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Шановні здобувачі та колеги, спільнота стейкхолдерів,
наші українські та зарубіжні партнери!
У 2020 році Луганський національний аграрний університет позиціонував
себе як перший мережевий Університет в Україні. Основною нашою діяльністю
стала не тільки підготовка висококваліфікованих фахівців аграрного профілю,
але й ще проведення фундаментальних досліджень у профільних галузях наук,
вдосконалення наявних технологій, співпраця з іноземними закладами освіти,
організаціями та партнерами, розбудова зав’язків з реальним сектором
економіки.
Особливістю функціонування Університету у сучасних умовах є
різноплановість та багатозадачність і одночасно цікавість нових викликів:
активна грантова діяльність для відновлення матеріально-технічної бази,
удосконалення якості вищої освіти в Університеті, забезпечення
висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом на території
Луганської та Донецької областей, розвиток співпраці з регіональними
представниками агробізнесу і все це заради підготовки та забезпечення
працевлаштуванням в східному регіоні України конкурентоспроможних
фахівців аграрної галузі, підготовки людського капіталу для Донецького та
Луганського регіонів.
І саме головне – ми відновлюємось фактично з нуля зусиллями тих, кому не
байдужа доля єдиного аграрного університету Сходу України.
Сьогодні у нашому закладі відбувається навчання за 15 спеціальностями
ступеня освіти «бакалавр» і «магістр». Навчання здійснюється на факультеті
ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій, факультеті агрономії
та будівництва, економічному факультеті, у навчально-науковому інституті
механізації сільського господарства. Також на базі наших коледжів ми
здійснюємо підготовку спеціалістів за дев’ятьма спеціальностями і випускаємо
молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів.
Пропонований звіт є узагальненням результатів діяльності Луганського
національного аграрного університету у 2020 році відповідно до основних
напрямів та завдань Стратегії розвитку Луганського національного аграрного
університету на 2020-2025 рр які було реалізовано у 2020 році.
Дякую всім колегам, здобувачам, стейкхолдерам і партнерам, хто зробив
цей рік успішним. Луганський національний аграрний університет має
унікальний потенціал, аби стати у найближчому майбутньому ключовим
складником відродження Сходу України. Цей меседж сприймається з особливою
виразністю, зважаючи на те, що заклад вищої освіти у 2021 році відзначатиме
свій сторічний ювілей.
З повагою, Ростислав ПОДОЛЬСЬКИЙ
\
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1. УЧАСТЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У
СФЕРІ ОСВІТИ
Ключовий напрямок розвитку Університету полягає в реалізації ним
державної політики у сфері освіти з метою забезпечення якості,
студентоцентрованості та конкурентоспроможності, що передбачає створення
внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти; формування переліку
освітніх програм, максимально ефективне використання кадрових ресурсів
Університету для їх відкриття, реалізації, забезпечення відповідності викладачів
ліцензійним вимогам; забезпечення прикладного характеру освітніх результатів,
їхньої відповідності потребам ринку та споживачів освітніх послуг шляхом
посилення практичної складової освітніх програм; забезпечення ефективної
структури контингенту здобувачів вищої освіти; створення системи студентської
демократії, тощо.
1.1 Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти
Діяльність Луганського національного аграрного університету, його
підрозділів і служб здійснюється відповідно до законів України та інших
нормативно-правових актів у сфері освіти, Положення про систему
внутрішнього забезпечення вищої освіти в ЛугНАУ, яке розроблене відповідно
до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII
(стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти) та Системи заходів
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, затвердженого Вченою радою
ЛНАУ від 08 листопада 2019 р. (протокол № 15), введеного в дію наказом
ректора від 11 листопада 2019 р. № 01-04/170.
Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті є
складовою частиною системи забезпечення якості вищої освіти в Україні та
містить дві підсистеми:
– забезпечення та моніторинг якості вищої освіти в Університеті;
– забезпечення та моніторингу якості освітньої діяльності Університету.
Підсистема забезпечення та моніторингу якості вищої освіти спрямована на
оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти шляхом поступового
переходу до прозорих методик оцінювання та застосування рейтингових шкал, а
також диференційованих підходів до оцінювання результатів навчання
здобувачів вищої освіти.
Підсистема забезпечення та моніторингу якості освітньої діяльності
Університету містить такі заходи:
– проведення внутрішніх аудитів якості діяльності структурних підрозділів
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Університету, які забезпечують функціонування освітнього процесу;
– встановлення зворотного зв’язку з учасниками освітнього процесу
(опитування здобувачів вищої освіти, професорсько-викладацького складу,
співробітників Університету);
– підтримка системи рейтингової оцінки якості діяльності професорськовикладацького складу та студентів Університету;
– сприяння та контроль підвищення кваліфікації співробітників
Університету;
– сприяння підвищенню педагогічної майстерності професорськовикладацького складу, співробітників Університету шляхом організації
різноманітних семінарів (психолого-педагогічного циклу для молодих
викладачів тощо), тренінгів, конференцій, круглих столів та форумів;
– забезпечення доступності інформації щодо результатів діяльності
Університету на веб-сайті Університету;
– постійна оптимізація роботи інформаційної системи Університету для
підтримки сучасного інформаційно-освітнього середовища;
– проведення заходів із виявлення та запобігання академічному плагіату.
Організація внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті
здійснюється на таких рівнях: перший – здобувачі вищої освіти; другий –
викладачі, куратори академічних груп; третій – кафедра (керівники (гаранти)
освітніх програм, проєктна група); четвертий – факультети/ННІ
(декани/директор, експертні комісії та вчені ради факультетів); п’ятий рівень –
ректорат, сектор ліцензування, акредитації та моніторингу якості освітніх послуг
навчального відділу, Рада з якості та Вчена рада Університету.
На першому рівні організації системи внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти Університету здійснюються соціологічні опитування здобувачів
вищої освіти. Другий рівень організації системи внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти в ЛугНАУ здійснюється викладачами кафедри, кураторами
академічних груп. Третій рівень реалізується при безпосередньому керівництві
гаранта освітньої програми та завідувача кафедри. Четвертий рівень організації
системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті
реалізується на факультеті під безпосереднім керівництвом декана. На п’ятому
рівні системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти – ректоратом,
структурними підрозділами Університету, сектором ліцензування, акредитації та
моніторингу якості освітніх послуг навчального відділу, Радою з якості
Університету здійснюються процедури і заходи, які свідчать про дотримання
вимог до забезпечення якості вищої освіти. Діяльність Ради з якості
Університету, сектору ліцензування, акредитації та моніторингу якості освітніх
послуг навчального відділу спрямована на постійне покращення здатності
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Університету виконувати вимоги усіх зацікавлених сторін до якості вищої освіти
на основі результатів вивчення задоволеності її якістю випускників Університету
та роботодавців.
1.2 Освітні програми
1.2.1 Профілі освітніх програм
У 2020 р. Університет продовжував підготовку здобувачів вищої освіти за
освітніми програмами, затвердженими у 2019 р. Вченою радою Луганського
національного аграрного університету.
Протягом звітного періоду у партнерстві з Українським клубом аграрного
бізнесу, за сприяння проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України»,
модернізовано магістерську програму СО Магістр за спеціальністю
201 Агрономія (протокол Вченої ради від 30.06.2020 р. № 11). Ця освітня
програма передбачає нові підходи у навчанні, залучення кращих експертів для
викладання, кожен студент отримує менторський супровід, проходження
практики в провідних агрохолдінгах України та працевлаштування після
успішного завершення навчання. Усі ці зусилля спрямовані на підвищення якості
освіти, урахування потреб роботодавців при навчанні молодих спеціалістів та
підвищення рівня конкурентоспроможності випускників ЛугНАУ на ринку
праці.
Загалом станом на 01.09.2020 р. Університет здійснює підготовку за денною
і заочною формами навчання за 15 освітніми програмами СО «Бакалавр» і 10
СО «Магістр». Не всі освітні програми однаково зацікавили потенційних
здобувачів вищої освіти. Ті програми, які протягом трьох років засвідчили
негативну динаміку показників контингенту, стали предметом серйозного
аналізу з боку Вченої ради Університету, ректорату, вчених рад факультетів та
інституту. Для удосконалення реалізації освітніх програм факультетам та
інституту запропоновано Маркетингову стратегію просування освітніх послуг у
ЛугНАУ.
Механізм розробки, затвердження, моніторингу та перегляду освітніх
програм регулюється «Положенням про організацію освітньої діяльності у
Луганському національному аграрному університеті (у новій редакції)»,
затвердженим зі змінами Вченою радою (протокол № 3 від 04.03.2020 р.) та
введеним у дію наказом ректора № 01-04/044 від 10.03.2020 р., «Положенням про
освітні програми Луганського національного аграрного університету»
затвердженим Вченою радою (протокол № 7 від 28.05.2020 р.) та введеним у дію
наказом ректора № 01-04/077 від 29.05.2020 р. Моніторинг та удосконалення
освітніх програм у процесі їх реалізації проводиться з метою забезпечення
відповідності встановленим цілям діяльності, потребам здобувачів вищої освіти
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та суспільства в цілому.
Моніторинг освітніх програм здійснюється проєктною групою. Освітні
програми щорічно переглядаються колективами кафедр і затверджуються
вченими радами факультетів, навчально-наукового інституту, Університету.
З метою адаптації освітніх програм до сучасних вимог ринку такий моніторинг
здійснюється із залученням здобувачів вищої освіти, представників органів
студентського самоврядування, випускників, роботодавців, академічної
спільноти та інших зацікавлених сторін.
Моніторинг освітніх програм проводиться на основі «Положення про
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Луганському
національному аграрному університеті» (затверджено Вченою радою, протокол
№ 8 від 27.02.2019 р., введено в дію наказом ректора № 01-04/62-4 від
27.02.2019 р.) та «Системи заходів внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти в Луганському національному аграрному університеті» (затверджено
Вченою радою, протокол № 15 від 08.11.2019 р., введено в дію наказом ректора
№ 01-04/170 від 11.11.2019 р.). і має за мету встановити, чи є призначення
кредитів, визначені результати навчання та розраховане навчальне навантаження
досяжними, реалістичними та адекватними.
Протягом 2020 р. Університетом реалізовано певну низку організаційних і
методичних заходів щодо забезпечення якості вищої освіти стосовно
моніторингу та перегляду освітніх програм, зокрема:
1)
здійснено перевірку відповідності освітніх програм, навчальних
планів і робочих навчальних планів (травень 2020 р.);
2)
проаналізовано кадровий склад заявлених освітніх програм
відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів
освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р.
№ 1187 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 347
(жовтень 2020 р.);
3)
визначено показники конкурентоспроможності освітніх програм
Університету (позитивна динаміка контингенту, кадровий потенціал,
матеріально-технічне забезпечення);
4)
затверджено Положення про освітні програми Луганського
національного аграрного університету, Положення про проєктну, робочу групу
освітньої програми та групу забезпечення спеціальності, Положення про
гарантів освітніх програм Луганського національного аграрного університету,
затверджені Вченою радою (протокол № 7 від 28.05.2020 р.) та введені у дію
наказом ректора № 01-04/077 від 29.05.2020 р., які вдосконалюють організацію
розроблення, впровадження, моніторингу та реалізації освітніх програм;
розроблено та оновлено понад 10 внутрішніх нормативних документів:
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−
Положення про організацію освітнього процесу;
−
Положення про дуальну освіту;
−
Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату;
−
Положення про комісію з питань академічної доброчесності;
−
Кодекс академічної доброчесності;
−
Положення про комісію з питань академічної доброчесності;
−
Положення про опитування щодо якості освітньої діяльності тощо.
Основним позитивним впливом розроблених внутрішніх процедур є:
1) зрозумілість, чіткість та прозорість процесів освітньої діяльності;
2) залучення до всіх процесів представників студентського самоврядування
(вчені ради, науково-методична комісія, стипендіальна комісія, комісія з питань
академічної доброчесності, розгляд освітніх програм, накази на відрахування
здобувачів, розгляд результатів опитувань на засіданнях студентського
самоврядування);
3) налагодження конструктивного діалогу з роботодавцями, здобувачами та
випускниками при оновленні освітніх програм (проведення громадських
обговорень, отримання рецензій, зауважень, проведення круглих столів, засідань
кафедр тощо з оприлюдненням результатів на сайті та сторінках у соціальних
мережах);
4) упровадження прозорої та анонімної системи опитувань (щодо якості
освітніх програм, викладання окремо для здобувачів, стейкхолдерів, випускників
– на сайті Університету, задоволеності результатами навчання з кожної
дисципліни – на платформі дистанційного навчання Moodle, задоволеності
дистанційним навчанням – на сайті Університету), результати таких опитувань
розглядаються на засіданнях кафедр, вчених радах ННІ, факультетів та
враховуються при оновленні ОП або робочих програмах дисциплін;
5) удосконалюються підходи до процедури обрання вибіркових дисциплін –
з 2020/2021 навчального року запроваджується доступ здобувачів до дисциплін
інших освітніх програм, в освітніх програмах внесено зміни щодо відмови від
блоків дисциплін або обрання однієї із двох запропонованих дисциплін, запис на
дисципліни здійснюється через особисті електронні кабінети студентів (раніше
це відбувалося шляхом написання заяви здобувача), створено каталог вибіркових
дисциплін та їх анотації (доступно на сайті Університету та електронних
особистих кабінетах);
6) активно впроваджуються принципи академічної доброчесності –
кваліфікаційні роботи перевіряються в системі Unichek (починаючи з 2016 року,
але не було створено внутрішніх нормативних документів), курсові роботи
проходять перевірку з 2020 року та передаються на розміщення до репозитарію
Університету, створено комісію з питань академічної доброчесності, проведено
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тренінги зі здобувачами та викладачами щодо правил академічного письма,
тренінги з членами комісії щодо користування системою Unichek .
1.2.2 Практична підготовка студентів
Одним із найважливіших аспектів здобуття вищої освіти є практична
підготовка студентів Університету. З цією метою, відповідно до освітніх
програм, навчальних планів та графіку освітнього процесу, студенти проходять
виробничу практику на підприємствах. Студенти проходили практику
здебільшого на підприємствах сходу України, що обумовлено розташуванням
Університету та місцем проживання студентів.
Після закінчення терміну практики, як правило, у двотижневий термін,
проводиться захист виробничої практики перед комісією. Для проходження
практики студент обов’язково надає звіт та щоденник з виробничої практики,
оформленні належним чином та завізовані на підприємстві, на якому студенти
проходили практику. Абсолютна успішність по Університету склала 97,3 %
денної форми навчання, 96,9 % заочної форми навчання, а якісна – 91,8 % денної
форми навчання, 84,2 % заочної форми навчання. Аналіз успішності
проходження практичної підготовки за спеціальностями зображено на
рисунках 1.1–1.2.
Під час проходження практичної підготовки студенти продемонстрували
достатній рівень теоретичних знань, які закріпили на практиці, здійснюючи
аналітичну та моніторингову роботу, здобули професійні компетентності для
вирішення поставлених практичних завдань, оволоділи сучасними формами і
методами організації професійної діяльності, показали високий рівень
самоорганізації та самостійності у здійсненні завдань практичної підготовки.
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Рисунок 1.1 – Аналіз успішності проходження практичної підготовки студентів
денної форми навчання
11

Заочна
100
100

100
100

100
100

100
95

100 88

97 88

100

100

92

100
80

80

50
40

60
40
20

Абсолютна

0
075

073

071

201

205

192

Абсолютна

208

204

101

Якісна

Рисунок 1.2 – Аналіз успішності проходження практичної підготовки студентів
заочної форми навчання
В Університеті запроваджена система дуальної освіти, заключено договори
про співпрацю у сфері дуальної освіти із 23 підприємствами. Наразі на дуальній
формі навчання навчається 15 студентів. Проте є ряд проблем як на локальному,
так і на національному рівнях, а саме:
−
цілі і завдання практики не завжди відповідають потребам
конкретного підприємства або сучасним вимогам галузі;
−
керівники практики від підприємства не мають мотивації для
належного виконання своїх обов’язків;
−
керівники практики від Університету не завжди мають змогу фізично
відвідувати місце проходження практики;
−
у студентів заочної форми навчання практика найчастіше носить
формальний характер;
−
у студентів заочної форми навчання законодавством не передбачено
відпустка у зв’язку з проходженням практики.
Для вирішення цих проблем у наступному році планується ряд заходів:
−
постійний моніторинг організації та проходження практики шляхом
анкетування всіх студентів-практикантів;
−
підбір нових баз практики для проходження практичної підготовки
відповідно до вимог освітніх програм;
−
розвиток дуальної освіти із залученням нових баз практик та
збільшенням інтересу до дуальної освіти серед вступників.
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1.3 Контингент здобувачів вищої освіти
1.3.1 Структура контингенту студентів
Ураховуючи ситуацію щодо перенесення освітньої діяльності з м. Харків до
м. Старобільськ, розглянемо динаміку змін контингенту здобувачів вищої освіти
за останні 3 роки.
Динаміку змін контингенту здобувачів вищої освіти денної та заочної форм
навчання, які навчаються за кошти державного бюджету та за кошти фізичних
та/або юридичних осіб, представлено на рисунках 1.3–1.4.
Динаміка змін контингенту студентів, що навчаються за
кошти державного бюджету
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Рисунок 1.3 – Динаміка змін контингенту здобувачів вищої освіти, які
навчаються за кошти державного бюджету
Динаміка змін контингенту студентів, що навчаються за
кошти фізичних та/або юридичних осіб
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Рисунок 1.4 – Динаміка змін контингенту здобувачів вищої освіти, які
навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб
Контингент здобувачів вищої освіти як денної, так і заочної форм навчання
не є сталою величиною, на жаль, ми спостерігаємо його зменшення (табл. 1.1).
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Таблиця 1.1 Динаміка змін контингенту здобувачів вищої освіти
Навчальний рік
2018–2019

