування включає теми із заразної патології, теми/питання із незаразної
патології - відсутні. Екзамен з іноземної мови - в межах рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти. Правилами прийому передбачено зарахування сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови за
професійним спрямуванням, що підтверджує рівні В2 – С2, замість вступного іспиту до аспірантури. (IELTS, TOEFL
та інші тести за рішенням Приймальної комісії) - додаток 2 правил прийому на навчання за ОНП Доктор філософії.
Здобувачі під час онлай зустрічі повідомили, що правила прийому до аспірантури були чіткими і зрозумілими.

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти регламентовані Положенням про
порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці lnau.in.ua/1t3d. На практиці
випадків визнання результатів для здобувачів ОНП не було. Здобувачі повідомили, що про можливості академічної
мобільності їм розповідають наукові керівники, проте вони в подібних програмах участі не приймали.

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

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. На
практиці випадків визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті не було. Під час зустрічі із
здобувачами встановлено, що вони не ознайомлені з порядком визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті. Під час зустрічі з викладачами з'ясували, що результати навчання, отримані у неформальній
освіті можуть бути визнані як підвищення кваліфікації.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Чіткі та прозорі правила вступу на ОНП, доступні на сайті ЗВО. Розроблені механізми визнання результатів
навчання, отриманих в інших закладах освіти, а також визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
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освіті.

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

Здобувачі не ознайомлені і не використовували можливості визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті. Рекомендовано провести роз'яснювальну роботу зі здобувачами ОНП по даному питанню.
Програма вступного екзамену зі спеціальності містить теми лише із заразної патології. Рекомендовано включити
питання в обсязі програми рівня вищої освіти магістра зі спеціальності 211 "Ветеринарна медицина".

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Інформацію надано в повному обсязі, посилання на відповідні документи - активні. Програму вступного іспиту зі
спеціальності не включає перелік питань в обсязі програми магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності
“Ветеринарна медицина”. Здобувачі не ознайомлені з правилами визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті. Враховуючи всі ці фактори, експертна група вважає, що має місце загалом відповідність
Критерію 3.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі
цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи.

Форми та методи навчання, що використовуються аспірантами, викладачами ОНП, сприяють досягненню цілей та
програмних результатів ОНП та узгоджуються із програмним забезпеченням закладу, що підтверджується
готовністю здобувачів підготувати та захистити свої наукові роботи. Орієнтований на здобувчів підхід, вільний вибір
методів навчання здобувачами та викладачами, а також здатність навчати заявленим цілям підтверджують принцип
fitnes for purpose. OНП має інформаційні та технічні засоби, що використовуються для перевірки тез, статей,
дисертацій та їх керівників. Викладачами впроваджуються нові наукові досягнення в систему навчального процесу.
Кодекс академічної доброчесності відображений у Положенні про запобігання та виявлення академічного плагіату в
Луганському національному аграрному університеті https://lnau.in.ua/rcq2 Положенні про комісію з питань
академічної доброчесності Луганського національного аграрного університету https://lnau.in.ua/pw8x У робочих
програмах не передбачено розділ, у якому б висвітлювалися методи навчання, що будуть використовуватися під час
проведення лекційних, практичних, лабораторних та інших видів навчальних занять. З'ясували, що оновленим
Положенням про робочу програму НД у ЛугНАУ (2021 р.) передбачено розділ Методи навчання.

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

Здобувачі третього рівня освіти відповідно до Положення про робочу програму дисципліни https://lnau.in.ua/l2m5
мають змогу ознайомлюватися з програмами навчальних дисциплін на кафедрі у роздрукованому вигляді та в
електронному форматі дистанційного курсу відповідної дисципліни Електронного ресурсу навчально-методичного
забезпечення. На веб-сайті ЗВО у відкритому доступі містяться: ОНП за спеціальністю 211 “Ветеринарна медицина”,
робочі програми обов'язкових навчальних дисциплін (Наукова іноземна мова, Філософія, Організація навчального
процесу у вищій школі, Інфекційні хвороби тварин, Методологія наукових досліджень, Методи мікробіологічних та
вірусологічних досліджень, Педагогічна практика), відсутні робочі програми вибіркових дисциплін. Слід зазначити,
що назви обов’язкових компонент ОНП не співпадають з назвами відображеними на веб-сайті ЗВО
https://lnau.in.ua/b8tp Під час перегляду робочих програм навчальних дисциплін ЕГ відзначено відсутність
інформації щодо розподілу балів за окремими видами робіт у розрізі тем, необхідно деталізувати критерії
оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти.
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3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.

Поєднання навчання та наукової роботи при реалізації освітньо-наукової програми, відповідно до рівня вищої
освіти, спеціальностей та цілей передбачено в кожній робочій програмі дисципліни та підтверджується здобувачами
та НПП ЛугНАУ. Дослідження будуть застосовано на практиці під час впровадження науково-дослідної тематики в
освітній процес і виробництво. Провідну роль відіграють Національний науковий центр “Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини”, м. Харків, Державна дослідна станція птахівництва НААН
України. У сертифікованих лабораторіях установ, з якими заключені договори здобувачі ОНП можуть проводити
свої дослідження. Аспіранти виконують дисертаційні роботи, частиною якої є проведення досліджень під
керівництвом наукового керівника. Невід’ємною складовою координації навчання та досліджень є участь здобувачів
у різних наукових заходах, зокрема науково-практичних конференціях студентів, магістрантів та аспірантів
https://lnau.in.ua/urzw

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

Науково-педагогічні працівники оновлюють зміст ОНП та її компонентів не рідше 1 разу на рік, відповідно до
Положення про робочу програму дисципліни https://lnau.in.ua/l2m5 про що також свідчать документи, надані ЗВО.
А також шляхом участі у вітчизняних та міжнародних конференціях, у міжнародних проектах, симпозіумах,
публікації у фахових журналах, Web of Science, участі у науково-дослідній роботі за тематичним планом МОН
України на основі наукових досягнень та сучасного досвіду в цій галузі. Під час співбесід із аспірантами було
підтверджено, що результати їх досліджень враховуються при перегляді змісту професійних дисциплін. Окремі РП,
потребують оновлення літературних джерел, особливо для таких дисциплін як: Інфекційні хвороби тварин,
Методологія наукових досліджень, Методи мікробіологічних та вірусологічних досліджень.

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

Інтернаціоналізаційна діяльність закладу ґрунтується на співробітництві ЛугНАУ з зарубіжними партнерами
https://lnau.in.ua/oboj наявні 6 договорів про співробітництва з закордонними партнерами надають можливість
аспірантам та викладачам проходити наукове стажування за напрямом своїх досліджень, опублікування результатів
своїх наукових досліджень у журналах, які індексуються в Scopus, Web of Science, інших міжнародних та вітчизняних
професійних виданнях; наявні умови для академічної мобільності https://lnau.in.ua/rf1t Під час проведення
співбесіди із здобувачами з’ясували, що про можливості академічної мобільності їм розповідали їх наукові
керівники. Жоден здобувач ОНП не приймав участі в програмах академічної мобільності.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Перевагою в реалізації ОНП є активна міжнародна діяльність університету, спрямована на інтернаціоналізацію
навчального процесу. Присутність іноземного здобувача на ОНП сприяє розширенню міжнародних наукових
контактів. Зміст дисциплін оновлюється з урахуванням наукових досягнень НПП та здобувачів ОНП. Форми та
методи навчання, що використовуються викладачами ОНП забезпечують індивідуальний підхід до кожного
аспіранта та вільно обираються.

