
ФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ
ПРОГРАМ 

У ЛУГАНСЬКОМУ
НАЦІОНАЛЬНОМУ
АГРАРНОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

Стратегія розвитку Луганського національного аграрного університету на 2020-
2025 рр.
Положення про освітні програми Луганського національного аграрного
університету.
Положення про організацію освітнього процесу в Луганському національному
аграрному університеті (у новій редакції).
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в Луганському
національному аграрному університеті.
Система заходів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
Положення про порядок підготовки здобувачів вищьої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у Луганському національному аграрному університеті.
Порядок надання студентам Луганського національного аграрного університету
графік індивідуального навчання
Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором.
Положення про проведення навчально-виробничих закордонних практик та
стажувань.
Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Луганського
національного аграрного університету (нова редакція)
Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у Луганському аграрному
універитеті
Правила прийому до Луганського національного аграрного університету для
здобуття вищої освіти в 2020 році (зі змінами)
Положення про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/
або інформальній освіті

НА БАЗІ: 

http://lnau.in.ua/wp-content/uploads/2020/06/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83.pdf
https://www.lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://www.lnau.in.ua/DOCS/ZahVid/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7_%D0%BE%D1%81%D0%B2_%D0%BF%D1%80.doc_compressed.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennia_pro_systemu_vnutrishnoho_zabezpechennia_yakosti_vyshchoi_osvity_LNAU.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Systema_zaxodiv_vnutrishnogo_zabezpechennya_yakosti_osvity.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennya_pro_poryadok_pidhotovky_zdobuvachiv_vyshchoyi_osvity_stupenya_doktora_filosofiyi_ta_doktora_nauk_u_LNAU.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Poriadok_nadannia_studentam_LNAU_hrafiku_indyvidualnoho_navchannia.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennya_pro_poryadok_ta_umovy_obrannya_studentamy_dyscyplin_za_vyborom.pdf
https://www.lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9B%D0%9D%D0%90%D0%A3_(%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F).pdf
https://www.lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-2020/PK/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9B%D0%9D%D0%90%D0%A3%20%D1%83%202020%20%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96.pdf
http://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2C%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96.pdf


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення
аакадемічної різниці
Кодекс корпоративної культури Луганського національного аграрного університету
Положення про конкурсний відбір та призначення на посади науково-педагогічних і
педадогічних працівників Луганського національного аграрного університету 
Колективний договір Луганського національного аграрного університету на 2017-2022
роки
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педадогічних і науково-
педадогічних працівників Луганського національного аграрного університету
Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю
результатів навчання у Луганському національному аграрному університеті
Положення про раду з якості вищої освіти у Луганському національному аграрному
університеті
Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення
академічної
Положення про матеріальне стимулювання науково-педадгогічних, педагогічних,
наукових працівників за наукові досягнення
Положення про науково-технічну раду 
Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти
Положення про практичну підготовку здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня
вищої освіти
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність
Положення про внутрішню сертифікацію дистанційних курсів

https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennya_Pro_poryadok_perezarakhuvannya_navchal'nykh_dystsyplin_ta_vyznachennya_akademichnoyi_riznytsi.pdf
http://lnau.in.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennia_pro_konkursnyi_vidbir.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennia_pro_konkursnyi_vidbir.pdf
https://www.lnau.in.ua/wp-content/uploads/2018/02/Koll_dogovor.pdf
https://www.lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennja_pro_pidvyshhennja_kvalifikaciji.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Pologennya_pro_provedennya_kontrolya.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%B7%20%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.pdf?_t=1604911829
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennya_Pro_poryadok_perezarakhuvannya_navchal'nykh_dystsyplin_ta_vyznachennya_akademichnoyi_riznytsi.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%2C%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%2C%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%9B%D0%9D%D0%90%D0%A3.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%9B%D0%9D%D0%90%D0%A3.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%28%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%29%20%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%83%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8E%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2.pdf


ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЗІ
СТЕЙКХОЛДЕРАМИ, СТУДЕНТАМИ ТА КЕРІВНИЦТВОМ

ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 



ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ І УКЛАДАННЯ
ДОГОВОРІВ ЩОДО БАЗ ПРАКТИК ЗІ

СТЕЙКХОЛДЕРАМИ, НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВПРАЦІ  З 
 ОБ'ЄДНАНИМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ



ПОПУЛЯРІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ СЕРЕД
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ, АСПІРАНТІВ  

 УНІВЕРСИТЕТУ ТА АБІТУРІЄНТІВ



СПІВПРАЦЯ З ЗАКЛАДАМИ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
В МЕЖАХ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК



НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ 
ЯК ЕКСПЕРТИ З ПИТАНЬ ВИРОБНИЦТВА

 ПРОДУКЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ



ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК 
З ВИПУСКНИКАМИ 



ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК З ВИПУСКНИКАМИ