Денна форма навчання
1406
+7 %

2019–2020

1194

2020–2021

917

-15 %
-23%

Заочна форма навчання
885
-2.9 %
566
461

-36%
-18.5%

Слід зазначити, що в останні два роки спостерігається суттєве зменшення
контингенту здобувачів вищої освіти. Причиною є той факт, що переважну
більшість абітурієнтів, які вступають до магістратури, складають випускники
бакалаврату, а у ці роки випуск здобувачів вищої освіти СО «Бакалавр» був
незначним. Окрім цього деякі випускники Університету не змогли набрати
прохідний бал, щоб скласти ЗНО з іноземної мови. Разом з тим, слід звернути
увагу, що зниження кількості вступників на базі ПЗСО пов’язано з карантинними
заходами на території України та переміщенням Університету до обласного
міста, більшість вступників надають перевагу навчанню у великому місті.
Також можна виокремити наступні причини, які впливають на кількість
вступників:
−
демографічна криза, наслідком якої є зменшення кількості
абітурієнтів;
−
швидка зміна вимог ринку праці щодо професійних компетентностей
працівників;
−
зменшення платоспроможного попиту фізичних та юридичних осіб
на вищу освіту;
−
збільшення конкуренції на ринку освітніх послуг в Україні й світі,
зростання доступності якісної вищої освіти за межами України;
−
невпевненість майбутніх молодих фахівців-аграріїв щодо успішного
працевлаштування у сільській місцевості;
−
зменшення кількості іноземних громадян, які бажають здобути вищу
освіту українською мовою.
Розглядаючи окремо контингент здобувачів вищої освіти денної форми
навчання (917 осіб), можна зробити висновок щодо переважної кількості осіб, які
навчаються за державним замовленням – 673 осіб (73,39 %), за контрактом
навчаються 244 здобувача освіти (26,61 %). Ми бачимо значну перевагу
навчанню на бюджеті, ніж на контракті – 429 осіб (рис. 1.5).
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Контингент здобувачів вищої освіти денної форми навчання
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Рисунок 1.5 – Контингент здобувачів вищої освіти денної форми навчання
Аналіз контингенту здобувачів вищої освіти заочної форми навчання
(185 осіб) свідчить про те, що розрив між контингентом здобувачів освіти, які
навчаються за кошти державного бюджету (185 осіб, що становить 40,13 %) та
тих, що навчаються за кошти фізичних та /або юридичних осіб (276 осіб, що
становить 59,87 %), складає 91 особу. При цьому слід зазначити тенденцію до
збільшення частки здобувачів освіти, які навчаються на контрактній формі, тобто
поступової ліквідації державного замовлення на заочній формі та переходу
тільки на навчання за контрактом (рис. 1.6).
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Рис. 1.6 – Контингент здобувачів вищої освіти заочної форми навчання
Загальну інформацію щодо контингенту здобувачів вищої освіти денної
(917 осіб) та заочної форм навчання (461 особа), що навчаються за кошти
державного замовлення (858 осіб) та за кошти фізичних та/або юридичних осіб
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(520 осіб), представлено на рисунках 1.7 та 1.8.
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Рисунок 1.7 – Загальний контингент здобувачів вищої освіти за формами
навчання
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Рисунок 1.8 – Загальний контингент здобувачів вищої освіти
Розглянемо розподіл здобувачів вищої освіти за формами навчання та
курсами (рис. 1.9). На СО «Бакалавр» на заочній формі навчання ми
спостерігаємо майже рівномірний розподіл здобувачів освіти, а на денній формі
навчання ми бачимо протилежну картину. Кількість здобувачів на третьому та
четвертому курсі значно більша, ніж на першому та другому, що обумовлено
переміщенням Університету до міста з маленькою щільністю населення та
депресивною економікою.
На СО «Бакалавр» зі скороченим терміном навчання як на денній, так і на
заочній формі навчання розподіл здобувачів на всіх курсах майже однаковий, але
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кількість студентів на першому курсі менша, ніж на другому, що обумовлено
складанням ЗНО для вступу до навчального закладу. Щодо здобувачів вищої
освіти СО «Магістр», то їх значно менше, що викликано незначним випуском
бакалаврів на певних факультетах.
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Рис. 1.9 – Розподіл здобувачів вищої освіти денної форми за курсами навчання
Окремо слід зазначити, що в Університеті навчається 51 (у попередньому
навчальному році – 47 осіб) іноземний громадянин, що складає всього 3,7 %
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загальної кількості здобувачів освіти. Розподіл здобувачів вищої освіти за
факультетами та інститутом Університету наведено на рисунку 1.10.
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Рис. 1.10 – Розподіл контингенту за факультетами Університету
Розподіл здобувачів між структурними підрозділами Університету майже
однаковий. Низька кількість студентів СО «Бакалавр» заочної форми навчання
на факультеті ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій
пояснюється тим, що спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» немає заочної
форми підготовки. Низька кількість здобувачів вищої освіти на СО «Магістр»
економічного факультету пов’язана із незначним випуском СО «Бакалавр».
Заслуговують пильної уваги й аналізу показники відрахування здобувачів
вищої освіти упродовж року. Протягом 2020 р. факультетами та інститутом
Університету було відраховано 181 здобувач вищої освіти. Показник
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відрахованих здобувачів освіти є занадто високим для наявного контингенту.
Занепокоєння викликає той факт, що серед відрахованих 20 % (38 осіб)
складають здобувачі освіти СО «Магістр». Щодо розподілу відрахованих
здобувачів освіти за формами навчання та фінансування маємо такі дані: денна
форма навчання – 89 осіб (49,17 %), заочна – 92 особи (50,83 %); здобувачі вищої
освіти, які навчались за кошти державного бюджету – 88 осіб (48,61 %), за кошти
фізичних або юридичних осіб – 93 особи (51,39 %).
Основні причини відрахування здобувачів освіти: невиконання вимог
навчального плану та графіка навчального процесу, невиконання умов договору,
академічна неуспішність.
Залежно від кількості здобувачів освіти кожний заклад вищої освіти має
певну кількість ставок професорсько-викладацького складу. Отже, постійне
скорочення контингенту здобувачів освіти призводить до зменшення кількості
ставок, що зумовлює значне скорочення професорсько-викладацького складу.
Тому збереження контингенту на відповідному рівні є першочерговим завданням
на найближчі роки.
1.3.2 Випуск 2019-2020 н.р.
Після завершення навчання на певному освітньому рівні, з метою
встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам
стандартів вищої освіти та освітньої програми, в Університеті екзаменаційними
(кваліфікаційними) комісіями здійснюється атестація здобувачів вищої освіти.
Атестація проводиться на підставі оцінки рівня загальнопрофесійної та
спеціалізовано-професійної компетентності здобувачів вищої освіти,
передбачених відповідним рівнем національної рамки кваліфікацій і освітньокваліфікаційними характеристиками фахівців спеціальностями / освітніми
програмами. Об’єктивне фахове оцінювання рівня знань, умінь і навичок
здобувачів вищої освіти є індикатором якісної підготовки майбутніх фахівців,
запорукою успішного працевлаштування здобувачів вищої освіти, формування й
утримання високого іміджу Університету та місця у численних рейтингах.
У 2020 р., після закінчення відповідного циклу навчання, за результатами
підсумкової атестації екзаменаційні (кваліфікаційні) комісії атестували як таких,
що здобули вищу освіту, і присвоїли ступені вищої освіти (бакалавра, магістра)
та відповідні кваліфікації 1 300 фахівцям, що на 283 (18 %) фахівця менше за
показники попереднього навчального року.
У звітному році отримали (рис. 1.11):
−
диплом бакалавра – 439 фахівців (із них 9 – з відзнакою);
−
диплом магістра –234 фахівця (із них 12 – з відзнакою).
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Кількість отриманих дипломів у 2020 році
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Рисунок 1.11 – Кількість отриманих дипломів у 2020 році
Випуск фахівців за ступенем освіти «Бакалавр» зменшився, порівняно з
попереднім навчальним роком, на 68 осіб, за ступенем освіти «Магістр»
зменшилась на 53 особи.
Чисельність здобувачів вищої освіти за всіма освітніми програмами, які
завершили відповідний цикл навчання і продовжують навчання в Університеті
за наступним освітнім рівнем, складає 149 осіб, що становить 32,11 % від
загальної кількості здобувачів СО «Бакалавр», які закінчили навчання у 2020 р.
(табл. 1.2; рис. 1.12).
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Таблиця 1.2 – Кількість здобувачів СО «Бакалавр», які продовжили
навчання на СО «Магістр» у 2020-2021 н.р.
Закінчили
навчання
за СО «Бакалавр» у
2020 р.
10
22
26

Спеціальність
051 Економіка
051 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та
страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
101 Екологія
181 Харчові технології
192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій
201 Агрономія
204 Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва
205 Лісове господарство
208 Агроінженерія
211 Ветеринарна медицина
Разом

23
8
5

3
1
0

13,04 %
12,5 %

7
31
29
21
60
30

7
11
3
5
16
13

100 %
35,48 %
17,24 %
23,80%
26,6 %
43,33 %

16
105
46
439

6
51
15
141

13,04 %
48,57 %
32,60 %
32,11 %
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0
5
22,72 %
5
19,23 %
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Рисунок 1.12 – Кількість здобувачів, які продовжили навчання за СО «Магістр»
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Показник вступу на СО «Магістр» після закінчення Університету за всіма
спеціальностями знаходиться нижче середнього. Це пов’язано із введенням
обов’язкового ЗНО з іноземної мови для вступу на СО «Магістр», а також
з продовженням переміщення Університету в Луганську та Донецьку області.
У відсотковому співвідношенні частина дипломів з відзнакою складає 3,2 %
від дипломів без відзнаки (рис. 1.13).
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Рисунок 1.13 – Частка здобувачів вищої освіти, які одержали дипломи з
відзнакою
1.3.3 Вступна кампанія-2020
Приймальна комісія Луганського національного аграрного університету в
2020 році працювала згідно з документацією, що регламентують умови прийому
(затверджені МОН від 11 жовтня 2019 року), зокрема основними законами,
постановами, положеннями, наказами та листами МОН, інструкціями
ДП «Інфоресурс», Правилами прийому до ЛНАУ (наказ ЛНАУ № 01-04/191 від
28.12.2019 р.).
До початку календарного року було затверджено склад приймальної комісії
на 2020 р. (наказ ЛНАУ №01-04/192 від 28.12.2019 р.), який протягом року
ухвалював рішення з основної роботи приймальної комісії та студентського
складу. Засідання приймальної комісії оформлені протоколами, ухвали
висвітлені на офіційному сайті ЛугНАУ. Згідно з Положенням «Про приймальну
комісію ЛНАУ» і з метою організації та проведення вступних випробувань і
співбесід при вступі для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра, магістра були
створені предметні екзаменаційні комісії, комісії для проведення співбесід,
фахові атестаційні комісії, предметні комісії, апеляційні комісії та відбіркова
комісія (наказ ЛНАУ від 25.01.2020 р. № 01-04/021 та внесено до них зміни
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(наказ ректора від 06.08.2020 р. № 01-04/113).
Затверджені програми вступних екзаменів, співбесід та екзаменаційних
матеріалів для вступу на СО «Бакалавр» та СО «Магістр» були висвітлені на
сайті ЛугНАУ у вкладці Абітурієнту, Вступ 2020. Ураховуючи позитивний
досвід вступної кампанії 2019 року з використанням платформи Moodle, було
прийнято рішення про проведення усіх вступних випробувань для вступу
виключно з використанням електронних систем проведення іспитів. Загалом під
час вступної кампанії 2020 з використанням платформи Moodle було прийнято
понад 900 іспитів.
На організацію та проведення вступної кампанії у 2020 році, на відміну від
попереднього року, найбільший вплив мали чинники зовнішнього характеру. З
основних чинників, які суттєвим чином впливали на організацію вступної
кампанії, необхідно відзначити наступні:
1.
У зв’язку з пандемією COVID-19 Приймальна кампанія цього року
відтерміновувалась у часі. Списки рекомендованих до зарахування за державним
замовленням на перший курс оприлюднені 27 серпня. Зарахування студентів
першого курсу на бюджетну форму навчання відбулося 5 вересня, на контракт –
14 вересня.
2.
Зміни до умов прийому щодо проведення термінів ЗНО, фахових
вступних випробувань та зарахування абітурієнтів. У зв’язку зі змінами умов
вступу абітурієнтів з тимчасово окупованих територій оперативно створено в
складі приймальної комісії освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна».
Крім того, змінами до правил прийому було скасовано додатковий вступний
іспит для вступників до магістратури з інших спеціальностей.
3.
Результати проведення ЗНО дають привід для занепокоєння всім
технічним спеціальностям з огляду на якість цьогорічного поповнення. Адже
загальна кількість учасників зовнішнього незалежного оцінювання в Україні, які
подолали поріг «склав/не склав» з фізики, становить всього 20,5 тис. осіб. І
тільки 32 % з них мають бали вище 150. Схожа ситуація склалася і з
математикою, складаючи яку, кожен 8-й випускник школи не зміг пройти поріг
«склав/не склав». У цьому контексті важливим стало ухвалення Кабінетом
Міністрів України Концепції розвитку STEM-освіти, яка покликана сприяти
розвитку
природничо-математичної
підготовки
як
основи
конкурентоспроможності та зростання нашої держави, підготовки фахівців нової
генерації, здатних до засвоєння знань і розроблення новітніх технологій.
За період Вступної кампанії 2020 р. було зараховано 465 осіб (252 особи
зараховано за державним замовленням та 213 осіб за кошти фізичних та/або
юридичних осіб), з яких – 296 на денну форму навчання, 169 осіб – на заочну
форму навчання. На СО «Бакалавр» було зараховано 240 осіб та 225 осіб на
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СО «Магістр» (табл. 1.3–1.4).
Таблиця 1.3 – Розподіл зарахованих за спеціальностями
Шифр

ОКР
Магістр
«Молодший
спеціаліст»
денна заочна денна заочна денна заочна
ПЗСО

Спеціальність

192 Будівництво та цивільна
інженерія
193 Геодезія та землеустрій
201 Агрономія
205 Лісове господарство
Усього по факультету агрономії
та будівництва
208 Агроінженерія
Усього по ННІ механізації
сільського господарства
101 Екологія
181 Харчові технології
204 Технологія виробництва та
переробка продукції
211 Ветеринарна медицина
Усього по факультету
ветеринарної медицини,
біологічних і харчових технологій
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа т
а страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
Усього по економічному
факультету
Усього
Усього по ЛугНАУ

0

2

9

4

2
2
1

7
3
1

7
13
2

6
4
0

5

13

31

0

2

0

4

22

29
8

24
12

22
75
24

14

40

40

143

42

18

53

17

132

2

42

18

53

17

132

5
2

1
4

2
6

4
3

2

3

17
15

1

2

7

1

26

5

42

10

18

3

Разом

11

39

18

7

33

8

1
1

0
4

1
8

2
5

2

6

3

6

6
0

0
0

3
1

6
0

0

3

1

0

10

13

17

19

8

10

33

35

123

59

140

75

68

182
465

39

3

8

113

6

4
27
17

4
1

4
0

23
2
4

215

77
465
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Таблиця 1.4 – Результати зарахування до ЛугНАУ у 2018–2020 р.р.

Разом

Денна

Заочна

Разом

Денна

Заочна

Разом

СО «Бакалавр» та «Магістр» на базі
ПЗСО
СО «Бакалавр (на базі МС)»
СО «Магістр»
Загальна кількість

2020 р.