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

Недоліками є відсутність академічної мобільності у здобувачів та викладачів. Рекомендуємо активізувати роботу
щодо участі здобувачів ОНП у міжнародних програмах академічної мобільності, конкурсах і проектах, а також більш
активно залучати іноземних викладачів до проведення занять студентам ОНП. Недоліками є відсутність інформації
на сайті закладу про зміст усіх вибіркових дисциплін; У робочих програмах окремих НД наведено застарілі
літературні джерела, відсутня інформація щодо розподілу балів за окремими видами робіт у розрізі тем.
Рекомендовано у робочих програмах НД оновити джерела інформації, до списку рекомендованих джерел інформації
включити особисті авторські праці науково-педагогічного працівника, який реалізує відповідний освітній
компонент. До інформаційних ресурсів додати посилання на джерела, які розміщені в репозитарії університету.
Деталізувати критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у робочих програмах НД.
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Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Недоліками у контексті Критерію 4 є відсутність міжнародної академічної мобільності у здобувачів ОНП, даний
напрям потребує інтенсифікації; відсутність на сайті університету інформації про зміст вибіркових дисциплін;
застарілі літературні джерела та відсутня інформація щодо розподілу балів за окремими видами робіт у окремих
робочих програмах НД. Загалом відповідає критерію 4. Недоліки не є суттєвими і можуть бути легко усунені.

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

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

Порядок здійснення контрольних заходів регламентовано Положенням про організацію освітнього процесу в
ЛугНАУ (у новій редакції), Положенням про організацію та проведення поточного і семестрового контролю
результатів навчання у ЛугНАУ https://lnau.in.ua/esok Форми контрольних заходів за освітніми компонентами
наведено в освітньо-науковій програмі та навчальному плані для аспірантів у відповідному році набору.
Семестровий контроль освітніх компонентів ОНП проводиться у формі екзамену чи заліку, в терміни встановлені
графіком навчального процесу у навчальному плані. Під час розмови зі здобувачами вищої освіти та викладачами
підтверджено практику інформування про форми контрольних заходів та критерії оцінювання на першому занятті з
навчальної дисципліни. Робочі програми обов'язкових освітніх компонентів на 2020-2021 навчальний рік
оприлюднені на сайті ЛугНАУ та є доступними для ознайомлення усім зацікавленим учасникам освітнього процесу.
Під час перегляду робочих програм навчальних дисциплін ЕГ відзначено, що у переважній більшості програм не
конкретизовані критерії оцінювання. Під час співбесід із здобувачами вищої освіти ОНП виявили, що проміжна
атестація проводиться шляхом заслуховування аспірантів на засіданні кафедри, де вони доповідають про результати
досліджень у звітному періоді. Слід зазначити, наявність певних розбіжностей в словах аспірантів щодо
періодичності звітування (раз / два рази на рік) та процедурі (заслуховування звітів на засіданні кафедри /
деканату). На попередній запит ЕГ було надано індивідуальні плани здобувачів ОНП. Звіти за навчальний рік
містять інформацію про затвердження на Вченій раді факультету та Вченій раді університету. Також був наданий
витяг з протоколу засідань кафедри епізоотології, внутрішніх хвороб та ВСЕ, на якому заслуховували звіти
аспірантів. Під час онлайн візиту з'ясували, що графік навчального процесу для здобувачів ОНП Доктор філософії
не формується, інформування здобувачів ОНП про періоди теоретичного навчання, сесії та проміжної атестації
проводиться в усній формі.

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

Стандарт вищої освіти для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 “Ветеринарна
медицина” відсутній. Освітньо-науковою програмою передбачено, що атестація здобувачів вищої освіти
здійснюється у формі публічної презентації результатів досліджень у вигляді дисертаційної роботи доктора
філософії за умови, що аспірантом виконано його індивідуальний навчальний план. У закладі вищої освіти
розроблено Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у
ЛугНАУ (10.04.2019 р.) https://lnau.in.ua/15oq На даний час у ЛугНАУ відсутні можливості для формування
одноразових спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій здобувачів вищої освіти ОНП “Ветеринарна
медицина”. Інформація про перспективи формування одноразових спеціалізованих вчених рад надана за
попереднім запитом ЕГ.

3. Визначено чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для усіх
учасників освітнього процесу, забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема включають
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Порядок здійснення контрольних заходів та порядок оскарження їх результатів регламентовано Положенням про
організацію освітнього процесу в ЛугНАУ (у новій редакції), Положенням про організацію та проведення поточного
і семестрового контролю результатів навчання у ЛугНАУ https://lnau.in.ua/pz47 Випадків наявності академічної
заборгованості у аспірантів під час зустрічей ЕГ з фокус-групами не встановлено, також відсутні випадки
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відрахування здобувачів ОНП за невиконання індивідуального навчального плану. Випадків оскарження
результатів екзаменів чи заліків, результатів проміжної атестації та конфліктних ситуацій щодо незгоди з оцінкою
під час реалізації освітньо-наукової програми не виникало. Здобувачі ознайомлені з процедурою у разі виникнення
конфліктних ситуацій стосовно їх необ’єктивної оцінки. Для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в
ЛугНАУ розроблений Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ЛНАУ https://lnau.in.ua/r40y

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

У ЗВО створено комісію з питань академічної доброчесності, яка керується у своїй діяльності Положенням про
запобігання та виявлення академічного плагіату в ЛугНАУ https://lnau.in.ua/dps1 Положенням про комісію з питань
академічної доброчесності ЛугНАУ https://lnau.in.ua/8k7a Дана комісія здійснює контроль за дотриманням
академічної доброчесності учасниками освітнього процесу. Для перевірки унікальності наукових текстів аспірантів
використовують програму Unicheck. У разі виявлення високого відсотку запозичень, робота повертається на
доопрацювання, під час засідання кафедри з’ясовуються обставини такого випадку. Інтерв'ювання у фокус-групах,
проведене серед здобувачів вищої освіти та викладачів, підтвердило факт їх ознайомлення з процедурами
дотриманням академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу. За попереднім запитом ЕГ було
надано технічні звіти перевірки наукових тез здобувачів, які навчаються на ОНП. Перевірка наукових праць на
унікальність проводиться безкоштовно. Здобувачі повідомили що у разі потреби перевірки наукових праць на
унікальність звертаються безпосередньо до своїх наукових керівників. Здобувачі вищої освіти ОНП недостатньо
проінформовані та надали суперечливу інформацію щодо процедури перевірки результатів наукових досліджень у
комісії з питань біоетики.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Перевагою OНП є те, що розроблені відповідні правила та процедури запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів, порядок оскарження та перегляду результатів контрольних заходів, підтримки академічної доброчесності
та їх регулярне дотримання під час реалізації ОНП. Правила контрольних заходів зрозумілі всім учасникам
освітнього процесу, визначають порядок оскарження та їх повторного проходження. Політика, механізми та
процедури, академічна доброчесність регулюються внутрішніми нормативними документами ЗВО, публікуються на
веб-сайті та контролюються комісією з академічної доброчесності. Наявна достатня нормативна база для
врегулювання процедури дотримання академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу в ЛугНАУ,
ефективна система перевірки на унікальність в системі «Unicheck» наукових робіт здобувачів вищої освіти та
викладачів.