Заочна

Ступінь освіти

2019 р.

Денна

2018 р.

167

45

212

38

19

57

33

35

68

216 129 345
215 136 351
908

193
152

86
80
568

279 123
232 140

59 182
75 215
465

Як видно із наведеної таблиці 1.4 загальна ситуація має тенденцію до
зменшення загальної кількості зарахованих (на 18,1 %). Найбільше зменшення
зарахування на СО «Бакалавр на базі ОКР «Молодший спеціаліст» (на 34,8 %), у
зв’язку з низьким відсотком зарахованих до ЛугНАУ випускників наших
відокремлених структурних підрозділів (табл. 1.5).
Таблиця 1.5 – Результати зарахування випускників ВСП до ЛугНАУ
Назва ВСП
ВСП «Донбаський аграрний
фаховий коледж ЛНАУ»
ВСП «Старобільський коледж
ЛНАУ»
ВСП «Донецький коледж ЛНАУ»
Разом

Кількість
випускників
334

Кількість
зарахованих
67

209

42

20

79
622

27
136

34
22

Наведені далі чисельні показники
спеціальностями на базі ПЗСО (табл. 1.6).

результатів

Відсоток
20

зарахування

за

Таблиця 1.6 – Результати зарахування за спеціальностями на базі ПЗСО
Шифр
051
071
072
073
075
076
101
181

Спеціальність
Економіка
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
Екологія
Харчові технології

Кількість студентів
денна
заочна
1
0
1
4
2
6
6
0
0

3

5
2

1
4
25

192
193
201
204
205
208
211

Будівництво та цивільна інженерія
Геодезія та землеустрій
Агрономія
Технологія виробництва та переробка
продукції
Лісове господарство
Агроінженерія
Ветеринарна медицина
Усього

0
2
2

2
7
3

1

2

1
0
10
33

1
2
35

Наведені далі чисельні показники результатів зарахування
спеціальностями на базі ОКР «Молодший спеціаліст» (табл. 1.7).

за

Таблиця 1.7 – Результати зарахування за спеціальностями на базі ОКР
«Молодший спеціаліст»
Шифр

Спеціальність

051
071
072
073
075
076

Економіка
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа т а страхування
Менеджмент
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
Екологія
Харчові технології
Будівництво та цивільна інженерія
Геодезія та землеустрій
Агрономія
Технологія виробництва та переробка
продукції
Лісове господарство
Агроінженерія
Ветеринарна медицина
Усього

101
181
192
193
201
204
205
208
211

Кількість студентів
денна
заочна
1
2
8
5
3
6
3
6
1
0
1
2
6
9
7
13
7
2
42
18
123

0
4
3
4
6
4
1
0
18
59

Кількість зарахованих на базі ОКР «Молодший спеціаліст» у 2020 році на
34,8 % менше, ніж у 2019 році. Причини низького відсотку зарахування
за спеціальностями на базі ОКР «Молодший спеціаліст» такі:
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−
для вступу на всі спеціальності необхідно було складати ЗНО з
української мови та літератури, а на спеціальності економічного факультету ще
й ЗНО з математики (бюджет) або Історії України (контракт);
−
низька підготовка випускників до складання ЗНО.
Наведені далі чисельні показники результатів зарахування за
спеціальностями на СО «Магістр» (табл. 1.8).
Таблиця 1.8 – Результати зарахування за спеціальностями на СО «Магістр»
Шифр
051
071
072
073
075
076
101
181
192
193
201
204
205
208
211

Кількість студентів
денна
заочна
Економіка
1
2
Облік і оподаткування
8
5
Фінанси, банківська справа та страхування
3
6
Менеджмент
3
6
Маркетинг
1
0
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
1
0
Екологія
2
4
Харчові технології
6
3
Будівництво та цивільна інженерія
9
4
Геодезія та землеустрій
7
6
Агрономія
13
4
Технологія виробництва та переробка продукції
7
1
Лісове господарство
2
0
Агроінженерія
42
18
Ветеринарна медицина
18
Усього
123
59
Спеціальність

Кількість зарахованих на СО «Магістр» у 2020 році на 7,3 % менше, ніж у
2019 році. Причини низького відсотку зарахування за спеціальностями на
СО «Магістр» такі:
−
для вступу майже на всі спеціальності (крім 201, 204, 205, 208)
необхідно було складати ЄВІ з іноземної мови;
−
низька підготовка випускників до складання ЄВІ.
Результати вступної компанії 2020 р. демонструють, що освітні послуги
Луганського національного аграрного університету користуються попитом на
ринку. Проте, зважаючи на те, що Університет має обмежені матеріальні
ресурси, які не дозволяють наразі вести політику збільшення контингенту, не
слід концентруватися лише на такому показнику, як кількість зарахованих,
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варто зважати на якість освітніх послуг, що надаються. Успішне
функціонування Університету на ринку освітніх послуг пов’язане з багатьма
чинниками, але передусім має сформуватися максимально прагматичне
ставлення до формування конкурсних пропозицій.
Отже, у подальшому Університету слід сконцентрувати свою увагу на
маркетинговому аналізі та перегляді структури конкурсних пропозицій, які
пропонують факультети/інститут. Зокрема, максимально уникати формування
малокомплектних груп для усіх спеціальностей та освітніх програм.
Напрацювати шляхи оптимізації проведення вступної кампанії у 2021 році з
відповідним
документальним
супроводом.
Підвищити
особисту
відповідальність щодо вступу на навчання директорів відокремлених
структурних підрозділів, деканів, завідувачів кафедрами, гарантів освітніх
програм через визначення та закріплення у контрактах чіткої межі показників
особистої ефективності не нижче 70 % від кількості випускників поточного
року, які вступили на навчання до Університету. Провести роботу з оптимізації
персонального складу членів Приймальної комісії та її органів, виходячи з
особливостей вступу у 2021 р. та нормативних вимог до персонального складу.
Актуалізувати висвітлення профорієнтаційної інформації на офіційному сайті
Університету щодо діяльності та функціонування факультетів, навчальнонаукових інститутів, відокремлених структурних підрозділів, кафедр,
спеціальностей.
1.3.4 Стипендіальна політика
Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічних або
соціальних стипендій (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги
здобувачам вищої освіти, заохочення кращих із них за успіхи у навчанні та
участь у громадській, спортивній і науковій діяльності в Університеті діє
Стипендіальна комісія, персональний склад якої затверджується наказом
ректора.
У своїй роботі Стипендіальна комісія Університету керується «Положенням
про порядок призначення і виплати стипендії у Луганському національному
аграрному університеті», що затверджено Вченою радою Університету та
регулює порядок призначення, встановлення розміру та порядок виплати
академічних і соціальних стипендій здобувачам вищої освіти, денної форми
навчання (з відривом від виробництва), які навчаються в Університеті за
державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду
державного (відповідного місцевого) бюджету.
У 2020 році були внесені зміни до Положення про порядок призначення і
виплати стипендій у ЛугНАУ, а саме: доопрацьований перелік видів діяльності,
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за якими здобувачі вищої освіти можуть набрати додаткові бали до рейтингу
успішності, уточнені механізми формування рейтингу позаакадемічної
успішності для здобувачів вищої освіти, зміни щодо подачі пакету документів до
стипендіальної комісії Університету та оформлення цих документів.
Уся діяльність Стипендіальної комісії здійснюється відкрито, прозоро та
висвітлюється на інформаційних ресурсах Університету. На початку
календарного року Вчена рада Університету з урахуванням видатків на
стипендіальне забезпечення, затверджених Університетом у встановленому
порядку, визначає однаковий для всіх факультетів/ННІ, курсів та спеціальностей
ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за
результатами семестрового контролю. Цей показник встановлюється у відсотках
(у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості здобувачів вищої освіти денної
форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на
певному факультеті/ННІ, курсі за певною спеціальністю станом на перше число
місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з
навчальними планами для відповідних факультетів/ННІ, курсів та
спеціальностей. За підсумками заліково-екзаменаційних сесій факультетами та
ННІ складаються рейтинги успішності здобувачів вищої освіти для кожної
спеціальності кожного курсу навчання. Затверджені рішенням Стипендіальної
комісії рейтинги успішності є підставою для визначення реєстру осіб, що
протягом певного семестру отримують академічну стипендію.
За рішенням Стипендіальної комісії, відповідно до підсумків успішності та
результатів вступних випробувань (для здобувачів вищої освіти першого курсу),
у ІІ семестрі 2019–2020 н. р. академічну стипендію отримувало 371 здобувач
вищої освіти, у І семестрі 2020–2021 н. р. – 294 здобувача вищої освіти.
Розподіл здобувачів вищої освіти, які отримували академічні та соціальні
стипендії (за факультетами/ННІ), наведено у таблиці 1.9.
На офіційному веб-сайті Університету створено та наповнено вкладку
«Кейс стипендіального забезпечення», де здобувачі освіти можуть ознайомитися
з чинними нормативно-правовими документами щодо стипендіального
забезпечення за законодавством України, у тому числі надана детальна
інформація щодо соціальної стипендії: особи, які мають право на її отримання та
порядок звернення за її призначенням. Ведеться постійна інформаційнопросвітницька кампанія щодо покращення стипендіальної політики
Університету та підвищення рівня правової обізнаності здобувачів у цій галузі.
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Таблиця 1.9 – Розподіл здобувачів вищої освіти, які отримують академічну
та соціальну стипендію, між факультетами/ННІ Університету
Факультети/ННІ
Економічний
Ветеринарної
медицини, біологічних і
харчових технологій
Агрономії
та
будівництва
ННІ
механізації
сільського
господарства
Усього

ІІ семестр 2019–2020 н. р. І семестр 2020–2021 н. р.
академічна соціальна академічна соціальна
76
46
68
36
127
40
83
21

105

9

84

12

63

4

59

6

371

99

294

75

Одним із головних пріоритетних напрямів діяльності Університету є
забезпечення соціального захисту здобувачів вищої освіти. З метою
забезпечення захисту прав та соціальних гарантій здобувачів вищої освіти, в
Університеті постійно втілюються заходи за цими напрямами. Особлива увага
приділяється студентам пільгових категорій. За загальним реєстром здобувачів
вищої освіти пільгових категорій ЛугНАУ, які навчаються на денній формі,
станом на 01.10.2020 р. навчається 191 здобувач пільгової категорії, що на три
здобувача більше, ніж у минулому навчальному році, коли кількість студентів
пільгових категорій становила 188 осіб (табл. 1.10).
Таблиця 1.10 – Здобувачі вищої освіти пільгових категорій 2019–2020 рр.
Пільгові категорії
2019 р.
Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та
26
особи з їх числа
Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії як
1
постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи
Особи, визнані постраждалими учасниками Революції
16
Гідності, учасниками бойових дій, та їх діти
Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи
138
Діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи
5
Студенти з малозабезпечених сімей
2
Усього 188

2020 р.
22
1
10
149
5
4
191
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Згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування» та постановою КМУ від 05.04.1994 р.
№ 226 студенти пільгової категорії – діти-сироти, діти, позбавленні батьківського
піклування, та особи з їх числа, отримують всю передбачену законодавством
допомогу у повному обсязі, а саме: допомога на харчування, придбання
навчальної літератури, одягу, взуття, м’якого інвентаря, щорічна матеріальна
допомога, безоплатний проїзд у транспорті, першочергове поселення та безоплатне
проживання у гуртожитках. Станом на 01.12.2020 р. 19 дітей-сиріт та з їх числа
отримують соціальну стипендію.
З січня 2020 р. по грудень 2020 р. були призначені виплати соціальних
стипендій для 7 пільгових категорій на суму 1318060,00 грн. (табл. 1.11).
Таблиця 1.11 – Призначення соціальних стипендій за бюджетною
програмою КПКВК 2501180 «Виплата соціальних стипендій студентам закладів
вищої освіти» з січня 2020 р. по грудень 2020 р.
№ Місяць отримання соціальної стипендії
1.
Січень
2.
Лютий
3.
Березень
4.
Квітень
5.
Травень
6.
Червень
7.
Липень
8.
Серпень
9.
Вересень
10.
Жовтень
11.
Листопад
12.
Грудень
Разом

Сума соціальної стипендії
119180,00 грн
128620,00 грн
123900,00 грн
123900,00 грн
122720,00 грн
108560,00 грн
56640,00 грн
80240,00 грн
62540,00 грн
120360,00 грн
109740,00 грн
161660,00 грн
1 318 060 грн
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Таблиця 1.12 – Загальний реєстр здобувачів вищої освіти Луганського національного аграрного університету
пільгових категорій по факультетам/ННІ на 01.10.2020 рік

1

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського
піклування, та особи з їх числа у разі продовження
навчання до 23 років або до закінчення вищого
навчального закладу, а також студенти (курсанти)
вищого навчального закладу, які в період навчання
у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків

12

Факультет
вет. мед.,
біологічних і
харчових
технологій
7

2

Особи, які мають право на отримання соціальної
стипендії
як
постраждалі
внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Особи, визнані постраждалими учасниками
Революції Гідності, учасниками бойових дій, та їх
діти (до закінчення дітьми навчання у вищому
навчальному закладі, але не довше ніж до
досягнення ними 23 років)
Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені
особи (до закінчення навчання у вищому
навчальному закладі, але не довше ніж до
досягнення ними 23 років)
Діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III
групи
Студенти з малозабезпечених сімей
Усього:

-

-

1

-

1

4

6

-

-

10

15

48

80

6

149

2

2

1

-

5

4
37

63

83

8

4
191

№п/п

3

4

5
6

Пільгові категорії

Факультет
агрономії та
будівництва

Факультет
економічний

ННІ
Механізації
сільського
господарства

Осіб

1

2

22

32

Таблиця 1.13 – Призначення соціальних стипендій пільгових категорій за рахунок соціальних стипендій бюджетної
програми КПКВК 2501180 «Виплата соціальних стипендій студентам закладів вищої освіти» з січня 2020 р. по грудень 2020 р.
№
з/
п

Призначено стипендію станом на

Категорії

01.09.2019 р.

1 Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх
числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення
вищого навчального закладу, а також студенти (курсанти) вищого
навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків
2 Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії як
постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи
3 Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності,
учасниками бойових дій, та їх діти (до закінчення дітьми навчання у
вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними
23 років)
4 Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення
навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до
досягнення ними 23 років)
5 Діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи
6 Студенти з малозабезпечених сімей
7 Особи, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу
підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на
виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи,
відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності
шахтарської праці”
Усього:

01.10.2020 р.

01.01.2020 р.

осіб
24

грн.
56640

осіб
19

грн.
44840

осіб
19

грн.
44840

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88

103840

78

92040

53

62540

3
-

3540
-

2
-

2360
-

2
1

2360
1180

115

-

99

-

75
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Особливо пишаємося здобувачами вищої освіти, які отримують підвищену
стипендію (табл. 1.14).
Таблиця 1.14 – Список здобувачів вищої освіти Луганського національного
аграрного університету, які отримують підвищену стипендію (1892 грн.)
Факультет/ННІ

ПІБ здобувача
ІІ семестр 2019–2020 н. р.
Факультет агрономії та 1 Ширшик Олена Андріївна
будівництва
Факультет ветеринарної 2 Салащенко Дар’я Андріївна
медицини, біології та 3 Шепель Ольга Анатоліївна
харчових технологій
4 Долбіна Катерина Вікторівна
5 Мележик Вікторія Олександрівна
Навчально-науковий
6 Кордон Єгор Едуардович
інститут
механізації
сільського господарства
І семестр 2020–2021 н. р.
Факультет агрономії та 1 Лобок Дарина Василівна
будівництва
Факультет ветеринарної 2 Єсіпова Тетяна Олександрівна
медицини, біології та 3 Чечеренкова Владислава
харчових технологій
Олександрівна
Економічний факультет
4 Гура Максим Олегович
5 Яценко Данило Олександрович
6 Бойчук Денис Миколайович

Група
АГ81ск
ЕКО61
ЕКО61
БТ81ск
БТ81ск
АУ71

ГЗ381
БТ591м
ЕК071
ФБ291
ЕК291
ЕК81

1.3.5 Підготовка кадрів в аспірантурі
У Луганському національному аграрному університеті проводиться
цілеспрямована робота з підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.
Наш університет готує здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії.
Після запровадження нового переліку галузей знань і спеціальностей та
процедури ліцензування аспірантури у 2016 р. Університет вчасно провів
ліцензування трьох спеціальностей, за якими на сьогодні здійснюється
підготовка докторів філософії. Ця робота регламентується Законом України «Про
вищу освіту», «Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261,
наказом Міністерства освіти та науки від 06.11.2015 р. № 1151 «Про особливості
запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266», Ліцензійними умовами провадження
освітньої діяльності закладів освіти, затвердженими постановою Кабінету
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Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187.
Також завершують навчання аспіранти, які навчаються згідно з
«Положенням про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів»,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. № 309.
Відділ аспірантури постійно використовує сайт Університету. Щорічно на
сайті оприлюднюються оновлені програми вступних іспитів до аспірантури,
оновлені і затверджені Вченою радою університету освітньо-наукові програми,
розклади вступних іспитів, корисна інформація для аспірантів та здобувачів. З
2017 року в Єдину державну електронну базу освіти обов’язково вносяться
списки зарахованих аспірантів та всі зміни в їх стані – відпустки по догляду за
дитиною, надання академічних відпусток за станом здоров’я тощо.
Згідно з ліцензійними умовами кожний факультет визначає конкурсні
пропозиції для розміщення державного замовлення на кількість місць для
прийому до аспірантури на кожний рік. Однак Міністерство освіти і науки
України не виділяє бюджетних місць на спеціальність 073 «Менеджмент».
У 2020 році до аспірантури було зараховано 2 аспіранти на денну форму
навчання. З них один – за державним замовленням (спеціальність 211
«Ветеринарна медицина»), один – за кошти фізичних чи юридичних осіб
(спеціальність 073 «Менеджмент»).
Фактичний випуск у 2020 р. становив 1 аспірант (К.В. Скрипова, після
академвідпустки).
На кінець 2020 р. кількість аспірантів становить 23 особи, зокрема:
– з відривом від виробництва – 12 осіб, із них за державним замовленням –
10 осіб, за кошти фізичних чи юридичних осіб – 2 особи;
– без відриву від виробництва – 11 осіб, із них за державним замовленням –
7 осіб, за кошти фізичних чи юридичних осіб – 4 особи.
Показники роботи аспірантури за 2018–2020 роки наведені у таблиці 1.15.
Якщо брати до уваги лише випускників аспірантури 2020 р., які захистилися
до закінчення офіційного терміну навчання, то ефективність аспірантури
становить близько 4 % (у 2020 році у спеціалізованій вченій раді ДФ 44.887.004
відбувся успішний захист дисертації Сударкіної Людмили Юріївни на здобуття
ступеня доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за
спеціальністю 073 Менеджмент; тема дисертаційного дослідження –
«Формування економічного механізму ресурсозбереження в сільському
господарстві»; науковий керівник – Кукса Ігор Миколайович).
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Таблиця 1.15 – Показники підготовки аспірантів
Назва показника
2018 рік
Кількість аспірантів
22
Чисельність аспірантів денної форми
12
навчання
Чисельність аспірантів вечірньої і заочної
10
форм навчання
Кількість аспірантів, які навчались за кошти
15
державного бюджету
Кількість аспірантів, які навчались за кошти
7
фізичних та юридичних осіб
Кількість спеціальностей аспірантури, за
3
якими здійснено прийом аспірантів
Кількість аспірантів, зарахованих у звітному
5
році

2019 рік
24
13

2020 рік
23
12

11

11

17

16

7

7

3

2

5

2

Однак, якщо враховувати аспірантів, які захистилися протягом року-двох
після закінчення аспірантури, ефективність аспірантури підвищується до 25 %.
Так, протягом останніх трьох років семеро випускників аспірантури ЛугНАУ
успішно захистили кандидатські дисертації (Л.В. Мартинова, Ю.О. Кочетков,
О.С. Нігматова, О.В. Івлєва, К.О. Родіонова, А.І. Васецька, О.О. Богомолов).
Відносно невисокий відсоток ефективності аспірантури пояснюється
низкою причин:
1) відсутністю спеціалізованих вчених рад у ЛугНАУ у зв’язку з
вимушеним переїздом та кадровими змінами професорсько-викладацького
складу;
2) втратою традиційних лабораторій, експериментальних майданчиків.
Вказані причини призвели до того, що аспіранти Університету вимушені
подавати роботи до спеціалізованих вчених рад інших ЗВО, тобто йдеться про
відтерміновані захисти.
У 2020 р. з 7 випускників аспірантури попередніх років, які успішно
захистили кандидатські дисертації, в Університеті залишилися працювати лише 2
особи (О.В. Івлєва та А.І. Васецька). Плинність кадрів пов’язана, перш за все, з
переїздами Університету і низьким забезпеченням житловими умовами молодих
викладачів.
Водночас варто зазначити, що оскільки в Університеті достатньо висока
увага приділяється підготовці власних кадрів, то 8 осіб із загального числа
аспірантів – співробітники ЛугНАУ або його структурних підрозділів.
За 2020 р. відраховано 3 аспіранти, з них 1 – у зв’язку із закінченням терміну
навчання; 2 – за власним бажанням.
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У 2020 р. в аспірантурі ЛугНАУ продовжує навчання один іноземець: Аль
Саяхнех Обада Ахмад з Сирії (спеціальність 211 «Ветеринарна медицина», рік
вступу – 2017).
У поточному році розпочато процедуру акредитації двох освітньо-наукових
програм підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент» та
211 «Ветеринарна медицина». До наукового керівництва аспірантами залучено 2
доктори наук, 1 кандидат наук, професор та 8 кандидатів наук, доцентів.
1.4 Кадрове забезпечення освітнього процесу
1.4.1 Динаміка, структура та плинність кадрів
Стратегія розвитку та корпоративна культура Університету передбачає
пріоритет людини, що виявляється у різних аспектах роботи з персоналом.
Зокрема, залучення висококваліфікованих працівників для роботи у місці
розташування факультетів та інститутів, а також забезпечення їх постійного
професійного зростання.
У 2020 році розроблено та впроваджено внутрішні локальні документи, які
дозволили послідовно та визначено спрямувати основні кроки на зміцнення та
розвиток кадрового потенціалу:
−
Положення про конкурсний відбір та призначення на посади
науково-педагогічних і педагогічних працівників Луганського національного
аграрного університету.
−
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних
і науково-педагогічних працівників Луганського національного аграрного
університету.
За результатами конкурсного відбору з числа науково-педагогічних
працівників обрано за конкурсом на посади: завідувача аспірантури – одна особа;
директора ННІ – одна особа; завідувача кафедри – 9 осіб; професорів – 4 особи;
доцентів – 14 осіб, старших викладачів – 5 осіб; асистентів – 2 особи.
Відповідно до вимог чинного законодавства України про освіту та завдань
передбачених Стратегією розвитку Університету, структура Університету
розвивається і удосконалюється. Сьогодні у структурі Університету функціонує
1 навчально-науковий інститут та 3 факультети. Крім того, працюють
4 відокремлених структурні підрозділи в м. Старобільськ Луганської області та
в м. Слов’янськ, м. Красногорівка Донецької області.
Упродовж року, здійснено зміни в управлінських і навчальних структурних
підрозділах, а саме:
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- здійснено реорганізацію навчально-наукового інституту агрономії та
навчально-наукового інституту будівництва у факультет агрономії та
будівництва;
- кафедра загальноосвітньої підготовки приєднана до структури факультету
агрономії та будівництва;
- навчально-науковий інститут ветеринарної медицини і навчально-науковий
інститут біологічних і харчових технологій реорганізовано шляхом злиття у
факультет ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій;
- реорганізовано Центр патріотичного та культурно-естетичного розвитку
студентів, соціальних і гуманітарних проєктів шляхом створення Центру
патріотичного та культурно-естетичного розвитку студентів і Центру проєктної
діяльності та стратегічного розвитку;
- створені нові структурні підрозділи: відділ охорони праці, сектор
ліцензування, акредитації та моніторингу якості освітніх послуг, юридичний
відділ, сектор документування та діловодства, відділ безпеки та бібліотека.
Реорганізація інститутів, факультетів, кафедр та інших структурних
підрозділів, яка відбувається відповідно до нових напрямів діяльності
Університету і робота з удосконалення організації управління Університетом
продовжуватиметься й надалі.
В Університеті працює 112 науково-педагогічних працівників, які
обіймають 91,14 штатну посаду (ставок). Навчальний процес забезпечують 102
штатних працівника (у 2016 році – 105, у 2017 році – 108, у 2018 році – 97, у 2019
– 90), з яких 13 докторів наук (у 2016 році – 8, у 2017 році – 9, у 2018 році – 12, у
2019 – 13), 69 кандидатів наук (у 2016 році – 49, у 2017 році – 53, у 2018 році –
54, у 2019 – 88). Зовнішні сумісники – 7, докторів наук – 1, кандидатів наук – 3.
На сьогоднішній день в університеті 11 кафедр, які очолюють 1 професор,
5 доцентів та 5 кандидатів наук.
За звітний період збільшилась кількість працівників з науковим ступенем,
що позитивно впливає на якість професорсько-викладацького складу. Станом на
31.12.2020 року їх 70 %, лише 30 % викладачів не мають наукового ступеня.
Позитивною є динаміка збільшення кількості штатних науковопедагогічних працівників. Кількість зовнішніх сумісників зменшилась на 15 осіб,
що викликано зниженням навчального навантаження для професорськовикладацького складу та місцерозташуванням факультетів та навчальнонауково-інституту. Отже, залишаються актуальними програми конкурсного
відбору кадрів в Луганській та Донецькій областях. Якість професорськовикладацького складу: доктори наук – 13, професори – 7, кандидати наук – 69,
доценти і старші наукові співробітники – 38 (табл. 1.16).
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Таблиця 1.16 – Кадровий склад Луганського національного аграрного
університету
Науково-педагогічні працівники
та працівники
Усього
Професорсько-викладацький склад, з
них:
штатні
зовнішні сумісники
доктори наук
професори
кандидати наук
доценти, старші наукові
співробітники
без наук. ступеня, вченого звання
Наукові працівники, з них:
доктори наук
професори
кандидати наук
доценти, старші наукові
співробітники
Адміністративно-управлінський
персонал, з них
доктори наук
професори
кандидати наук
доценти, старші наукові
співробітники
Навчально-допоміжний персонал
доктори наук
професори
кандидати наук
доценти, старші наукові
співробітники
Господарський, обслуговуючий
персонал та інші
доктори наук
професори
кандидати наук
доценти, старші наукові
співробітники

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

167
106

171
112

156
109

89
17
13
11
48
28

90
22
13
10
88
39

102
7
13
7
69
38

46
2
1
-

34
0
0
0
0
0

28
0
0
0
0
0

12

9

10

1
1
8
5

0
0
4
3

1
0
4
4

24
-

23
0
0
0
0

20
0
0
0
0

23

27

17

-

0
0
0
0

0
0
0
0

Плинність кадрів усіх категорій персоналу по Університету в порівнянні з
2019 р. збільшилась на 7 %, з 2,1 % у 2019 році до 9,1 % у 2020 р. При цьому,
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плинність кадрів науково-педагогічних працівників зменшилась на 5,3 % складає
41 % та 35,7 % відповідно (табл. 1.17).
Таблиця 1.17 – Порівняльна таблиця плинності кадрів (2019, 2020 рр.)
Категорія
працівників
Науковопедагогічні
працівники
Педагогічні
працівники
Інші
працівники