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

Недоліком є відсутність оприлюднених процедур і термінів проміжної атестації здобувачів вищої освіти та перевірки
дисертаційних робіт на відповідність вимог біоетики, недостатня обізнаність здобувачів з вищевказаними
процедурами. У робочих програмах не деталізовано критерії оцінювання результатів навчання. Рекомендуємо у
робочих програмах НД деталізувати інформацію щодо розподілу балів за окремими видами робіт; формувати
графік навчального процесу для здобувачів ОНП Доктор філософії у розрізі курсів, спеціальностей, яким будуть
передбачені періоди теоретичного навчання, проведення контрольних заходів, проміжної атестації тощо;
оприлюднити на сайті процедуру проміжної атестації, вимоги до звітування аспірантів. Оприлюднити на сайті
порядок перевірки дисертаційних робіт здобувачів галузі знань 21 Ветеринарна медицина у комісії з питань
біоетики, яка проводить експертизу наукових досліджень, здійснює контроль та аналіз роботи з лабораторними
тваринами щодо гуманного поводження з ними та їх раціонального використання в експериментах та провести
роз'яснювальну роботу серед здобувачів вищої освіти ОНП.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.
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На сайті університету не оприлюднено процедури і терміни проміжної атестації здобувачів вищої освіти та
перевірки дисертаційних робіт на відповідність вимог біоетики, здобувачі недостатньо проінформовані про них.
Недоліки не є суттєвими і можуть бути легко усунені. Враховуючи всі ці фактори, експертна група вважає, що має
місце загалом відповідність Критерію 5.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Наукова складова ОНП передбачає здійснення власних наукових досліджень під керівництвом наукового керівника
з відповідним оформленням одержаних результатів у вигляді дисертації. Науковими керівниками аспірантів, які
навчаються на ОНП є Наливайко Л.І., д.вет.н., професор, гарант ОНП та Пархоменко Л.І., к.вет.н., доцент, в.о.
декана факультету ветеринарної медицини. Інші науково-педагогічні працівники кафедри епізоотології, внутрішніх
хвороб та ВСЕ, як з'ясували під час онлайн зустрічей, науковими керівниками аспірантів наразі бути не можуть.
Також з'ясували, що Кочмарський В.А., д.вет.н. професор прийнятий на посаду професора кафедри епізоотології,
внутрішніх хвороб тварин та ВСЕ з 11. 05. 2021 р. на 0,25 ст (основне місце роботи). Наказом ректора (01-04/76ОД)
від 13.05.2021 р. введений в склад проєктної групи (витяг з наказу наданий за попереднім запитом ЕГ). За запитом
ЕГ надані документи, що підтверджують освітню /професійну кваліфікацію та рівень професійної активності
Кочмарського В.А. З наданої інформації з'ясували, що професійна активність викладача відповідає чотирьом пуктам
видів і результатів професійної діяльності за спеціальністю, остання наукова публікація - за 2018 р. Таким чином,
наразі на кафедрі працює два доктори наук, напрям наукових досліджень яких є інфекційна патологія. Атестація
аспірантів повинна проходити у разовій спеціалізованій вченій раді, сформованій в тому ж закладі вищої освіти, в
якому здійснювалася їх підготовка. Наразі ЛугНАУ не має достатнього кадрового потенціалу для створення разових
спеціалізованих вчених рад для атестації з призначенням в їх склад компетентних вчених за тематикою досліджень
здобувачів. За попереднім запитом ЕГ гарантом було надано інформацію про перспективи формування
спеціалізованих вчених рад. З наданої інформації, а також під час інтерв'ювання встановлено, що з наступного
навчального року заплановано залучити до роботи ще одного доктора наук, таким чином, захисти здобувачів, які
закінчують аспірантуру у 2021 році заплановано на 2022 р. Академічна та професійна викладачів, які забезпечують
освітню складову ОНП цілком обґрунтована. Документи, що підтверджують підвищення кваліфікації і стажування
(в т.ч. міжнародні), викладачів, задіяних у реалізації ОНП надані за попереднім запитом ЕГ.

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

Процедура конкурсного добору регламентована Положенням про конкурсний відбір та призначення на посади
науково-педагогічних і педагогічних працівників (2020 р.), яким регламентовано порядок конкурсних засад
заміщення посад науково-педагогічних працівників, процедуру проведення конкурсного відбору та обрання за
конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та порядок укладання трудових
договорів (контрактів) з науково-педагогічними працівниками університету https://lnau.in.ua/hb65 Під час зустрічі з
викладачами з'ясували, що контракти з науково-педагогічними працівниками укладаються, зазвичай, на 5 років.
Упродовж поточного навчального року звільнилося три працівники, серед них один член проєктної групи для ОНП
“Ветеринарна медицина” та два викладачі, які виконували обов'язки наукових керівників трьох здобувачів ОНП.
Проблеми з кадровим забезпеченням, пов'язані з тим, що Донецька і Луганська область не є привабливими для
організації трудових відносин.

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

На базі ЛугНАУ систематично проводяться дискусійні платформи та науково-практичні семінари із представниками
роботодавців. Було проведено круглий стіл «Фаховий орієнтир» (2021 р.) з представниками ОТГ (Чмирівська,
Новопсковська, Старобільська, Біловодська) та Держпродспоживслужби Луганської області. Заклад вищої освіти має
укладені договори про співробітництво з науковими установами: ННЦ ІЕКВМ (2017 р.), ДП ДГ «Кутузівка» ІСГ ПС
НААН України (2016 р.), Державна дослідна станція птахівництва НААН України (2017 р.), ветеринарна клініка
ВетЕксперт (2018 р.), 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. За попереднім запитом дані документи було надано ЕГ для
ознайомлення.Під час зустрічі запрошені роботодавці повідомили, що їх не залучали до проведення аудиторних
занять для аспірантів, проте, за потреби, здобувачі та викладачі можуть пройти стажування або виконати наукові
дослідження на базі їх установ. На зустріч із роботодавцями був запрошений керівник “Слов’янський комбінат
м’ясопродуктів” Гарний Олександр, який підтвердив співпрацю із науковцями ЗВО. Катеринич Олег, директор
Державної дослідної станції птахівництва НААН України, повідомив, що на базі його установи аспірантам проводять
заняття та надається можливість для проведення досліджень, викладачі і аспіранти можуть проходити стажування.
Висловив зацікавленість у спільних наукових дослідженнях та підтвердив свою участь у перегляді ОНП.
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4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.

Під час інтерв'ювання здобувачів вищої освіти з'ясували, що вони були присутніми на відкритій лекції кандидата
ветеринарних наук, доцента університету Мута, Алькарак Йорданія Альравашдех Мустафи Салєх Мустафи на тему «
Інфекційний бронхіт курей в Йорданії».