Основне
місце
роботи
2019 2020

Динаміка
+ або -

Сумісники
2019

2020

Динаміка

Усього

Динаміка

2019 2020

90

102

+12

22

7

-15

112

109

-3

8

11

+3

0

0

+-0

8

11

+3

50

33

-17

1

3

+2

51

36

-15

Склад викладачів Університету з кожним роком все молодшає, так в
Університеті працюють 58 викладачів віком до 45 років.
Наші викладачі та співробітники в цьому році були відзначені цілою низкою
нагород Міністерства освіти і науки України (4 працівника, в тому числі
3 директора ВСП Воронцова О.М., Жмуренко Н.В., Рибак А.М. та 1 завідувач
кафедри Кочетков О.В.), Луганської обласної державної адміністрації
(6 співробітників), Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної
адміністрації (11 співробітників), Старобільської державної районної
адміністрації та Старобільської районної ради (15 співробітників).
За сумлінне виконання посадових обов’язків, наполегливість та
самовідданість у сприянні розвитку, вдосконаленню та утвердженню діяльності
Луганського національного аграрного університету було заохочено понад 70
працівників Подяками, Грамотами та Почесними грамотами Університету.
Одним з пріоритетних напрямів кадрової політики Університету є
посилення мотивації та заохочення працівників до здобуття наукових ступенів
та вчених звань, що підвищить якісний рівень професорсько-викладацького
складу; створення умов для активного залучення студентів до наукової
діяльності з метою подальшої інтеграції у науково-педагогічну діяльність
Університету.
За звітний період один науково-педагогічний працівник отримав вчене
звання «професор» (Доцевич Т. І.), 6 – «доцент»; один – здобув науковий ступінь
кандидата наук та один – доктора наук (Ващик Є. В.).
Одним зі шляхів поліпшення якості професорсько-викладацького складу
залишається
підготовка
Університетом
власних
компетентних
та
висококваліфікованих кадрів, а також залучення найкращих аспірантів, які
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мають видатні результати та вагомі наукові здобутки, до викладацької діяльності
з урахуванням обсягів навчального навантаження кафедри.
Ефективне поєднання освітньої та наукової діяльності, а також реалізація
заходів кадрового відбору дозволить залучити більш висококваліфіковані кадри
як професорсько-викладацького і наукового складу, так і адміністративноуправлінського та навчально-допоміжного персоналу. Стабільне кадрове
забезпечення є важливим напрямом реалізації Стратегії розвитку Університету,
а саме: формування комплектних підрозділів, проведення роботи щодо
залучення працівників, формування кадрового резерву.
1.4.2 Підвищення кваліфікації та стажування наукових і науковопедагогічних працівників
Відповідно до плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників та навчально-допоміжного персоналу упродовж року підвищили
кваліфікацію 35 працівників Університету, що на 90 % більше, ніж у минулому
році (2019 – 3 працівника).
Для забезпечення професійного розвитку та відповідно до Положення про
підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних
працівників Луганського національного університету, викладачі самостійно
обирали форми, види, напрями та суб’єкти підвищення кваліфікації. Так,
підвищення кваліфікації викладачами здійснювалося у різних суб’єктів, що
надають освітні послуги, а саме:
- Он-лайн Zoom платформа Херсонської державної морської академії.
- Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва.
- About the international skills development (the webinar) «Online learning as a
non-traditional form of the modern education on the example of the moodle platform».
- USAID в рамках навчальної програми «IT nation» на платформі CODIFUN.
- МОН України Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої
освіти.
- Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».
- Проект сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах
України.
- Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Бабенка.
- Міжнародна наукова-практична інтернет-конференція. Проєкт з наукової
роботи та міжнародних зв’язків.
- Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі».
- Харківський державний університет харчування і торгівлі.
- At Katowice School of Technology, Poland.
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- ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
- Національний університет біоресурсів і природокористування.
За результатами проходження програм підвищення кваліфікації науковопедагогічні працівники та управлінсько-допоміжний персонал отримали
свідоцтва та сертифікати. Зарахувань окремих видів діяльності, як підвищення
кваліфікації, Вченою радою Університету не відбувалося.
1.4.3 Система внутрішнього рейтингування
Згідно з Законом України «Про вищу освіту», одним з принципів діяльності
закладу вищої освіти є запровадження рейтингового оцінювання освітніх,
мистецьких, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників
освітнього процесу (ст. 32, п. 7).
Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних кадрів
Університету та регулярне оприлюднення цих результатів на офіційних ресурсах
є складовою внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти.
Для визначення рейтингової оцінки діяльності педагогічних та науковопедагогічних працівників, яка є складовою оцінки якості освітнього процесу в
Луганському національному аграрному університеті було розроблено та
прийнято Положення про критерії оцінювання показників рейтингу
педагогічних та науково-педагогічних працівників Луганського національного
аграрного університету. Запровадження системи рейтингової оцінки
здійснюється з метою підвищення якості навчального процесу, стимулювання
прагнення до поглиблення професійних знань та навичок, удосконалення
педагогічної майстерності, підвищення якості викладання дисциплін. Внутрішня
система рейтингування та її узгодження із стратегічними пріоритетами розвитку
Університету і вимогами часу обумовлена тим, що рейтинг є передусім
інструментом для прийняття ефективних управлінських рішень щодо
відзначення кращих, закріплення кадрового ядра, створення умов для його
розширення, розподілу навантаження, заміщення вакантних науковопедагогічних посад, координації завідувачами кафедр діяльності з урахуванням
персональних здобутків і можливостей.
Перелік показників для розрахунку рейтингових показників діяльності
викладача ґрунтується на основних видах роботи науково-педагогічних і
педагогічних працівників, вимогах до кадрового забезпечення спеціальності. Він
є гнучким і охоплює передусім ті досягнення, які наразі є найважливішими
(пріоритетними) для Університету в контексті реалізації Стратегії розвитку.
Система внутрішнього рейтингування діяльності викладачів проводилася для
категорій працівників: асистент, старший викладач, доцент, професор, завідувач
кафедри, декан/директор ННІ за чотирма напрямами роботи – наукова,
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організаційна, навчально-методична та особисті досягнення.
Першочерговим завдання для Університету на 2020 р. було активізація
наукової діяльності. Тому, за цим напрямом враховувалася найбільша кількість
показників – 23, які включали публікації у виданнях Scopus та Web of Science,
підготовку та отримання охоронних документів, впровадження у практику
науково-дослідної роботи, підвищення показника індекс Гірша, оскільки, саме ці
показники забезпечують зростання позицій Університету в міжнародних
рейтингах.
За підсумками 2019-2020 навчального року було вперше проведено
рейтингове оцінювання. У рейтингуванні взяли участь всі штатні науковопедагогічні працівники. Згідно з Положенням, рейтинги викладачів складалися
відповідними
тимчасовими
групами
факультетів/ННІ
та
загальноуніверситетської кафедри на основі щорічних звітів викладачів про
виконання індивідуального плану та інших форм звітності. Тимчасові робочі
групи у своїй діяльності керувалися такими принципами: об’єктивність,
колегіальність, рівноправність, прозорість, демократичність, гласність.
У підсумку було визначено три кращих місця відповідної категорії:
– асистенти: Сергієнко С. С., Сухорученко М. А., Скнипа Н. Л.;
– старші викладачі: Руднік Д. Г., Талапов Т. К., Нгіматова О. С.;
– доценти: Орлова-Курилова О. В., Васюренко Л. В., Ващик Є. В.;
– професори: Шабля В. П., Борисова О. В., Кучин С. П.;
– завідувачі кафедрами: Кукса І. М., Пархоменко Л. І., Корчашкіна Л. А.;
– декан факультету/директор ННІ: Поляков А. М., Сопов Д.С.,
Березенко К. С.
Перед комісіями стояло завдання врахувати всі можливі показники
(публікації статей у фахових виданнях України та закордонних держав,
виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of
Science, матеріалів конференцій, підручників, навчальних посібників та
монографій, методичних рекомендацій, роботі у Вчених радах та науковометодичних комісіях Університету, захист дисертацій та участь в атестації
наукових кадрів, робота в редакційних колегіях друкованих видань, отримання
вчених звань, робота із забезпечення навчального процесу, профорієнтаційна
робота тощо).
Значну роль у підготовці рейтингу зіграв електронний репозиторій, який
почав діяти восени 2019 року та призначений розширити уявлення Університету
в мережі Інтернет. Кожний викладач зобов’язаний своєчасно подавати свої
опубліковані праці (якщо немає законодавчих обмежень) до репозиторію у
встановлені терміни, тільки в такому разі праці могли подаватися для
нарахування рейтингових балів.
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Під час проведення засідань відповідних тимчасових робочих груп були
висловлені побажання та зауваження до оптимізації показників на основі
пропозицій від кафедр та факультетів. Зокрема, передбачається щорічний
перегляд індикаторів відповідно до зміни методики міжнародних та
національних рейтингів («ТОП-200 Україна», Scopus, Webometrix, QS World
University Rankings), науково-технічного прогресу, виникнення нових видів
освітньої, наукової, організаційної діяльності та змін у законодавстві України.
Результати, отримані під час рейтингування викладачів, кафедр і
факультетів, є основою для самоаналізу колективом. Їх необхідно брати до уваги
при організації та плануванні роботи як окремо взятого викладача, так і кафедри,
факультету/інституту та інших структурних підрозділів Університету в контексті
реалізації його стратегічної місії.
Зокрема, в контексті реалізації візії Університету до 2025 року, ЛугНАУ –
це сучасний науково-освітній центр з міжнародними освітніми і науковими
зв’язками, з високою публікаційною активністю, першочерговими завданнями
якого є: формування освітньо-наукового середовища та перетворення його в
центр генерації інноваційних ідей, довкола якого гуртуються влада, громада,
бізнес; комерціалізація результатів своєї наукової та освітньої діяльності;
залучення зовнішніх фінансових ресурсів для впровадження проєктних ініціатив.
1.4.4 Опитування студентів щодо якості викладацької діяльності
Відповідно до частини другої статті 16 Закону України «Про вищу освіту»
та відповідно до «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в
Європейському просторі вищої освіти» в ЛугНАУ затверджені та введені в дію
«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти»
(затверджено Вченою радою, протокол № 8 від 27.02.2019 р., введено в дію
наказом ректора № 01-04/62-4 від 27.02.2019 р.) та «Система заходів
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти» (затверджено Вченою радою,
протокол № 15 від 08.11.2019 р., введено в дію наказом ректора № 01-04/170 від
11.11.2019 р.).
Система заходів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в
Університеті передбачає проведення опитування здобувачів вищої освіти та
випускників щодо якості роботи викладачів. У 2020 році в Університеті
розроблено та запроваджено Положення про опитування щодо якості освітньої
діяльності (затверджено Вченою радою, протокол № 7 від 28.05.2020 р., введено
в дію наказом ректора № 01-04/077 від 28.05.2020 р.). Опитування є формою
участі студентів у системі забезпечення якості освіти та реалізації принципу
«студентоцентрованого навчання». В опитуваннях взяли участь здобувачі,
випускники та роботодавці.
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Здобувачі оцінювали якість викладання в Університеті. Результати
відповідей враховуються для вдосконалення системи внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти в Університеті. У 2020 році в опитуваннях взяло участь
268 респондентів надавши свої відповіді на 14 запитань. Відповіді на запитання
«за» оцінювалися трьохбальною шкалою (1-3 балів), де: 1 бал – недостатньо; 2
бали – достатньо; 3 бали – повною мірою. Результати опитування представлено
на рисунках 1.14–1.27.

Рисунок 1.14 – Відповідь на питання «Наскільки викладачі були відкриті та
доступні?»

Рисунок 1.15 – Відповідь на питання «Наскільки викладачі були коректними та
тактовними?»

Рисунок 1.16 – Відповідь на питання «Наскільки викладачі використовували
сучасні та цікаві методи викладання?»
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Рисунок 1.17 – Відповідь на питання «Наскільки наданий викладачами матеріал
був зрозумілим та доступним до сприйняття?»

Рисунок 1.18 – Відповідь на питання «Наскільки викладачі зрозуміло
пояснюють вимоги до підсумкової атестації (заліку/екзамену)?»

Рисунок 1.19 – Відповідь на питання «Наскільки викладачі зрозуміло
пояснюють можливість отримання додаткових балів за виконання самостійних
завдань?»

Рисунок 1.20 – Відповідь на питання «Наскільки викладачі зрозуміло
пояснюють вимоги до оформлення курсових проектів (робіт)?»
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Рисунок 1.21 – Відповідь на питання «Наскільки викладачі дають можливість
Вам відстоювати власну думку на практичних, лабораторних та семінарських
заняттях?»

Рисунок 1.22 – Відповідь на питання «Наскільки викладачі об’єктивно та
прозоро оцінюють Ваші знання?»

Рисунок 1.23 – Відповідь на питання «Наскільки викладачі були вимогливими
до викання самостійних завдань?»

Рисунок 1.24 – Відповідь на питання «Наскільки на вашу думку розклад
(графік) додаткових консультацій викладачів відповідає потребам студентів?»
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Рисунок 1.25 – Відповідь на питання «Наскільки викладачі допомагали Вам
здобути сучасні знання та вміння?»

Рисунок 1.26 – Відповідь на питання «Наскільки викладачі допомагали Вам
набути практичні навички?»

Рисунок 1.27 – Відповідь на питання «Наскільки, на Вашу думку, викладачі
володіють навчальним матеріалом?»
Результати опитування показали, що рівень задоволеності студентів якістю
освітнього процесу в Університеті є досить високим, переважна більшість (понад
50 %) задоволені якістю освітньої діяльності. Проте викладачам варто приділити
більше уваги, таким аспектам як: застосування сучасних та цікавих методик
викладання, якості підготовки матеріалів, прозорості визначення вимог до
індивідуальних робіт здобувачів, збільшити час для надання консультацій та
значно посилити практичну складову освітніх програм.
Студентське опитування є складовою академічної культури і важливим
інструментом забезпечення якості вищої освіти в Університеті. Практика
проведення моніторингу студентської думки щодо якості викладання
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навчальних дисциплін демонструє затребуваність проведення опитувань
студентської думки, додає підґрунтя для перегляду робочих навчальних планів
та методик викладання, надає додаткові підстави для прийняття управлінських
рішень.
Зокрема, у 2020 році з метою підвищення рівня викладацької майстерності
пройшли підвищення кваліфікації близько 30 % науково-педагогічних
працівників; запроваджено надання гнучкого режиму консультацій для
здобувачів через особисті електронні кабінети; здобувачам надано можливість
посилення фахових компетенцій на університетському дослідному полі, до
навчального процесу залучено фахівців аграрного бізнесу. Окремим напрямом
стало запровадження дуальної форми навчання в Університеті, яка передбачає
поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на
підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації.
Луганський національний аграрний університет увійшов до затвердженого
переліку закладів передвищої та вищої освіти для впровадження упродовж 20192023 років пілотного проєкту з підготовки фахівців за дуальною формою
здобуття освіти.
В опитуванні випускників взяло участь 52 респонденти. Основною метою
моніторингу оцінювання випускниками є визначення рівня задоволеності
отриманих освітніх послуг для подальшого удосконалення підготовки
висококваліфікованих кадрів (рис. 1.28–1.38).

Рисунок 1.28 – Відповідь на питання «Чому саме для здобуття вищої освіти ви
обрали ЛугНАУ?»?»
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Рисунок 1.29 – Відповідь на питання «Що на вашу думку покращить роботу
ЛНАУ з підготовки якісних кадрів-аграріїв?»

Рисунок 1.30 – Відповідь на питання «На вашу думку, чи відповідає науковопедагогічний колектив ЛугНАУ вимогам сучасного закладу вищої освіти»

Рисунок 1.31 – Відповідь на питання «На вашу думку, чи обрана Вами професія
затребувана на ринку праці?»
50

Рисунок 1.32 – Відповідь на питання «Як Ви вважаєте, чи достатньо Ви
отримали знань в процесі навчання для майбутньої професійної діяльності?»

Рисунок 1.33 – Відповідь на питання «Чи задоволені Ви рівнем отриманих
знань та умінь?»

Рисунок 1.34 – Відповідь на питання «Чи відбувалось оцінювання знань
прозоро та чесно?»
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Рисунок 1.35 – Відповідь на питання «Які сучасні педагогічні методи
використовували викладачі?»

Рисунок 1.36 – Відповідь на питання «Чи сприяло проходження виробничих
практик підвищенню знань і практичних навичок?»

Рисунок 1.37 – Відповідь на питання «Чи маєте Ви вільний доступ до
електронних інформаційних ресурсів Університету»
52

Рисунок 1.38 – Відповідь на питання «Чи був допоміжний персонал деканату та
кафедр кваліфікований і доброзичливий?»
1.5 Відокремлені структурні підрозділи Луганського національного
аграрного університету
До структури Університету входять три коледжі, а саме: Відокремлений
структурний підрозділ «Донбаський аграрний фаховий коледж ЛНАУ»,
Відокремлений структурний підрозділ «Старобільський фаховий коледж
ЛНАУ», Відокремлений структурний підрозділ «Донецький фаховий коледж
ЛНАУ». У цих закладах освіти навчається 1615 студентів за 17 спеціальностями
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та освітньопрофесійного ступеня «фаховий молодший бакалавр». Контингент студентів
коледжів Університету подано у табл. 1.18.
Таблиця 1.18 Контингент студентів коледжу (станом на 31.12.2020 р.)
№

Назва коледжу

1

ВСП
«Донбаський
аграрний
фаховий коледж
ЛНАУ»
ВСП «Донецький
фаховий коледж
ЛНАУ»
ВСП
«Старобільський
фаховий коледж
ЛНАУ»
Усього

2

3

Молодший
спеціаліст

Фаховий молодший
бакалавр

Разом

денна

заочна

разом

денна

заочна

разом

денна

заочна

разом

310

76

386

215

90

305

525

166

691

264

-

264

110

-

110

374

-

374

273

83

356

112

73

185

385

156

541

847

159

1006

437

163

600

1284

322

1606

За підсумками вступної кампанії у 2020 році до коледжів Університету
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зараховано 302 особи для здобуття освітньо-професійного ступеня «фаховий
молодший бакалавр» за різними формами фінансування навчання. Інформацію
про кількість вступників за джерелами фінансування подано в таблиці 1.19 та на
рис. 1.39.
Таблиця 1.19 Результати вступної кампанії 2020 року
Денна

№

Назва коледжу

1

ВСП
«Донбаський
аграрний
фаховий коледж
ЛНАУ»
ВСП
«Донецький
фаховий коледж
ЛНАУ»
ВСП
«Старобільський
фаховий коледж
ЛНАУ»
Усього

2

3

Заочна

Разом

За рахунок
державного
бюджету

За кошти
фізичних
осіб

За рахунок
державного
бюджету

За кошти
фізичних
осіб

За рахунок
державного
бюджету

За кошти
фізичних
осіб

186

18

89

19

275

37

96

17

-

-

96

17

96

16

53

24

149

40

378

51

142

43

520

94

40
ВСП «Старобільський фаховий коледж ЛНАУ»
149

17
ВСП «Донецький фаховий коледж ЛНАУ»
96

37

ВСП «Донбаський аграрний фаховий коледж
ЛНАУ»

275
0

За кошти фізичних осіб

50

100

150

200

250

300

За рахунок державного бюджету

Рисунок 1.39 Результати вступної кампанії коледжів за джерелами фінансування

Результати інтеграції коледжу та факультетів/ННІ Луганського
національного аграрного університету відображено в матриці відповідності
таблиці 1.20, а кількість випускників коледжу – вступників до Університету в
таблиці 1.21.
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Навчально-науковий
інститут механізації
сільського господарства

Економічний факультет

Факультет агрономії та
будівництва

Назва коледжу

Факультет ветеринарної
медицини, біологічних і
харчових технологій

Таблиця 1.20 Відповідність спеціальностей коледжу спеціальностям
факультетів/ННІ Університету

ВСП
«Донбаський
аграрний
фаховий коледж ЛНАУ»
ВСП «Донецький фаховий коледж
ЛНАУ»
ВСП «Старобільський фаховий
коледж ЛНАУ»

Таблиця 1.21 Чисельність випускників коледжу – вступників до
Луганського національного аграрного університету
Назва коледжу
ВСП
«Донбаський
аграрний
фаховий коледж
ЛНАУ»
ВСП
«Донецький
фаховий коледж
ЛНАУ»
ВСП
«Старобільський
фаховий коледж
ЛНАУ»
Разом

Кількість випускників коледжу в 2020 році
денна
заочна
разом

Кількість
вступників

220

114

334

70

78

-

78

25

153

56

209

44

451

170

621

139

1.6 Інтернаціоналізація освітньої діяльності
1.6.1 Академічна мобільність студентів та викладачів
Одним із пріоритетних завдань інтернаціоналізації діяльності Університету
є залучення та підготовка іноземних громадян, проведення навчальновиробничих закордонних практик та стажувань за кордоном, участь у програмах
академічної мобільності здобувачів вищої освіти з метою підвищення їх
конкурентоспроможності на ринку праці, а також поширення міжнародного
співробітництва в освітньому просторі.
У 2020 році Луганський національний аграрний університет почав
підготовчу роботу для створення стратегії інтернаціоналізації Університету,
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основою якої може бути проєктна діяльність. Процеси інтернаціоналізації мають
важливий вплив на розвиток Університету з точки зору підготовки здобувачів
освіти (на основі двосторонніх угод про співпрацю з іноземними
університетами-партнерами – академічна мобільність для студентів), обміну
досвідом та проведення спільних наукових досліджень (на основі двосторонніх
угод про співпрацю з іноземними університетами-партнерами – академічна
мобільність для викладачів та науковців), стажування студентів на
підприємствах за кордоном, участь у грантових проєктах за підтримки
міжнародних донорських організацій з м’якою та твердою складовою
(підвищення кваліфікації, студентське самоврядування, послуги для студентів,
оновлення методичної бази, оновлення матеріальної бази, поліпшення умов
навчання, праці та проживання працівників та студентів, поліпшення
інфраструктури). Стратегія інтернаціоналізації ЛугНАУ передбачає основні
напрями інтернаціоналізації, а саме:
1)
інтернаціоналізація навчання (інтернаціоналізація освітніх програм
та навчальних планів; академічна мобільність; навчання іноземних громадян;
експорт освітніх послуг; віртуальна інтернаціоналізація);
2)
інтернаціоналізація викладання та наукової діяльності (мобільність
інститутів/факультетів; професійний розвиток, у тому числі запрошення
іноземних викладачів та фахівців);
3)
міжнародна співпраця та партнерство (встановлення успішних
міжнародних партнерств та ефективний менеджмент міжнародної співпраці);
4)
взаємодія стейкхолдерів у процесах інтернаціоналізації (сприяє
розробленню ефективної дорожньої карти для впровадження запланованих
змін). Зацікавленими сторонами в процесах інтернаціоналізації Університету є
державні органи, учасники освітнього процесу, міжнародні організації,
роботодавці, громада.
Включення цих напрямів до стратегії інтернаціоналізації дозволить
Університету інтегруватися у світовий та європейський освітньо-науковий
простір.
1.6.2 Участь студентів в програмах міжнародних практик та
стажувань
Виробничі практики та стажування за кордоном у 2020 р. проводилися
згідно «Положення про проведення навчально-виробничих закордонних практик
та стажувань», затвердженого Вченою радою Університету (протокол № 4 від
03.04.2020 р. та введеного в дію наказом ректора від 06.04.2020 р. № 01-04/056).
З метою вивчення студентами досвіду організації фермерських господарств
тваринницьких комплексів у країнах з розвиненим аграрним сектором
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економіки, вивчення досвіду застосування сучасної техніки та набуття
теоретичних знань і практичних навичок роботи з нею, а також поглиблення
знань англійської або німецької мов – відділ по роботі з іноземними громадянами
надає можливість студентам усіх спеціальностей проходження практики або
стажування у фермерських господарствах Польщі, Чехії, Голландії, Німеччини,
Угорщини, Данії, Швейцарії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Великобританії, а
також США, Канади, Австралії, Нової Зеландії строком від 3 до 12 місяців.
На сьогоднішній день укладено 6 контрактів з координаторами програм
зарубіжних практик: ФОП Шуткевич О. В., ФОП Леунов Е. Л., міжнародний
інформаційний центр IIC (International Information Centre) та ТОВ Міжнародний
центр з працевлаштування – «ILC» (International Labour Centre). У цьому році
Університет уклав договір з Підприємством об’єднання громадян «Міжнародний
клуб подорожувань та туризму Альфа» м. Харків, яке пропонує виробничі
практики та стажування у Болгарії. Також університет уклав договір
ТОВ «PROFITEAM» м. Кропивницький.
Ведеться постійне листування з партнерами про наявність місць для
розміщення, проводяться консультації за програмами з проходження практик.
У 2020 році були організовані чотири зустрічі-презентації програм зарубіжних
практик. 01.10.2020 р. відбулась студентська конференція «Міжнародні
практики-важливий крок до майбутньої успішної кар’єри», яка організована
Університетом спільно з контрактерами з проходження навчально-виробничих
практик та стажувань за кордоном LLC International та LTD PROFITEAM.
За звітний період на виробничу практику за кордон від Університету виїхало
28 студентів (рис. 1.40).
9%
6%

85%
Німеччина

Болгарія

Великобританія

Рисунок 1.40 – Кількість здобувачів ЛугНАУ, які взяли участь у програмах
міжнародних практик
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Найбільш привабливою країною для проходження навчально-виробничої
практики за кордоном є Німеччина, особливо серед студентів факультету
ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій; ННІ механізації
сільського господарства. У свою чергу, Великобританія найбільш затребувана
для студентів ННІ агрономії та будівництва, а Болгарія – для студентів
економічного факультету (рис. 1.41).
Наразі готується пакет документів на виїзд двох студентів на стажування до
Німеччини та одного студента до США.

211 Ветеринарна медицина
208 Агроінженерія
204 Технологія виробництва
та переробки продукції…
201 Агрономія
193 Геодезія та землеустрій
181 Харчові технології

101 Екологія
075 Маркетинг
073 Менеджмент

0
Німеччина

1
2
Великобританія

3
Болгарія

4

5

Рисунок 1.41 – Вибір країни проходження навчально-виробничої практики за
кордоном студентами ЛугНАУ за спеціальностями
1.6.3 Міжнародна співпраця
Один із стратегічних напрямків розвитку Університету – поширення
творчих зв’язків із закордонними закладами вищої освіти та науковими
установами. Інформація про участь та членство Луганського національного
аграрного університету у міжнародних освітніх організаціях, програмах, фондах
надана у таблиці 1.22.
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Таблиця 1.22 – Інформація про участь та членство ЛугНАУ у міжнародних
освітніх організаціях, програмах та фондах
Напрямок
співпраці
1
Сільське
господарство
Сільське
господарство
Сільське
господарство
Сільське
господарство
Сільське
господарство
Сільське
господарство
Сільське
господарство
Сільське
господарство

Партнер (держава,
організація, інститут,
установа та ін.)
2

Назва проекту, програми

Очікувані результати та
їх впровадження

3
Практична підготовка на
сільськогосподарських
підприємствах Данії

4
Стажування студентів на
сільськогосподарських
підприємствах Данії

Практична підготовка на
сільськогосподарських
підприємствах США

Стажування студентів на
сільськогосподарських
підприємствах США

Практична підготовка на
сільськогосподарських
підприємствах США
Практична підготовка на
The OHIO Programme,
сільськогосподарських
шт. Огайо, США
підприємствах США
World International
Практична підготовка на
Student Exchange,
сільськогосподарських
США
підприємствах США
Communicating for
Практична підготовка на
Agriculture Education
сільськогосподарських
Programme,CAEP
підприємствах Австралії
Австралія
Практична підготовка на
International Rural
сільськогосподарських
Exchange, Канада
підприємствах Канади
Communicating for
Практична підготовка на
Agriculture Education сільськогосподарських
Programs, CAEP Нова підприємствах Нової
Зеландія
Зеландії

Стажування студентів на
сільськогосподарських
підприємствах США
Стажування студентів на
сільськогосподарських
підприємствах США
Стажування студентів на
сільськогосподарських
підприємствах США

AB-Farms, Данія
MAST International
Training &Internship
Programme програма
шт. Мінесота США
Communicating for
Agriculture Education
Programme (CAEP)

Сільське
господарство

International Education
Program, United
Практична підготовка на
Kingdom, Сполучене сільськогосподарських
Королівство Великої підприємствах
Британії.

Сільське
господарство

Agroimpusl
Programme,
Швейцарія

Практична підготовка на
сільськогосподарських
підприємствах Швейцарії

Сільське
господарство

Програма IRWE,
Швеція

Практична підготовка на
сільськогосподарських

Стажування студентів на
сільськогосподарських
підприємствах Австралії
Стажування студентів на
сільськогосподарських
підприємствах Канади
Стажування студентів на
сільськогосподарських
підприємствах Нової
Зеландії
Стажування студентів на
сільськогосподарських
підприємствах
Сполученого
Королівства
Великої Британії та
Ірландії
Стажування студентів на
сільськогосподарських
підприємствах
Швейцарії
Стажування студентів на
сільськогосподарських
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Сільське
господарство
Сільське
господарство
Сільське
господарство
Сільське
господарство
Сільське
господарство

Сільське
господарство,
харчові
технології

Харчові
технології,
ландшафтний
дизайн
Сільське
господарство,
ландшафтний
дизайн,
Будівельні
технології

Освітня
діяльність

Об’єднання
студентів

підприємствах Швеції
Stichting Uitwisseling Практична підготовка на
of Netherlands
сільськогосподарських
Programme, Голландія підприємствах Голландії
Практична підготовка на
Poznan University of
сільськогосподарських
Life Sciences
підприємствах Польщі
Практична підготовка на
Програми Угорщини сільськогосподарських
підприємствах Угорщини

підприємствах Швеції
Стажування студентів на
сільськогосподарських
підприємствах Голландії
Стажування студентів на
сільськогосподарських
підприємствах Польщі
Стажування студентів

Практична освітня
Практична освітня
Селянська Спілка,
підготовка на
підготовка на
Німеччина
підприємствах
підприємствах Німеччини
Німеччини
Практична підготовка на
ILC
сільськогосподарських
Стажування студентів
підприємствах Німеччини
Практична підготовка на
сільськогосподарських
фермах ,переробних
ТОВ «PROFITEAM».
Практика та стажування
підприємствах та
Німеччина
студентів
підприємствах готельноресторанного бізнесу
Німеччини
ПОГ «Міжнародний
клуб подорожувань та Практична підготовка
туризму «Альфа»
студентів на підприємствах Практика та стажування
(Україна)». Компанія готельно-ресторанного
студентів
«Турал менеджмент» бізнесу Болгарії
Болгарія м. Варна.
УАМФ
Практична підготовка на
Німеччина,
сільськогосподарських
Практика та стажування
Фінляндія, Норвегія, фермах,( тваринництво,
студентів
Швеція, Швейцарія
рослинництво),
Практична підготовка на
УАМФ
Практика та стажування
підприємствах будівельної
Фінляндія
студентів
промисловості Фінляндії
Розробка та
впровадження
Британська Рада в
«The Ukraine Higher
інноваційних проектів
Україні
Education Programme»
для підвищення якості
освіти в університеті.
Розробка та
Британська Рада в
«Active Citizens»
впровадження
Україні
студентами університету
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Освітня
діяльність

Британська Рада в
Україні

Освітня
діяльність

Фонд ім. Фрідріха
Еберта в Україні

проектів локальної дії.
Розвиток лідерських
навичок студентів.
Впровадження
інноваційних методів
ESP English for Special
викладання англійської
Purpose
мови для студентів за
професійним
спрямуванням
Двостороння співпраця у
Меморандум про
межах розвитку
співпрацю між Фондом та
наукового потенціалу
університетом
університету.

1.6.4 Фахова підготовка іноземних громадян
Одним із стратегічних напрямів інтернаціоналізації діяльності ЛугНАУ є
підготовка фахівців для зарубіжних країн. Діяльність у цій сфері демонструє не
лише прагнення закладу вищої освіти розвиватися в напрямі інтернаціоналізації
освіти,
але й
забезпечує
підвищення позицій
Університету в
загальнонаціональних і світових рейтингах. Залучення до навчання іноземних
громадян є одним із механізмів додаткового фінансування за рахунок освітніх
послуг.
Географія походження іноземних громадян ЛугНАУ є досить широкою та
на 01.12.2020 р. в Університеті навчається 51 іноземець з 8 країн світу (рис. 1.42).

Рисунок 1.42 – Географія походження іноземних громадян ЛугНАУ
Контингент іноземних студентів подано в таблиці 1.23 станом на
10.12.2020 р.:
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Таблиця 1.23 – Контингент іноземних студентів ЛугНАУ
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Форма навчання
денна
заочна

Громадянство

Азербайджан
Алжир
Кот-д’Івуар
Марокко
Російська Федерація
Сирія
Туркменістан
Узбекистан

Усього

3
1
3
1
1
1
25
Усього

2
13
1
19

32

3
1
3
1
3
1
38
1
51

Найбільшу кількість іноземних студентів складають громадяни
Турменістану – 74,5% студентів навчаються за денною та заочною формами
навчання (рис. 1.43). На другому місці – Кот-д’Івуар та Російська Федерація.
Третє місце посідають Алжир, Марокко, Сирія, Узбекистан, які в майбутньому є
перспективними країнами з довузівської підготовки іноземних громадян на
підготовчому відділенні Університету.

74%

2%

2%
6%
2%

Азербайджан
Марокко

6%

6%
2%

Алжир
Російська Федерація

Кот-д'Івуар
Сирія

Рисунок 1.43 – Розподіл іноземців за країнами походження, %
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Найбільшим попитом серед іноземних громадян користуються
спеціальності: 073 Менеджмент, 072 Фінанси, банківська справа та страхування,
192 Будівництво та цивільна інженерія (рис. 1.44). Також сталою за вибором
залишається спеціальність 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування,
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
211 Ветеринарна медицина
208 Агроінженерія
201 Агрономія
193 Геодезія та землеустрій
192 Будівництво та цивільна інженерія
076 Підприємництво, торгівля та…
073 Менеджмент
072 Фінанси, банківська справа та …
071 Облік і оподаткування
051 Економіка