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

Університет має добре налагоджену систему для підвищення кваліфікації викладачів: формується перспективний
план, перелік баз, на яких можна підвищити кваліфікацію, для викладачів підвищення кваліфікації безкоштовне. В
університеті існує механізм визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті як підвищення
кваліфікації. Для викладачів проводяться різноманітні навчання для опанування електронних засобів для
дистанційного навчання. Розроблено Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і
науково-педагогічних працівників ЛугНАУ (2020 р.), Положення про професійний розвиток науково-педагогічний і
педагогічних працівників ЛНАУ (2021 р.), якими врегульовано підвищення кваліфікації та стажування. Під час
зустрічі з викладачами дізналися, що проводилися тренінги за темами «Мультимедійні засоби навчання як засіб
підвищення ефективності навчального процесу», «Використання цифрового обладнання в освітньому процесі».
Заплановано впровадження внутрішнього корпоративного навчання шляхом проведення тренінгів та створення
школи професійної майстерності. Також активна грантова діяльність ЛугНАУ спрямована на фінансування програм
академічної мобільності для викладачів у обсязі 24 тис. євро (проєкт «Вдосконалення вищої сільськогосподарської
освіти у Східній Україні» (AHEADEU). Університет є ключовим партнером USAID «Економічна підтримка Східної
України», за сприяння якого заплановано стажування для викладачів і аспірантів по методах лабораторної
діагностики інфекційних хвороб птиці, що буде відбуватися на території України. Також наразі ведуться перемовини
з Істанбульським університетом – Istanbul university Сerrahpaşa і університетом Мута (Алькарак, Йорданія) щодо
створення можливостей для стажування викладачів і аспірантів. Під час зустрічі з викладачами з'ясували, що вони
цілком задоволені наявними в університеті можливостями для професійного росту і розвитку.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Заклад вищої освіти зацікавлений і стимулює розвиток викладацької майстерності через системи матеріальних і
нематеріальних заохочень. 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 тощо). Розроблено Положення про заохочувальні відзнаки ЛугНАУ (2020
р.), що визначає перелік засобів морального та матеріального заохочення, які можуть застосовуватися до викладачів
і здобувачів ЛугНАУ. Моральне стимулювання - подяки, грамоти, відомчі нагороди тощо, надаються за зразкове
виконання трудових обов'язків, професійну майстерність, особистий вклад і значні успіхи в організації навчального
процесу тощо. Розроблено Положення про критерії оцінювання показників рейтингу педагогічних та науково-
педагогічних працівників ЛугНАУ (2019 р.), яким визначено критерії та методику проведення рейтингового
оцінювання діяльності викладачів. Рейтинги викладачів оприлюднено на сайті ЗВО https://lnau.in.ua/lenw Під час
оналайн зустрічей представники адміністрації, викладачі та головний бухгалтер підтвердили, що за високі
показники рейтингу викладачам виплачуються премії.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Перевагами ОНП є наявність визнаних в Україні наукових шкіл, керівництво аспірантами здійснюють д.вет.н.
професор Наливайко Л.І. (науковий напрям з інфекційної патології сільськогосподарської та декоративної птиці) та
к.вет.н., доцент, почесний професор ЛугНАУ, відмінник освіти України Пархоменко Л.І. (науковий напрям
ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія), що дозволяє забезпечити якісну
підготовку аспірантів. Програма здатна забезпечити ефективну підготовку аспірантів дисертаційних робіт з
тематики, яка стосується інфекційної патології, зокрема інфекційних хвороб птиці. Академічна та професійна
викладачів, які забезпечують освітню складову ОНП цілком обґрунтована. Позитивними практиками є гнучка
система матеріальних та моральних заохочень для науково-педагогічних працівників і створення сприятливого
середовища для професійного розвитку викладачів та аспірантів.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.
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ОНП Ветеринарна медицина орієнтована на підготовку здобувачів за різними напрямами ветеринарної медицини.
Наразі ЗВО не може забезпечити якісне наукове консультування дисертаційних робіт за темами, які не стосуються
інфекційної патології. Рекомендуємо більш чітко сформулювати цілі та ПРН ОНП, що будуть відображати її
унікальність з урахуванням наявного наукового потенціалу. Наразі ЛугНАУ не має достатнього кадрового
потенціалу для створення разових спеціалізованих вчених рад для атестації здобувачів з призначенням в їх склад
компетентних вчених за тематикою досліджень здобувачів. Рекомендуємо активізувати роботу у цьому напрямку
для забезпечення можливості проведення атестації здобувачів ОНП “Ветеринарна медицина”.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Має місце часткова невідповідність за критерієм 6, що пов'язано із наявністю недоліків, що можна усунути в
однорічний строк. Зокрема, заклад не має достатнього кадрового потенціалу для створення разових спеціалізованих
вчених рад для атестації здобувачів вищої освіти, які завершують навчання на ОНП. Проте, є усвідомлення даної
проблеми та чіткий план дій щодо її вирішення. Зокрема, керівництвом університету підтверджено, що ведуться
перемовини щодо працевлаштування на кафедрі епізоотології, внутрішніх хвороб та ВСЕ з наступного навчального
року доктора ветеринарних наук, компетентного вченого за тематикою наукових досліджень здобувачів. Також
надано інформацію, що підтверджує можливість створення разових вчених рад у 2022 р.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Під час огляду матеріально-технічної бази ЕГ було продемонстровано приміщення факультету у м. Слов'янську:
консультаційний центр, куточок абітурієнта, приймальна комісія, буфет, спортивна зала, бібліотека, читальний зал,
лігафонний кабінет облаштований камерами і мультимедійним екраном, актова зала, комп'ютерний клас. На вході
облаштовано пандус, на вхідних дверях наявна кнопка виклику. У рамках реалізації проекту підтримки (USAID)
було закуплено меблі і 182 одиниці техніки (ноутбуки. мультимедійні екрани, мультимедійні програвачі, спікерфони
тощо), також найближчим часом заплановано провести повну заміну вікон і дверей у корпусі, оновити систему
опалення, купити електронні посібники та періодичні видання. Було продемонстровано закуплене обладнання для
облаштування навчально-наукового дослідного центру (аквадистилятор, водяна баня, ваги, спектрофотометри,
сухожарові шафи, магнітні мішалки тест-системи, поживні середовища тощо). Наразі здійснюється підбір
приміщення для майбутнього центру та закупівля ремонтних матеріалів. За грантовими проєктами профінансовано
також створення лабораторій агрономії та хімії, розведення та селекції тварин, якості навколишнього середовища. У
планах облаштування сучасного студентського коворкінгу - зони студентського дозвілля. Також ЕГ було
продемонстровано навчально-наукову лабораторію, що розташована в корпусі коледжу в с. Веселе. Вона є
структурним підрозділом факультету, складається з двох відділів: лабораторія ветеринарної медицини і харчових
технологій. Обладнання: ваги, центрифуги, аквадистилятор, водяна баня, сухожарна шафа, піч для озолення,
термостат, ламінарна шафа, спектрофотометри, ультразвукова мийка, люмінесцентні і світлові мікроскопи тощо.
Лабораторія на етапі облаштування, планується реконструкція приміщень та остаточне встановлення обладнання.
Також є віварій, секційний стіл для розтину, станки для тварин. За запитом ЕГ бухгалтерією було надано видаткові
накладні на придбання обладнання, лабораторного посуду та інструментів, реактивів, спецодягу тощо. Університет
активний учасник багатьох грантових проєктів. Укладено Меморандум про співробітництво щодо реалізації проекту
міжнародної технічної допомоги агентства США (USAID) з міжнародного розвитку “Економічна підтримка Східної
України” (2019-2023 рр). Договір з “DAI Global LLC” (2020 р.)“Підтримка дистанційного навчання для ЛугНАУ”
ЛугНАУ приймає участь у проекті “Створення міжрегіональної дослідницької мережі з моніторингу біологічної та
хімічної безпеки в межах концепції “Єдине здоров'я”, поданому НУБіП України до участі в конкурсі оголошеному
Міністерством розвитку громад та територій України (2020 р.) з перспективою створення на базі ЛугНАУ пунктів
прийому зразків у Луганській області. Укладено договір про співпрацю з інноваційним холдингом “Сікорські
Челендж” щодо створення в університеті стартап школи, забезпечення її діяльності відповідною організаційною,
кадровою та інфраструктурною базою.

2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.
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Наявний безкоштовний доступ для аспірантів та науково-педагогічних працівників до наукометричних баз Web of
Science та Scopus. Проте, здобувачі ОНП не поінформовані про можливості доступу до наукометричних баз.
Електронний репозитарій ЛугНАУ наповнений науковими працями, підручниками, навчальними посібниками тощо
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/ ЗВО забезпечує доступ до локальної мережі та мережі інтернет у своїх локаціях. Є
VPN доступ до бібліотеки університету. Для здобувачів розроблені та функціонують персональні електронні кабінети
та офлайн мобільний додаток для смартфонів. Для проведення наукових досліджень укладені договори із
зовнішніми стейкхолдерами - досліди можуть виконуватись на їх потужностях, що підтверджують учасники онлайн
зустрічей.