0
Заочна

2

4

6

8

10

Денна

Рисунок 1.44 – Кількість іноземних здобувачів у розподілі за спеціальностями
та формою навчання
Для набору іноземних студентів на навчання Університет активно
проводить профорієнтаційну роботу, а також укладає договори з
рекрутинговими агентами по підбору аплікантів на навчання.
За звітний період було подано та зареєстровано 7 іноземних громадян у
Головному управління Державної міграційній служби Харківської області.
Збережено можливості розселення іноземних громадян у гуртожитки
Харківських закладів вищої освіти: Харківський національний аграрний
університет ім. В. В. Докучаєва – п’ять студентів, Харківський національний
університет будівництва та архітектури – один студент, Харківська державна
академія фізичної культури – один студент. Продовжено ордери на проживання
у Харківському національному технічному університеті сільського господарства
ім. П. Василенка десятьом студентам.
Відділом по роботі з іноземними громадянами ведеться робота щодо
заповнення Електронного журналу бази даних Українського державного центру
міжнародної освіти м. Києва. У період з 01.09.2019 року по 10.12.2020
оформлено та видано 26 запрошень на навчання. Найбільше видано запрошень
на навчання громадянам Туркменістану, що обумовлюється аграрним
спрямуванням Університету та вигідними умовами контракту (рис. 1.45).
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Рисунок1.45 – Різниця у кількості виданих запрошень та фактичного прибуття
громадян в Україну
Отже, можна зазначити, що ЛугНАУ є привабливим для навчання іноземних
громадян, що обумовлюється співвідношенням «ціна-якість» та організацією
освітнього процесу. Недостатньо розвинутими, на погляд, студентів-іноземців є:
організація соціальної інфраструктури та дозвілля, позаакадемічна активність.
Для вітчизняних здобувачів є унікальна можливість участі в програмах
міжнародних закордонних практик та стажувань, проте рівень аплікантів не
завжди відповідає вимогам їх участі, що спонукає до більш глибшого вивчення
рівня володіння іноземними мовами.
Для підвищення рівня інтернаціоналізації в Університеті пропонується
направляти здобувачів на програми академічної мобільності та міжнародного
обміну з вищими закордонними інституціями на поглиблене навчання
теоретичним навичкам зі знання своєї спеціальності.
1.7 Студентське самоврядування
В Університеті все більше зростає активність органів ради студентського
самоврядування, що дозволяє впроваджувати в освітньо-виховний процес ЗВО
принцип студентоцентризму, «рівний рівному», сприяє залученості здобувачів в
університетські процеси та пробудженню в них корпоративного духу, відчуття
себе важливою частиною університетської спільноти.
На початку 2020-2021 н.р. було проведено вибори Голови ради
студентського самоврядування та студентських деканів факультетів/ННІ,
очільників секторів, що відбулися із дотриманням затверджених процедур та
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використанням корпоративних технологій. Наразі кількість студентів, які є
членами Ради студентського самоврядування складає 20 осіб. До структури
студентського самоврядування у 2020 році було введено «Науково-дослідний
сектор» та обрано його очільника. Створено університетську символіку
студентського самоврядування Університету, зокрема герб.
Герб Ради студентського самоврядування,
втілюючи цінності корпоративної культури цього
співтовариства, формує імідж та єдиний
університетський культурний простір, а також
викликає почуття гордості за належність до
Університету. Герб створений поєднанням
декількох стилізованих елементів.
Центральна частина – окружність планети Земля, що символізує єдність
студентства усього світу та непохитність загальнолюдських цінностей для
кожного. Чотири маленькі кола символізує факультети та ННІ Університету,
об’єднані спільними професійними та науковими інтересами. Ці маленькі кола
не залишаються окремими одне від одного, а об’єднані за допомогою частин
пазлу – символу нескінченного бажання до здобуття нових знань, який, у свою
чергу, завдяки злагодженій співпраці студентства, збирається в успішну картину
майбутнього, творцем якого є кожний студент. Значення кольорів: Темно синій
колір (#2d3650) символізує стабільний саморозвиток та непорушність правил.
Жовтий колір (#f8d74d) – колір життєрадісності. Сірий колір (#8b888d) означає
бажання йти на компроміс, спокійність. Гірчичний колір (#caa41b) відображає
цілеспрямованість, націленість на успіх та високий інтелект.
Засідання Ради студентського самоврядування відбувається за планом два
рази на місяць та за необхідності скликаються позапланові засідання. Усі збори
відбуваються згідно з порядком денним та вирішують нагальні питання щодо
освітньо-виховного процесу, позааудиторної діяльності, організації побуту
тощо. У 2020 році Радою студентського самоврядування було ініційовано
проведення загальних зборів старостів груп Університету.
З метою вдосконалення освітньо-виховного процесу та створення умов для
захисту здобувачами своїх прав та виконання обов’язків представники із числа
здобувачів входять до складу університетських комісій та вчених рад
факультетів та Університету. До складу Вченої ради входить 4 здобувача, що
становить 10 % Вченої ради. До складу Стипендіальної комісії – 10 здобувачів,
які представляють усі факультети Університету, що становить 50 %
стипендіальної комісії. До складу Комісії з питань академічної доброчесності
входило – 6 здобувачів. Більше того, серед делегатів Конференції трудового
колективу – 6 здобувачів вищої освіти. До Ради з якості вищої освіти входить
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3 здобувачі з правом участі у голосуванні та 1 з дорадчим голосом. Здобувачі
Університету на цих засіданнях є активними ініціаторами ідей заради
покращення освітньо-виховного процесу.
Крім принципу представництва, студентське самоврядування Університету
діє на засадах інших принципів, що сприяють соціалізації молоді у
студентському середовищі, зокрема: студентське самоврядування без меж
(автономія), партнерство заради демократизації відносин, соціальний супровід
студентської молоді та ін.
Дотримуючись принципу формалізації, тобто єдності цілей, завдань та
організаційної структури студентського самоврядування у 2020 році були
розроблені та затвердженні посадові обов’язки представників студентської ради
Університету, Положення про сектори ради студентського самоврядування
ЛугНАУ. Позитивні зміни спостерігаються з боку самоорганізації здобувачів,
зокрема раніше ними розроблялися плани роботи тільки на півріччя (у січні 2020
року було розроблено та затверджено план роботи студентського
самоврядування на ІІ півріччя 2019-2020 навчального року), у вересні 2020 року
ними було розроблено та затверджено План роботи на 2020-2021 навчальний рік.
Сприяння максимальному залученню студентів до університетських заходів
– є одним із пріоритетних завдань органів студентського самоврядування
Університету. Тож студенти не тільки долучаються до різноманітних
активностей, а й нерідко виступають їх ініціаторами. Зокрема, у 2020 році було
засновано дебатний клуб Університету, який є повністю студентською
ініціативою. Завдяки участі в Дебатному клубі, розвиваються уміння
висловлювати свою точку зору та слухати свого опонента, а також інші необхідні
«м’які навички» (soft skills). Клуб діє на постійній основі, ігри у ньому
відбуваються щомісяця, в умовах карантину – в онлайн форматі. Крім того, у
2020 році студентами ініційовано та проведено ряд заходів, приурочених до
Всесвітніх та загальнодержавних акцій, знаменних дат, свят, зокрема: флешмоб
до
Міжнародної
кампанії
«16
днів
проти
насильства»
ЛНАУ#МиПРОТИнасильства#16_днів_проти_насильства; фото\відео історії
«Покажи свого домашнього улюбленця», приурочені до Всесвітнього дня хатніх
тварин; відеовітання до Дня працівника сільського господарства; Дня студента
тощо.
Також студентство, у тому числі представники органів студентського
самоврядування, активно залучається до заходів, проєктів, ініціатив,
організованих різними структурними підрозділами Університету. Так, у
2020 році усі представники Ради студентського самоврядування взяли участь у
регулярних (2 рази на місяць) заняттях у Школі лідерства, тренінгах від Центру
медіації. Крім того, долучилися до організації та проведення щорічних заходів:
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Дня знань, Посвяти у студенти Університету, Дня працівника освіти та ін. Стали
акторами та ведучими у навчальних відео у форматі TED «LNAU talks»,
святковому відеопривітанні до новорічних свят; сприяли організації відкритого
дискусійного мікрофону з адміністрацією Університету; долучилися до
Всеукраїнської волонтерської акції «Олені від святого Миколая» тощо.
Студентське самоврядування Університету активно популяризує свою
діяльність, що, у свою чергу, підвищує позитивний імідж Університету серед
молоді, зокрема використовуючи всі наявні технологічні можливості. У
2020 році здобувачами освіти було оформлено та наповнено розділ
студентського самоврядування на офіційному веб-сайті Університету;
відновлено роботу соціальної сторінки в Instagram, проведено її редизайн (за
останній семестр кількість підписників зросла на 331 одиницю, що складає
267 %), з метою покращення інформованості студентів та полегшення
комунікації з радою студентського самоврядування було створено Telegram Bot.
Отже, організація студентського самоврядування Університету захищає
права та інтереси студентів, забезпечує їхню участь в управлінні Університетом,
а також створює можливості для гармонійного інтелектуального і творчого
розвитку студентства.
1.8 Соціальна робота
Одним із головних пріоритетних напрямів діяльності Університету є
забезпечення соціального захисту здобувачів вищої освіти.
З метою забезпечення захисту прав та соціальних гарантій здобувачів вищої
освіти в Університеті постійно втілюються заходи за цими напрямами. Особлива
увага приділяється студентам пільгових категорій. За загальним реєстром
здобувачів вищої освіти пільгових категорій ЛугНАУ, які навчаються на денній
формі, станом на 01.10.2020 р. навчається 191 здобувач пільгової категорії, що
на три здобувача більше, ніж у минулому навчальному році, коли кількість
студентів пільгових категорій становила 188 осіб (табл. 1.24).
Таблиця 1.24 – Здобувачі вищої освіти пільгових категорій 2019–2020 рр.
Пільгові категорії
2019 р. 2020 р.
Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа 26
22
Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії як постраждалі
1
1
внаслідок Чорнобильської катастрофи
Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 16
10
учасниками бойових дій, та їх діти
Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи
138
149
Діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи
5
5
Студенти з малозабезпечених сімей
2
4
Усього
188
191
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Згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування» та постановою КМУ від 05.04.1994 р.
№ 226 студенти пільгової категорії – діти-сироти, діти, позбавленні батьківського
піклування та особи з їх числа, отримують всю передбачену законодавством
допомогу у повному обсязі, а саме: допомога на харчування, придбання
навчальної літератури, одягу, взуття, м’якого інвентаря, щорічна матеріальна
допомога, безоплатний проїзд у транспорті, першочергове поселення та безоплатне
проживання у гуртожитках. Станом на 01.12.2020 р. 22 дитини-сироти
отримують соціальну стипендію.
В Університеті ведеться постійна робота щодо створення умов для
повноцінного особистісного розвитку, соціалізації, професійного становлення та
життєвого самовизначення здобувачів; невпинний пошук найефективніших
форм та методів роботи зі студентською молоддю, які б відповідали як потребам
суспільства, так і потребам особистості сучасного здобувача. Формування
психологічної культури, здорового психологічного клімату серед учасників
навчально-виховного процесу, ненасильницького вирішення конфліктних
ситуацій є складовою частиною корпоративної культури Університету.
Проводяться консультації щодо надання психологічної допомоги в адаптації до
нових умов освітньо-виховного процесу для здобувачів освіти нового набору, а
також здобувачів, які перебувають у складних ситуаціях, зокрема:
внутрішньопереміщеним особам, сиротам, молодим людям з особливими
потребами тощо.
У 2020 році розроблені Положення про запобігання та протидію булінгу у
ЛугНАУ та Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням
та дискримінацію в ЛугНАУ, розроблені Плани заходів до цих Положень, які
відбуваються згідно із затвердженими датами та термінами. Зокрема, відбувся
інформаційно-просвітницький захід щодо запобігання всім формам насильства:
«Чи знаємо ми, як протидіяти насиллю?». В Університеті проводиться робота з
пробудження соціальної відповідальності освітянської спільноти, зокрема
відбувся семінар «Перспективи соціальної відповідальності освітнього
середовища». Ведеться робота по залученню ініціативних активістів та соціальновідповідальних здобувачів вищої освіти до розробки та впровадження роботи
сервісів щодо соціальної підтримки, волонтерської діяльності в Університеті.
Ураховуючи Стратегію розвитку Університету 2020–2025 рр., втілення
Міжнародних проєктів, ціннісні орієнтації, у перспективі соціальна робота має
бути спрямована на створення матеріальних та духовних передумов задля
розв’язання найгостріших соціальних проблем здобувачів та співробітників
Університету та можливості впровадження інклюзивної освіти.
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1.9 Виховні та корпоративні заходи
Система заходів із патріотичного та культурно-естетичного розвитку
базується на основних положеннях Концепції національної системи виховання з
урахуванням органічного взаємозв’язку освітнього та виховного процесів.
Консультаційне методичне та організаційне тьюторство здобувачів вищої освіти
здійснюється на основі чинного законодавства України, зокрема Закону України
«Про вищу освіту», наказів Міністерства освіти і науки України, Статуту
Луганського національного аграрного університету, рішень Вченої ради, наказів
та розпоряджень ректора, комплексного перспективного плану національнопатріотичного виховання студентів ЛугНАУ на 2019-2020 н.р., Правил
внутрішнього розпорядку Університету, програми розвитку корпоративної
культури ЛугНАУ, плану роботу Центру патріотичного та культурноестетичного розвитку, плану роботи школи лідерства, плану роботи
студентського самоврядування.
Усі позанавчальні заходи Університету спрямовані на національнопатріотичне, художньо-естетичне, профорієнтаційне, екологічне, правове
виховання та розвиток додаткових компетентностей здобувачів освіти (soft skills,
самоосвіти, самоаналізу, тайм-менеджменту, лідерського потенціалу та
комунікативних компетентностей).
З метою виховання любові до рідної землі, народу, виховання бережливого
ставлення до національного багатства країни: інтелектуального потенціалу,
природніх ресурсів, історичної пам’яті, мови, культури, традицій тощо у
2020 році було:
- проведено захід до Дня Соборності (онлайн вікторина «Єднаймося!
Освітній ланцюжок ЛНАУ!»);
- взято активну участь у святкування традиційних свят, зокрема Масляна
(м. Старобільськ);
- організовано флешмоб «ЛНАУ вишиваний», приурочений Дню
вишиванки;
- створено літню просвітницьку рубрику «Подорожуй Україною!»;
- з метою вшанування мужності, героїзму захисників незалежності і
територіальної цілісності України до Дня захисника України організовано
перегляд фільму, рекомендованого Міністерством у справах ветеранів України:
«Заміновані вірністю»;
- у День української писемності та мови взято участь у написанні
ХХ Всеукраїнського радіодиктанту єдності, після чого організовано відкрите
обговорення проблемних орфограм та пунктограм цього диктанту в
корпоративних месенджерах;
- розроблено анкетування щодо проведення інформаційних заходів про
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видатних особистостей українського державотворення, визначних українських
учених, педагогів, спортсменів, військових, підприємців, провідних діячів
культури, мистецтв, а також духовних провідників українського народу.
З метою виховання працелюбної особистості, формування відповідних
навичок та вмінь, професійної майстерності, прищеплення любові до праці та
обраної професії у січні 2020 року відбулася робоча зустріч із представниками
Слов’янського міського центру зайнятості, на якій підписали угоду про
співпрацю та запланували інформаційні кейси для здобувачів вищої освіти.
Також здобувачів Університету було залучено до участі в освітній кар’єрній
онлайн конференції «UGEN Challenge Agro», де ознайомилися з усіма must have
навичками (hard skills та soft skills) успішних аграріїв сьогодення. У рамках
популяризації дуальної форми освіти серед здобувачів старших курсів було
проведено ряд зустрічей зі спеціалістом із навчання та розвитку персоналу
компанії ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ». Відбувся онлайн захід з презентації
закордонних практик Міжнародного інформаційного центру, на якому
здобувачів повідомили про можливості проходження практики в Австралії,
Болгарії, Канаді, Данії, Німеччині, Великобританії, Нідерландах, Новій Зеландії,
Норвегії, Швеції, Швейцарії, США.
На розвиток додаткових компетентностей здобувачів освіти спрямована
діяльність Школи лідерства Університету, мета якої полягає у формуванні
досвіду громадянської поведінки лідерів шляхом залучення їх до справ і турбот
освітнього закладу, до реалізації участі в державотворенні через рух
студентського самоврядування Луганського національного аграрного
університету. Школою лідерів та студентським самоврядуванням ЛугНАУ у
2020 році було проведено анкетування здобувачів із метою покращення
організації діяльності Ради студентського самоврядування: «Роль студентського
самоврядування в процесі формування лідерських якостей здобувачів закладу
вищої освіти під час фахової підготовки майбутніх спеціалістів».
На питання «Який із запропонованих факторів найбільш вплинув на ваш
вступ до ЗВО?», відповіді респондентів розподілилися так: 33,1 % студентів
вважають, що вони вступили до Університету, оскільки прагнули розвивати
власні здібності, стати компетентним фахівцем, тож вони усвідомлено,
відповідально ставляться до власного майбутнього, приймаючи рішення з
важливих життєвих питань, прагнуть досягти професіоналізму в обраній галузі,
прагнуть особистісного розвитку. 49 % опитуваних позначили, що на їх рішення
вплинуло усвідомлення того, що без вищої освіти важко працевлаштуватися на
престижну роботу, інші – 12 % опитуваних розподілилися між тими, на чий вибір
вплинуло бажання батьків або, щоб уникнути служби в армії.
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На питання «Як Ви розумієте феномен лідерства?» студенти зазначали: «це
така поведінка людини, яка дозволяє згрупувати навколо себе коло
прихильників»; «лідерство надихає людей прийняти певну ідею та рухатися
вперед, реалізовуючи її»; «це харизматична особистість, яка пригортає увагу
інших людей та згуртовує їх навколо неї (ідеї)» тощо. Давали й такі відповіді, на
кшталт: «це вдале керівництво», «людина, яка очолює колектив, може згуртувати
його навколо себе» тощо. Респонденти ототожнюють поняття «лідер» і
«лідерство» і пов’язують останнє з успішним керівництвом. Лідерські якості
особистості студенти розуміють здебільшого як психологічні риси або
властивості характеру, переважна більшість респондентів виділяють серед них:
енергійність, харизму, відповідальність, пунктуальність, креативність,
активність,
обізнаність,