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

Освітнє середовище є безпечним для здоров'я та життя здобувачів, які навчаються на ОНП. У приміщенні
факультету та гуртожитку наявні схеми пожежної безпеки та знаки, що вказують на місця зберігання вогнегасників і
план евакуації. Під час онлайн-екскурсії було продемонстровано дотримання вимог протипожежної безпеки та
охорони праці, карантинних вимог, пов'язаних з COVID-19. В університеті працює спортзал із роздільними
роздягальнями, тренажерний зал, буфет тощо. Наявний гуртожиток на 360 місць. Умови проживання в гуртожитку
в цілому задовольняють здобувачів, проте приміщення взимку опалювалися недостатньо, було холодно. Потребують
ремонту туалети і кухня, що знаходяться на чоловічому поверсі. Здобувачі повідомили, що за їх письмовим
зверненням, адміністрацією було встановлено бойлер, гаряча вода в гуртожитку є. Також підтвердили, що
представниками студентського самоврядування проводяться опитування щодо умов проживання в гуртожитках,
узагальнені результати передаються проректору з адміністративно-господарської роботи. Для психологічної
підтримки здобувачів в університеті працює психолог. Університет співпрацює з громадськими організаціями
«Право на захист», «Українська миротворча школа», «Карітас-Україна», «Станція Харків», «АК-Центр», у яких
можуть надавати психологічну та правову допомогу здобувачам вищої освіти. Для кожної навчальної дисципліни
ОНП розроблено відповідне навчально-методичне забезпечення.

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

Організаційна підтримка здобувачам вищої освіти надається деканатом, відділом аспірантури. Інформаційна
підтримка здобувачів відбувається через інформацію, яка висвітлюється на сайті, а також шляхом надання усних
консультацій представниками адміністрації та науково-педагогічними працівниками. Під час зустрічі із
здобувачами було встановлено певні труднощі із консультативною підтримкою здобувачів, що пов'язано із
неодноразовою зміною наукових керівників та переміщеннями ЗВО. Разом із тим, наразі контакт здобувачів із
своїми науковими керівниками налагоджений. Аспіранти також підтвердили, що мають можливість отримати
консультації щодо своїх наукових інтересів у науково-педагогічних працівників кафедри епізоотології, внутрішніх
хвороб та ВСЕ. Соціальну підтримку здобувачам надає центр патріотичного та культурно-естетичного розвитку
студентів, де створено умови для спілкування випускників, здобувачів і викладачів. Також працівник бібліотеки
проводить різноманітні освітні і культурні заходи для здобувачів. Найбільшою перевагою навчання в ЛугНАУ,
більшість здобувачів назвали позитивне ставлення зі сторони викладачів та наукових керівників, що ґрунтується на
повазі та рівноправному партнерстві.

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

Під час онлайн візиту було з’ясовано, що за даною ОНП не навчаються здобувачі вищої освіти із особливими
освітніми потребами. Під час огляду матеріально-технічної бази було продемонстровано, що на вході до приміщення
факультету облаштовано пандус та кнопку виклику. У закладі практикується індивідуальний супровід осіб з
обмеженими фізичними можливостями. Розроблено Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими
фізичними можливостями, інших маломобільних груп населення під час перебування на території (в приміщеннях)
ЛугНАУ (2020 р.) https://lnau.in.ua/ustb Умови для навчання осіб з особливими потребами регулюються
Положенням про організацію інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами (2020 р.)
lnau.in.ua/oesj Здобувачам, які потребуюють соціальної допомоги (сироти, під опікою, ВПО) надаються соціальні
стипендії, продукти харчування та інша матеріальна допомога.

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.
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Процедури вирішення конфліктних ситуацій у ЗВО регулюються політиками, які оприлюднені на офіційному сайті.
Зокрема 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 Положення про опитування щодо
якості освітньої діяльності http://lnau.in.ua/5nmz 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 Здобувачі
вищої освіти повідомили, що конфліктних ситуацій під час навчання в аспірантурі не було, у разі їх виникнення
будуть звертатися до наукового керівника або в деканат факультету. Під час відкритої зустрічі всі учасники, які
долучилися до онлайн конференції, надали позитивні відгуки про діяльність факультету ветеринарної медицини,
біологічних та харчових технологій та університету.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Перевагою ОНП є активна участь університету у різноманітних грантових проєктах та залучення фінансових
ресурсів для покращення матеріально-технічної бази, професійного розвитку викладачів та забезпечення умов для
навчання те всебічного розвитку здобувачів За грантові кошти облаштовується сучасна навчально-наукова
лабораторія (с. Веселе) та заплановано створення сучасного навчально-наукового дослідного центру (м. Слов'янськ).
У перспективах їх остаточне облаштування, сертифікація та використання за призначенням.

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

Наразі лабораторії на етапі доукомплектування, тому повноцінно для проведення наукових досліджень викладачів і
аспірантів не використовуються. Здобувачі проводять наукові дослідження в лабораторіях наукових установ, з якими
укладено договори про співробітництво. Рекомендовано доукомплектувати лабораторії та використовувати їх під час
реалізації ОНП “Ветеринарна медицина”. Здобувачі не ознайомленні про наявність безкоштовного доступу до
наукометричних баз Web of Science, Scopus. Рекомендовано провести із здобувачами роз'яснювальну роботу по
висвітленню діяльності вищезгаданих баз. Побажання: для більш ефективної освітньої та наукової діяльності
розглянути можливість створення клініки ветеринарної медицини на факультеті ветеринарної медицини,
біологічних та харчових технологій. Зі сторони здобувачів були висловлені побажання щодо придбання апарату для
УЗД-діагностики, рентген апарату.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Матеріально-технічна база знаходиться в процесі становлення і активно розбудовується за рахунок залучення
фінансових ресурсів різноманітних грантових проєктів. Незважаючи на складні обставини, пов'язані з евакуацією та
переміщенням університету, а також відсутність державної підтримки, ЗВО продемонстровано стрімкий розвиток,
особливо за останні два роки. Деякі проєкти вже профінансовано і вони, наразі, в стадії реалізації. Враховуючи всі ці
фактори, експертна група вважає, що матеріально-технічна база для реалізації ОНП має значні перспективи для
розвитку, тому має місце загалом відповідність Критерію 7.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розроблення, затвердження та періодичного перегляду ОНП “Ветеринарна медицина” регламентовані
відповідними нормативними документами, що оприлюднені на офіційному веб-сайті ЛугНАУ, а саме: Положенням
про освітні програми ЛугНАУ; Положенням про гарантів освітніх програм ЛугНАУ; Положенням про проєктну,
робочу групу освітньої програми та групу забезпечення спеціальності ЛугНАУ; Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ЛугНАУ; Положення про організацію освітнього процесу в
ЛугНАУ; Положенням про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у
ЛугНАУ https://lnau.in.ua/h50b ОНП була розроблена проектною групою у 2017 році у складі: Наливайко Л.І.,
Герілович А.П., Пархоменко Л.І., затверджена Вченою радою ЛНАУ протокол №11 від 15.05.2017. ОНП
“Ветеринарна медицина” переглядається щороку, відповідні редакції ОНП Ветеринарна медицина (2017, 2018, 2019
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р.) відсутні на веб-сайті ЛугНАУ. Вказані документи були надані за попереднім запитом ЕГ. У 2020 році для ОНП
“Ветеринарна медицина” був змінений склад проєктної групи (Наливайко Л.І., Ващик Є.В., Пархоменко Л.І.),
програма затверджена Вченою радою ЛугНАУ протокол №11 від 30.06.2020. На даний час розроблено проєкт ОНП
“Ветеринарна медицина” на 2021 рік. Кочмарський В.А., д.вет.н. професор прийнятий на посаду професора кафедри
епізоотології, внутрішніх хвороб тварин та ВСЕ з 11. 05. 2021 р. на 0,25 ст (основне місце роботи). Наказом ректора
(01-04/76ОД) від 13.05.2021 р. введений в склад проєктної групи, відповідальної за перегляд ОНП "Ветеринарна
медицина" (витяг з наказу наданий за попереднім запитом ЕГ). Перегляд та оновлення ОНП відбувається з
урахуванням пропозицій роботодавців та викладачів.

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

Під час інтерв’ювання здобувачами підтверджено врахування результатів їх наукових досліджень під час перегляду
змісту фахових дисциплін. Пропозицій щодо формулювання цілей ОНП, програмних результатів навчання,
аспіранти присутні на зустрічах з ЕГ, не вносили. Здобувачі вищої освіти ОНП у розмові з ЕГ підтвердили факт
проведення опитувань у 2020 р. у онлайн-формі на сайті університету. Результати анкетувань були враховані на
міжкафедральному засіданні ННІ ветеринарної медицини (витяг з протоколу №2 від 26.06.2020 р.)
https://lnau.in.ua/omgx Під час розмови з академічним персоналом та ознайомлення з результатами анкетування на
сайті з'ясували, що переважна кількість опитаних задоволені рівнем наукового керівництва, високо оцінюють
дослідницьке середовище університету. Також серед здобувачів вищої освіти ОНП проводяться опитування щодо
якості викладання навчальних дисциплін, що було підтверджено аспірантами на онлайн-зустрічі з ЕГ. За запитом
ЕГ були надані витяги з протоколів засідань кафедр, на яких обговорювалися питання оновлення змісту освітніх
компонентів за 2020 р.

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

Роботодавці залучені до періодичного перегляду ОНП. Факультет ветеринарної медицини, біологічних і харчових
технологій регулярно запрошує на щорічне обговорення змін до ОНП представників роботодавців, попередньо
надавши їм матеріал для ознайомлення. Підтвердженням є витяги з протоколу міжкафедрального засідання ННІ
ветеринарної медицини (витяг з протоколу №2 від 26.06.2020 р.) https://lnau.in.ua/omgx На зустрічі з ЕГ був
присутній заступник директора Інституту ветеринарної медицини з наукової роботи, д. вет.н. Ситюк Микола
Петрович. Він повідомив, що під час останнього перегляду ОНП були враховані пропозиції роботодавців, зокрема,
збільшено кількість практичних занять з фахових дисциплін, скориговано зміст окремих дисциплін стосовно
поглибленого вивчення методів лабораторної діагностики. Також було обговорено необхідність узгодження плану
наукової роботи здобувачів у разі виконання наукових досліджень в умовах виробництва. Висловив зацікавленість у
випускниках ОНП, які би могли працювати в лабораторіях Інституту ветеринарної медицини. Також на зустрічі був
присутній керівник “Слов’янський комбінат м’ясопродуктів” Олександр Гарний, який висловив зацікавленість у
співпраці з науковцями закладу щодо надання фахових консультацій у питаннях пов'язаних з профілактикою
інфекційних хвороб птиці. Катеринич Олег, директор Державної дослідної станції птахівництва НААН України,
підтвердив, що на базі його установи аспірантам проводять заняття та надається можливість для проведення
досліджень, викладачі можуть проходити стажування. Висловив зацікавленість у спільних наукових дослідженнях та
підтвердив свою участь у перегляді ОНП. Відгуки роботодавців щодо змісту ОНП розміщено на сайті університету
https://lnau.in.ua/ecp9 https://lnau.in.ua/ao2c https://lnau.in.ua/c0kx

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

Інформація про кар’єрний шлях випускників збирається на рівні факультету ветеринарних, біологічних та харчових
технологій. За даною ОНП випуску здійснено не було. Під час співбесід із здобувачами встановлено, що переважна
більшість із них працює у ветеринарних клініках, державних ветеринарних лабораторіях тощо. Також деякі
здобувачі займаються науково-педагогічною діяльністю на факультеті ветеринарної медицини, біологічних та
харчових технологій ЛугНАУ. Факультет має досвід співпраці з випускниками попередніх років. Під час зустрічей з
роботодавцями та випускниками було з'ясовано, що вони контактують з викладацьким складом факультету
ветеринарної медицини, біологічних та харчових технологій, надають консультації з професійних питань, беруть
участь у заходах ЛугНАУ. Також на відкриту зустріч долучалися учасники, які є випускниками факультету, та
повідомляли про наявність тісного співробітництва і спілкування з колективом факультету ветеринарної медицини,
біологічних та харчових технологій.
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5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.

Система забезпечення якості освіти у ЛугНАУ регламентована Положенням про систему внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти в ЛНАУ https://lnau.in.ua/v8h8 і Системою заходів внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти https://lnau.in.ua/28nc Організація внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЗВО здійснюється на
таких рівнях: університетський, факультетський/інститутський, кафедральний, студентський і викладацький.
Система заходів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЛНАУ передбачає: моніторинг і перегляд освітніх
програм (1 раз на рік), оцінювання здобувачів вищої освіти, забезпечення якості кадрового складу, забезпечення
ресурсів для організації навчального процесу, забезпечення інформаційних систем для ефективного управління
освітньою діяльністю, забезпечення публічності інформації, забезпечення ефективної системи запобігання та
виявлення плагіату в наукових дослідженнях працівників університету та здобувачів вищої освіти. У ЛугНАУ
функціонує Рада з якості вищої освіти, яка, як дорадчо-консультативний орган, координує діяльність підрозділів
університету, спрямовану на забезпечення ефективного функціонування та вдосконалення внутрішньої системи
забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності https://lnau.in.ua/fok5 Положення про Раду з якості вищої
освіти розміщено на веб-сайті ЗВО https://lnau.in.ua/5rfo До складу Ради входять керівники підрозділів ЗВО, НПП,
співробітники структурних підрозділів та представники студентського самоврядування, за необхідності запрошують
представників зовнішніх стейкхолдерів. З'ясували, що під час проведення процедур внутрішнього забезпечення
якості освітньої діяльності з реалізації освітньої програми були виявлено та усунуто недолік: вимога щодо
опрацювання здобувачами значного обсягу основних джерел інформації, більш суттєвих зауважень не було.
Отримали пояснення, що система забезпечення якості закладу університету в процесі становлення та розвитку.
Центр якості, професійної адаптації та консалтингу працює з 1 квітня 2021 р. з повністю оновленим кадровим
складом.

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

Акредитація ОНП "Ветеринарна медицина" первинна.

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

В університеті запроваджено культуру якості вищої освіти, що сприяє розробці та реалізації освітніх програм.
Університет здійснює процедури контролю якості освітніх послуг на різних рівнях: на рівні освітньої програми,
факультету та університету. Управлінські рішення приймаються для вдосконалення внутрішніх процедур
забезпечення якості освіти. Серед учасників освітнього процесу відбувається популяризація академічної
доброчесності, постійна співпраця з роботодавцями. Ведеться постійний діалог між здобувачами вищої освіти, які
навчаються за освітньо-науковою програмою і представниками адміністрації факультету ветеринарної медицини,
біологічних і харчових технологій, відділу аспірантури та інших структурних підрозділів університету.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Налагоджена співпраця з представниками виробництва, які залучені до перегляду ОНП “Ветеринарна медицина”.
Роботодавці надають можливості для збору матеріалу, проведення наукових досліджень аспірантів на базі їх
установ, можуть забезпечити їх подальше працевлаштування. Позитивна практика у контексті критерію 8:
створення Ради з якості вищої освіти, з метою ефективної координації діяльності підрозділів університету, для
забезпечення ефективного функціонування та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості вищої
освіти.

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

Аспіранти недостатньо залучені до перегляду ОНП “Ветеринарна медицина” та не в повній мірі проінформовані про
можливості свого впливу на ОНП. Рекомендація: інформувати аспірантів про можливості впливу на програму та
більш активно залучати їх до перегляду ОНП. Система забезпечення якості закладу університету не в повній мірі
виконує контролюючу функцію щодо виявлення недоліків в освітній діяльності з реалізації освітньо-наукової
програми. Рекомендуємо більш активно використовувати процедури внутрішнього оцінювання якості ОНП,
здійснювати її моніторинг, забезпечити вчасне виявлення недоліків і відповідне реагування з метою їх усунення.
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Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Здобувачі вищої освіти не в повній мірі проінформовані та залучені до перегляду ОНП. Система забезпечення якості
закладу не в повній мірі виконує контролюючу функцію щодо виявлення недоліків в освітній діяльності під час
реалізації освітньо-наукової програми. Недоліки не є суттєвими, враховуючи всі ці фактори, експертна група
вважає, що має місце загалом відповідність Критерію 8.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Правила та процедури ЗВО достатньою мірою чіткі та зрозумілі, та оприлюднені на сайті ЗВО. Разом з тим, під час
зустрічі із здобувачами було встановлено незнання певних політик/процедур здобувачами.

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

На сайті ЗВО у розділі громадське обговорення проектів ОПП розміщений відповідний проєкт ОНП “Ветеринарна
медицина” на 2021 рік https://lnau.in.ua/4e7k Також у даному розділі знаходиться анкета для здобувачів (активне
посилання (форма office). Анкети для стейкхолдерів та випускників неактивні.

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

На сайті ЗВО у вкладинці Якість освіти - Акредитація освітніх програм https://lnau.in.ua/rl8e оприлюднено ОНП
“Ветеринарна медицина”, навчальний план, робочі програми навчальних дисциплін (для здобувачів 2020 року
набору). Не оприлюднено перелік і робочі програми вибіркових навчальних дисциплін для здобувачів СВО Доктор
філософії. У вкладинці Каталог освітніх програм відсутні попередні редакції ОНП “Ветеринарна медицина” (2017,
2018, 2019 р.). Текстова інформація, висвітлена сайті ЗВО потребує редакторського опрацювання та усунення
граматичних і стилістичних помилок. Деякі вкладинки сайту ЗВО порожні (наприклад, Моніторинг якості освіти
https://lnau.in.ua/fjl8), що пояснюється апгрейдом сайту, який наразі відбувається. Робота сайту дещо уповільнена,
відсутня функція пошуку.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Загалом документи з ОП є чіткими та достатньою мірою зрозумілими всім учасникам освітнього процесу. Здобувачі
мають змогу брати участь в обговоренні, надавати свої пропозиції.

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

Недостатня загальна наповнюваність веб-сайту, що пов'язано з його апгрейдом. Не оприлюднено робочі програми
вибіркових навчальних дисциплін для здобувачів СВО Доктор філософії. Неактивні анкети щодо обговорення
проєкту ОНП “Ветеринарна медицина” 2021 р. для випускників та стейкхолдерів. Рекомендуємо: продовжувати

Сторінка 21



роботу з модернізації сайту та забезпечити доступність необхідної інформації щодо ОНП для всіх учасників
освітнього процесу, оприлюднювати на сайті закладу робочі програми (силабуси) вибіркових навчальних
дисциплін. Надати можливість стейкхолдерам залишити свій вдгук на проєкт ОНП шляхом онлайн анкетування.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Основні вимоги щодо прозорості та публічності освітньої програми виконано, але є несуттєві недоліки, які не
впливають на якість освітнього процесу. Враховуючи всі ці фактори, експертна група вважає, що має місце загалом
відповідність Критерію 9.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

За запитом ЕГ було надано індивідуальні навчальні плани та плани наукової роботи, а також інформацію про
результати наукових досліджень здобувачів. Наукові інтереси здобувачів, які навчаються на ОНП стосуються
переважно інфекційної патології тварин і птиці. Лише одна робота здобувача 3 курсу за тематикою хірургічної
патології (тема “Отити в домашніх тварин (етіологія, засоби лікування та профілактики”). Освітньо-наукова
програма “Ветеринарна медицина” містить освітню та наукову складову. Наукова - передбачає здійснення власних
наукових досліджень під керівництвом наукового керівника з відповідним оформленням одержаних результатів у
вигляді дисертації. Освітня складова передбачає 46 кредитів ЄКТС, з яких 24 кред. ЄКТС – обов’язкові навчальні
дисципліни (Філософія, Наукова іноземна мова, Організація навчального процесу у вищій школі, Методологія
наукових досліджень, Інфекційні хвороби тварин, Методи мікробіологічних та вірусологічних досліджень,
Педагогічна практика). Вибіркові НД здобувача 1 курсу: Інфекційні хвороби птиці, Спеціальна епізоотологія,
Сучасні методи мікробіологічних та вірусологічних досліджень; у здобувачів 2,3 і 4 курсів вибіркові НД: Державний
нагляд та сучасні методи оцінки якості та Інфекційні хвороби тварин. Таким чином, освітні компоненти, включені
до ОНП забезпечують здобуття мовних та загальнонаукових компетентностей, універсальних навичок дослідника та
глибинних знань із спеціальності. Дисципліни зі спеціальності відповідають науковим інтересам здобувачів ОНП,
єдине виключення становить дисертаційна робота на тему “Отити в домашніх тварин (етіологія, засоби лікування та
профілактики”). ОНП, що реалізується у закладі здатна забезпечити підготовку аспірантів дисертаційних робіт з
тематики, яка стосується інфекційної патології тварин і птиці.

2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових керівників.

Наукове керівництво аспірантами здійснюють д. вет.н. професор Наливайко Людмила Іванівна (науковий напрям з
інфекційної патології сільськогосподарської та декоративної птиці) та к. вет. н., доцент, почесний професор ЛНАУ,
відмінник освіти України Пархоменко Людмила Іванівна (науковий напрям ветеринарна мікробіологія,
епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія), що дозволяє забезпечити ефективну підготовку дисертаційних
робіт за тематикою досліджень інфекційних хвороб тварин і птиці, їх лабораторної діагностики з дотриманням
вимог належної лабораторної практики (GLP). Інші науково-педагогічні працівники кафедри епізоотології,
внутрішніх хвороб та ВСЕ, як з'ясували під час онлайн зустрічей, науковими керівниками аспірантів поки що бути не
можуть. ОНП “Ветеринарна медицина” (2020 р.) орієнтована на підготовку здобувачів за різними напрямами
ветеринарної медицини, проте наразі ЗВО не може забезпечити наукового керівництва для робіт за іншою
тематикою, окрім інфекційної патології. Наявна невідповідність наукової діяльності аспірантів напрямам
досліджень наукових керівників у здобувачів, які працюють над темами :“Отити в домашніх тварин (етіологія,
засоби лікування та профілактики)” і “Каліцівіроз котів (клініко-епізоотологічні аспекти, противірусна активність
препаратів)”. Під час зустрічі з науковими керівниками отримали пояснення, що аспіранти починали працювати з
іншими науковими керівниками, які звільнилися, тому, не виключено, що будуть змінюватися теми дисертаційних
робіт.

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

У ЗВО триває розбудова та комплектація лабораторій, з подальшими перспективами їх сертифікації. Здобувачі
вищої освіти наукових досліджень на базі ЗВО не проводили, оскільки лабораторії ще повноцінно не функціонують.
Наразі ЗВО укладено договори із зовнішніми стейкхолдерами, в рамках яких здобувачі можуть проводити наукові
дослідження і апробацію їх результатів на потужностях стейкхолдерів. Укладені договори про співробітництво з
науковими установами: ННЦ ІЕКВМ (2017 р.), ДП ДГ Кутузівка ІСГ ПС НААН України (2016 р.), Державна дослідна
станція птахівництва НААН України (2017 р.), ветеринарна клініка ВетЕксперт (2018 р.), 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. За попереднім запитом дані
документи було надано ЕГ для ознайомлення. Павленко І., здобувач ОНП 2 курсу, пройшов стажування на базі
Інституту ветеринарної медицини НААН України (тема “Стан і розвиток лабораторної діагностики інфекційних
хвороб тварин в Україні (2019 р.). Університет щороку проводить наукові конференції для здобувачів, аспірантів та
викладачів. За їх результатами формується збірник тез, який вноситься в репозитарій. Проводяться фахові
тематичні семінари, у яких беруть участь здобувачі ОНП. В ЗВО функціонує Рада молодих вчених, її основними
завданнями є інформування про конференції, наукові заходи, які проводяться в університеті, допомога у пошуку
необхідної інформації, співробітництво з іншими громадськими організаціями тощо. За запитом ЕГ була надана
інформація щодо основних публікацій, в яких висвітлені результати наукових досліджень ОНП. З'ясували, що у
здобувачів 4 курсу дисертації ще на етапі написання, їх остаточне завершення заплановано до кінця 2021 року.

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

ЗВО уклав угоди про співпрацю з рядом університетів інших країн (Польща, США, Болгарія, Туреччина, Білорусь,
Йорданія). Створено можливості для міжнародної академічної мобільності. Здобувачі беруть участь у відкритих
заходах міжнародних лекторів. Повідомили, що були присутніми на відкритій лекції викладача університету Мута,
Алькарак Йорданія Альравашдех Мустафи Салєх Мустафи на тему «Інфекційний бронхіт курей в Йорданії». У
здобувачів ОНП наявні публікації у міжнародних журналах, що індексуються в Scopus, Web of Science, вони не
відображають результатів наукових досліджень за темами дисертаційних робіт, проте вказують на отримання
навиків дослідницької роботи. Бойко В., аспірант 1 року навчання, пройшов стажування в Технологічному
університеті, Катовіце, Польща, 2020 р. (“Інновації в освіті”, обсяг програми 6 кред. ЄКТС). Казаков М. пройшов
стажування в університеті Мута, Алькарак, Йорданія (2018 р.). Грантова діяльність ЛНАУ спрямована на
фінансування програм академічної мобільності для здобувачів (проєкт «Вдосконалення вищої
сільськогосподарської освіти у Східній Україні» (AHEADEU). Університет є ключовим партнером USAID
«Економічна підтримка Східної України», за сприяння якого заплановано стажування для аспірантів по методах
лабораторної діагностики інфекційних хвороб птиці, що буде відбуватися на території України. Університет надає
можливості для закордонного стажування здобувачів на свинофермах, вівцефермах, фермах для ВРХ тощо.
Здобувачі ОНП у подібних стажуваннях участі не приймали.

5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

Наукові керівники та аспіранти приймали участь у дослідницьких проектах, які наразі є завершеними. Зокрема,
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. 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. 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. Наразі тематика науково-дослідної роботи кафедри епізоотології,
внутрішніх хвороб та ВСЕ знаходиться на етапі державної реєстрації. Наукові керівники аспірантів активні
дослідники, мають публікації у наукових фахових виданнях України та в іноземних наукових виданнях,
проіндексованих в базах даних Web of Science / Scopus.

6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.
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У ЗВО створено комісію з питань академічної доброчесності, яка керується у своїй діяльності Положенням про
запобігання та виявлення академічного плагіату в ЛугНАУ https://lnau.in.ua/dps1, Положенням про комісію з
питань академічної доброчесності ЛугНАУ https://lnau.in.ua/8k7a. Комісія здійснює контроль за дотриманням
академічної доброчесності учасниками освітнього процесу. Для перевірки унікальності текстів використовують
систему Unicheck. У разі виявлення значної кількості запозичень, робота повертається на доопрацювання.
Інтерв'ювання у фокус-групах проведеним серед здобувачів вищої освіти та викладачів підтвердило факт їх
ознайомлення з процедурами дотриманням академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу.
Здобувачі повідомили що у разі потреби перевірки наукових праць на унікальність звертаються безпосередньо до
своїх наукових керівників, перевірка проводиться безкоштовно.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Перевагою ОНП є наявність визнаних в Україні наукових шкіл, керівництво аспірантами здійснюють д. вет.н.
професор Наливайко Людмила Іванівна та к. вет. н., доцент, почесний професор ЛНАУ, відмінник освіти України
Пархоменко Людмила Іванівна, що дозволяє забезпечити якісний науковий результат аспірантів за напрямом
досліджень їх наукових керівників. Також наявна вагома освітня складова, що забезпечує отримання ґрунтовних
знань щодо інфекційних хвороб тварин і птиці та їх лабораторної діагностики з дотриманням вимог належної
лабораторної практики (GLP). Укладені угоди із зовнішніми стейкхолдерами, в рамках яких здобувачі можуть
проводити наукові дослідження в лабораторіях наукових установ. Закладом вищої освіти створено достатньо
можливостей для апробації наукових досліджень аспірантів в університеті.

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

Випускники ОНП наразі ще не підготували дисертації та лише частково опублікували свої основні наукові
результати у наукових виданнях. Публікацій здобувачів у міжнародних виданнях наявні, але вони не відображають
здобутки аспірантів за напрямом їх наукових досліджень. Здобувачі ОНП не приймали участь у програмах
міжнародної академічної мобільності та міжнародних стажуваннях за спеціальністю “Ветеринарна медицина”.
Рекомендовано активізувати роботу аспірантів щодо проведення необхідних наукових досліджень, опублікування
праць, які відображають основні наукові результати дисертації та написання дисертаційних робіт. Активізувати
роботу щодо реалізації програм міжнародної академічної мобільності, міжнародних стажувань за спеціальністю
"Ветеринарна медицина" для здобувачів ОНП.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Керівництво аспірантами здійснюють наукові керівники, які є активними науковцями, результати яких регулярно
публікуються та практично впроваджуються. Перелік освітніх компонентів ОНП, їх логічна послідовність, наявний
науковий потенціал наукових керівників аспірантів спрямовані на ефективну підготовку дисертаційних робіт з
тематики, яка стосується інфекційної патології. Аспіранти ОНП лише частково опублікували свої основні наукові
результати у наукових виданнях та не приймали участь у програмах міжнародної академічної мобільності та
міжнародних стажуваннях за спеціальністю “Ветеринарна медицина”. Враховуючи всі ці фактори, експертна група
вважає, що має місце загалом відповідність Критерію 10.

IV. Інші спостереження

У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження, пов’язані із освітньою програмою, освітньою
діяльністю за цією програмою або процедурою проведення акредитації.

Вважаємо, що відсутні підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації освітньо-наукової програми
“Ветеринарна медицина” за третім рівнем вищої освіти. Під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-
наукової програми було створено всі необхідні умови для роботи ЕГ. Зокрема, за попередніми запитами ЕГ
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гарантом було надано додаткову інформацію про ОНП у повному обсязі. Під час онлайн – візиту експертної групи
до ЛугНАУ – було забезпечено присутність осіб, з якими було заплановано зустрічі з використанням технічних
засобів відеозв'язку у відповідності до узгодженої програми візиту. У поданих для акредитації документах не
виявлено недостовірних відомостей. Відсутні підстави вважати, що освітній процес за освітньою програмою не
здійснюється.

V. Підсумки

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації ОП, не пов’язані із
відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми, відсутні.

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня програма відповідає Критеріям за
наступними рівнями відповідності:

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми E

Критерій 3 . Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання B

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси E

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є умовна (відкладена) акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток РП 2017-2018.pdf tondiDD6+YDwkRCpt1WEbNV4+ZM+CdyhvfhjeK1l
0rY=

Додаток Інформація про перспективи
створення разових

спеціалізованих вчених рад.pdf

4OjnrJMCeCHmWhp4xy1fKL78CMTIDwXKEvlB34B
gD04=

Додаток Публікації аспірантів.pdf 9UCmJXDbscn1phozbaYedu86ypc3OLP+o30UzNvH
T1M=

Додаток п.30 (38) ЛУ КОЧМАРСЬКИЙ
В.А..pdf

E6eOySnZMmkGmVNMVwK9ckVY+TyFFiswVlkvbI
TyNRU=

Додаток Скрін Відсутність робочих
програм вибіркових дисциплін

на сайті.pdf

xof4fG/aZyN6cB0eaADX10/JvuSiiJhARzS6ErplBYA
=
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***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Лавріненко Інна Вікторівна

Члени експертної групи

Салата Володимир Зеновійович

Біленький Володимир Олегович
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