ввічливість,
комунікабельність,
кмітливість,
організаторські здібності, високий рівень інтелекту, самоорганізованість,
стресостійкість, рефлексію, емпатію, емоційний інтелект, благородність,
упевненість у собі, цілеспрямованість, наполегливість, порядність,
працездатність, соціальний інтелект, ерудицію, уміння розв’язувати конфлікти,
швидко приймати рішення, здатність вести за собою людей, здатність
переконувати та відстоювати власну думку, бути взірцем для наслідування.
Респонденти не залишили без уваги і такі риси лідера, як зовнішня
привабливість, фізична сила, спритність, модний та стильний вигляд.
Переважна більшість опитуваних знає про існування Студентської ради,
меншість респондентів обізнані щодо нормативного забезпечення діяльності
органів студентського самоврядування. Варто відзначити, що здебільшого
студенти не бажають займати керівні посади в органах студентського
самоврядування, зате виявляють бажання брати участь у діяльності Студентської
ради та вважають її потужним чинником вирішення студентських проблем.
Отже, здебільшого опитувані виявили обізнаність щодо студентського
самоврядування в Університеті, демонструють низьку активність щодо зайняття
керівної посади в органах студентського самоврядування, більшість опитуваних
позиціонують активність щодо участі в його діяльності.
Центром медіації було проведено тренінг «Базові навички медіації у ЗВО».
Програма цього тренінгу передбачала знайомство здобувачів з основними
принципами сучасної конфліктології, які орієнтовані на співробітництво і мирне
регулювання конфліктів; навчання конструктивним стратегіям поведінки;
навчання медіації; підготовку групи студентів для виконання посередницьких
функцій у процесі вирішення конфліктів; розробку плану організації системи
студентського посередництва в Університеті.
У 2020 році на розвиток додаткових компетентностей здобувачів освіти
були спрямовані такі види діяльності:
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- просвітницькі
університетські
рубрики
«#кеш_кейсЛНАУ,
#мondayMONEY» (фінансова грамотність), «#часЗСЖ, #healthyStartЛНАУ»
(пропаганда здорового способу життя), що відбувалися у вигляді щотижневих
постів на офіційних сторінках Університету в соціальних мережах. З осені
2020 року ці просвітницькі рубрики перейшли у відеоформат і стали
публікуватися, як ТЕD навчальні відео лекції «ЛНАУ talks». Зняті серії цих
просвітницьких роликів присвячені розвитку комунікативних здібностей;
- еколого-економічний просвітницький захід «Чи варто нам боятися
екологічного кінця світу?» – просвітницька міждисциплінарна екологоекономічна лекція-презентація щодо позитивних тенденцій відношення до
суспільства та довкілля, наведення статистичних аргументів на користь розуму,
науки та прогресу, мотивація до розвитку критичного мислення і підвищення
рівня медіаграмотності;
- онлайн презентація курсу ВУМ: «Практикум активіста цифрової епохи.
Посібник з інструментів е-демократії», заклик до його проходження.
Засвоєння знань прийомів надання першої долікарської допомоги хворим та
постраждалим у надзвичайних ситуаціях є одним з найважливіших обов’язків
кожної людини. З огляду на це, в Університеті відбулися домовленості з
організацією «Червоний хрест» про навчальні заходи щодо формування навичок
із долікарської допомоги у здобувачів ЛугНАУ у с. Веселе та у м. Слов’янську.
Використання комп’ютерних технологій у процесі навчання є нагальною
потребою сучасної освіти, зокрема тому, що сьогодні інформаційні технології є
найбільш популярним та зручним засобом комунікації, розповсюдження
інформації тощо. Враховуючи це, у цьому році було приділено значну увагу
поповненню інформаційного розділу «Студенту» на офіційному веб-сайті
Університету, зокрема з’явилася вкладка «Студентські можливості у ЛНАУ», де
розміщується актуальна інформація щодо послуг, сервісів позааудиторної
роботи зі здобувачами, а також щодо всіх просвітницьких, культурноестетичних, патріотичних та виховних заходів, які відбуваються. Також
запустили роботу відкритого комунікативного майданчику «Скринька ідей», де
кожен може надати свої конструктивні пропозиції щодо покращення діяльності
Університету.
Незважаючи на те, що сучасна молодь володіє комп’ютерними
технологіями на достатньому рівні, дистанційне навчання поставило перед усіма
учасниками освітнього процесу нові виклики. Отже, із початком карантину задля
виявлення непорозумінь та проблемних питань щодо дистанційної освіти в онлайн форматі, за допомогою нової хмарної ІТ – Office 365 було проведено Інсайт
активного спілкування.
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У напрямку поширення принципів корпоративної культури Університету у
2020 році проведено таку діяльність:
- Розроблено та затверджено на Вченій раді Університету Кодекс
корпоративної культури, План заходів щодо поширення принципів
корпоративної культури, Декларація про дотримання Кодексу корпоративної
культури, підписання якої відбулося під час урочистостей з нагоди Дня знань.
Презентація Кодексу корпоративної культури ЛугНАУ для здобувачів нового
набору відбулася на онлайн заході «Я – це ЛНАУ!», результатом якого стало
підписання ними зазначеної вище Декларації.
- Розроблено Положення про заохочувальні відзнаки та карту
заохочувальних відзнак, і вже відбулися нагородження заохочувальними
відзнаками співробітників Університету на святкових заходах та
університетських зборах.
З метою формування корпоративного духу та зазначення цінності кожного
учасника освітнього процесу Університету було прийнято рішення відзначати не
лише професійні здобутки, а й особисті події в житті члена університетської
спільноти, тому розроблено рубрику «Happy days» на офіційному веб-сайті
Університету:
- У рамках молодіжної політики Університету пройшов конкурс
стратегічного розвитку ЛугНАУ очима здобувачів вищої освіти: «Створи
потужний ЛНАУ!».
- З метою забезпечення розгляду звернень здобувачів вищої освіти та
реалізації принципів студентоцентрованого навчання за допомогою
студентського самоврядування організовано дискусійний відкритий мікрофон
«Зворотній зв’язок», де відбулося широке публічне обговорення актуальних,
проблемних питань студентства. Керівництво закладу вищої освіти, давало
відповіді на ряд питань, які виникли у здобувачів під час освітнього процесу в
умовах карантину.
- Взято участь у тренінгу з комунікаційного тімбілдінгу (Донецький
інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Краматорськ), на якому провели
перемовини щодо співпраці Університету з представниками Української
миротворчої школи.
Завданням корпоративної культури є збереження та поширення
корпоративних традицій університетської спільноти, до яких належать
традиційні університетські свята. У 2020 році відбулися урочисті заходи,
присвячені Дню знань, Посвята у студенти; День працівника освіти, які
відбулися із дотриманням усіх необхідних рекомендацій МОЗ; записані відео
привітання до Дня працівника сільського господарства.
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Прийняття та неухильне дотримання принципів академічної доброчесності
є одним із головних принципів корпоративної культури Університету. З метою
обізнаності здобувачів із академічною доброчесністю, з її принципами та
нормами було реалізовано такі заходи:
- укладено, організовано та проведено для здобувачів освіти відкриту
лекцію: «Академічна доброчесність – засада навчально-наукового прогресу»;
- запущено флешмоб «Крокуймо назустріч доброчесності!» – заклик до
проходження онлайн курсів із питань академічної доброчесності на освітніх
платформах;
- організовано цикл навчальних заходів: «Пиши доброчесно!»;
- проведено із представниками Ради студентського самоврядування
інтерактивну навчальну гру: «Непідкупність»;
- взято участь у вебінарах: «Академічна доброчесність онлайн. Реальний
досвід ЗВО», «Швидко та просто: як перевіряти роботи на плагіат за допомогою
Unicheck»; отримання відео та матеріалів цих вебінарів та їх розповсюдження
серед університетської спільноти;
- налагоджено взаємодію зі співробітниками сервісу Unicheck щодо
упорядкування механізму перевірки студентських кваліфікаційних, курсових,
дисертаційних робіт на плагіат та організації сервісного супроводу
відповідальних за перевірку в Університеті та відокремлених структурних
підрозділах.
Адміністрація Університету опікується тим, щоб кожна молода людина, яка
вступила до Луганського національного аграрного університету, могла
реалізувати свої здібності, розкрити таланти, ще навчаючись. Президія
Студентської ради займається величезною кількістю проєктів: навчальних,
виховних, розважальних та соціальних. Заслуговують на увагу проєкти, які
підтримуються та фінансуються USAID та Європейською комісією.
1. Проєкт Вакаційна агро-академія ЛНАУ «СтартUP» – платформа
знань «Від теорії до практики» – програма USAID «Економічна підтримка
Східної України». Реалізація проєкту розпочалась з листопада 2020 року.
Зміст проєкту – вакаційна агро-академія ЛугНАУ – це різновид навчального
табору, цільовою аудиторією якого є випускники 9 та 11 класів,
профорієнтаційного спрямування, де передбачено інтерактивні ознайомчі
заняття зі спеціальностями Університету та коледжів, розважальні заходи,
екскурсії, тобто відбувається поєднання літнього дозвілля й активних занять з
аграрних дисциплін.
Заплановані результати проєкту – популяризація освітньої діяльності
Університету та аграрних спеціальностей. Забезпечення потреб ринку праці
висококваліфікованими спеціалістами. Покращення управлінських, лідерських
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якостей здобувачів вищої освіти, які будуть залучені до зростання студентської
демократії та соціалізації між студентами першого року навчання та старших
курсів, а також між студентами різних ННІ/ та факультетів.
2. Проєкт «Студентська Демократична Співдружність» – програма
USAID «Економічна підтримка Східної України». Реалізація проєкту
розпочалась з листопада 2020 року.
Зміст проєкту полягає у залученні студентів до участі в Школі молодого
політика, яка розвине низку важливих у житті компетентностей: вміння розуміти
власні потреби та шукати шляхи їх вирішення, вміння чути думки опонента та
розуміти принцип демократичної більшості, вміння шукати шляхи до рішення
проблем, усвідомити значення власної позиції та здатність впливати і змінювати
стан речей. Цей проєкт – це змога навчити та виховати майбутніх «агентів змін»
у суспільстві, життєва позиція яких відповідатиме європейським цінностям.
Взяти участь у проєкті «Студентська Демократична Співдружність» – це
можливість зрозуміти владну структуру, дізнатися про функціонал, а також
права та обов’язки, кожного об’єкта та суб’єкта та оволодіти інструментарієм
сучасних партисипативних практик.
Заплановані результати проєкту – формування нового покоління лідерівуправлінців, орієнтованих на загальнолюдські, європейські та демократичні
цінності. Випускники Університету матимуть не тільки відповідні професійні
кваліфікації, а й добре розвинені компетентності.
3. Проєкт «Школа лідерства» – програма Луганського національного
аграрного університету.
Зміст проєкту – формування досвіду громадянської поведінки лідерів
шляхом залучення їх до справ освітнього закладу, до реалізації участі в
державотворенні
шляхом
сприяння
розвитку
руху
студентського
самоврядування Луганського національного аграрного університету.
Заплановані результати проєкту – впровадження ефективного освітнього
продукту, спрямованого на формування лідерських, правових, громадянських,
партисипативних, комунікативних компетентностей, набутих у результаті
самостійних дій студентів. Розвиток власних пізнавальних, управлінських,
підприємницьких інтересів, вміння самостійно конструювати свої знання,
навички, дії та оцінювати результати своєї діяльності та особистого вкладу в
соціум. Формування інтегрованої системи студентського життя, об’єднання
кожного структурного підрозділу Університету та його відокремлених
структурних підрозділів, що зможе надати ефективні механізми для виявлення
та вирішення студентських проблем, виявлення та реалізації студентських
ініціатив. Ефективна модель взаємодії між студентством, адміністрацію,
викладачами та представниками громадськості, бізнесу, влади. Забезпечення
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корисної позанавчальної діяльності, що дозволить розвивати універсальні
компетентності.
4. Проєкт «ЛНАУ talks» – програма Луганського національного аграрного
університету. Реалізація проєкту розпочалась на початку 2020-2021 н.р.
Зміст проєкту – запис навчально-просвітницьких відеороликів у форматі
ТЕD «ЛНАУ talks».
Ключові результати проєкту – формування лідерських, правових,
громадянських, партисипативних, комунікативних компетентностей, набутих у
результаті самостійних дій здобувачів. Власні пізнавальні, управлінські,
підприємницькі інтереси, вміння самостійно конструювати свої знання, навички,
дії та оцінювати результати своєї діяльності та особистого вкладу в соціум.
Виявлені та реалізовані студентські ініціативи.
Створюючи та втілюючи проєкти студентського самоврядування, молодь
має можливість отримати необхідні в майбутньому навички самоорганізації,
командної роботи, оволодіти діловим етикетом та комунікативними механізмами
співпраці з державними та комерційними організаціями, благодійними фондами,
соціально-культурними закладами. Потужний багаж знань професіоналізму і
досвіду, помножений на неабиякі організаторські здібності сьогодні є дуже
затребуваним на ринку праці.
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2. ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ
УНІВЕРСИТЕТУ
Стратегія розвитку Луганського національного аграрного університету
2020–2025 рр. передбачає формування позитивного іміджу Університету для
споживачів освітніх послуг Східного регіону України. Тому основними
завданнями цього напрямку є публічний імідж університету, позиції у
національних та міжнародних рейтингах, дослідницький потенціал та науководослідна робота, науково-видавнича та публікаційна діяльність, студентська
наука, дотримання академічної доброчесності, стратегічне партнерство з владою,
громадою, бізнесом.
2.1 Публічний імідж Університету
Основними напрямками роботи Університету є налагодження і підтримка
двосторонніх комунікацій із засобами масової інформації, надання медійного
супроводу університетським подіям, продукування інформаційного контенту
для галузевих та регіональних інформаційних веб-ресурсів, координація і
редагування контенту веб-сайту, створення фото- та відеоархівів тощо. Відділ
сучасних освітніх та інформаційних технологій здійснює системну роботу для
забезпечення комунікаційної діяльності Університету, спрямованої як на
зовнішні, так і на внутрішні цільові аудиторії. Діяльність відділу спрямована на
створення та утвердження іміджу Університету, як провідного ЗВО країни та
регіону, єдиного аграрного закладу Сходу України, на пропаганду наукових й
освітянських здобутків співробітників та студентів Університету, забезпечення
горизонтальних і вертикальних комунікацій, як всередині університетського
середовища, ЗМІ, абітурієнтами, випускниками, батьками студентів, усією
освітянською спільнотою.
Протягом 2020 р. у засобах масової інформації про Луганський
національний аграрний університет було розміщено 35 публікацій, що є на
6 публікацій більше, ніж у 2019 р.
Університет активно співпрацює з засобами масової інформації, проте
найактивніше з такими як:
−
«06262.com.ua Сайт міста Слов’янська»,
−
«06272.com.ua Сайт міста Костянтинівки»,
−
«zi.ua Новостной портал»,
−
«Сайт міста Дружківки 06267.com.ua»,
−
«Сайт міста Сєвєродонецьк 06452.com.ua»,
−
«Відродження Донбасу»,
−
«Знамя Індустрії»,
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−
«Голос України»,
−
«Восточный вариант»,
−
«zi.ua»,
−
«Телегазета Старобільськ»,
−
«Газета Луганщина.ua»,
−
«ВістіЛуг»,
−
«Региональный портал Донбасса»,
−
«Информатор».
Зокрема, протягом року найактивніше розвивалася співпраця Університету
з такими підприємствами у рекламній сфері, як: рекламна група «Медіа Мікс»
«Кісс.фм», «Хіт.фм», «Русское радио Украина», рекламна агенція «Ірбіс»,
рекламна агенція «Броско», «СВ-дизайн», типографія «CMYK» та ін.
У свою чергу на офіційних сторінках Університету в соціальних мережах за
2020 р. було розміщено 623 публікації, з яких 353 публікації, були зроблені у
соціальній мережі Facebook та 270 публікацій у соціальній мережі Instagram.
Проте, загальна кількість публікацій у порівняні з 2019 р. збільшилась на 220.
Так, у 2019 р. у Facebook було розміщено 253 публікації, що на 100 публікацій
менше у порівняні з 2020 р. та у Instagram було розміщено 150 публікацій, що на
120 публікацій менше, ніж у 2020 р.
Упродовж 2020 р. на сайті Університету та на сторінках у соціальних
мережах оперативно з’являлася актуальна публічна інформація для абітурієнтів
та їх батьків: матеріали про етапи вступної кампанії («Увага! Розпочалася
реєстрація електронних кабінетів», «Стартувала подача електронних заяв»,
«Документи вступника», «Завершальний етап Вступної кампанії-2020»,
«Рейтингові списки вступників», «Накази про зарахування», «Профорієнтаційна
діяльність Університету», «Агрокебети» тощо). Протягом року відділ сучасних
освітніх та інформаційних технологій публікував тематичні публікації із
коротким описом наявних спеціальностей і спільно з Приймальною комісією
впровадили рубрику «Розмова з ПК», у якій представники Приймальної комісії
відповідають на найпоширеніші запитання від абітурієнтів та їх батьків.
Особливу увагу було приділено абітурієнтам з тимчасово окупованих територій
Донецької та Луганської областей, а також АР Крим. Були зроблені тематичні
публікації, у яких розповідалось про можливість вступу, строки подачі
документів та необхідний перелік документів для вступу в Університет за
спрощеною процедурою через Освітній центр.
Протягом 2020 р. контакт з цільовою аудиторією здійснювався за
допомогою вищезазначених соціальних мереж. Метою використання соціальних
мереж, окрім новин Університету, інформування абітурієнтів щодо правил
прийому і запланованих профорієнтаційних заходів, були й публікації
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розважального контенту для збільшення частоти контактів і ступеня залучення
цільової аудиторії. Публікації у соціальних мережах відповідали запланованому
контент-плану і містили, окрім загальноприйнятих університетських хештегів,
високочастотні #Абітурієнт2020, #ЗНО2020, #Вступ2020, та низькочастотні
хештеги #ЛуганськийНАУ, #lgnau, #ВНЗ тощо.
У соціальній мережі Facebook супроводжується публічна сторінка
«Луганський національний агарний університет», на якій, окрім публікації
контенту, консультуються потенційні вступники щодо правил прийому і
спеціальностей Університету у режимі онлайн. Статистика сторінки станом на
грудень 2020 р. свідчить про те, що найпопулярніша публікація зібрала 68,5 тис.
охоплення, 2,5 тис. залучень, 486 реакцій (рис. 2.1). На сторінку Університету
підписані 957 осіб (+ 603 в порівнянні з 2019 р.).

Рисунок 2.1 – Статистика найпопулярнішої публікації у 2020 р.
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Протягом 2020 р. охоплення сторінки Університету у Facebook склало
221 802 тис. сторінок та 962 підписника (рис. 2.2).

Рисунок 2.2 – Середня статистика сторінки Університету в Facebook у 2020 р.
Варто також зазначити, що 16 % підписників сторінки є мешканцями
м. Сєвєродонецьк, 13,6 % – жителі м. Харків та Харківської області і 7,4 %
є жителями м. Слов’янськ (рис. 2.3).

Рисунок 2.3 – Статистика підписників сторінки Університету в Facebook за
географічним розташуванням
80

Найпопулярніший вік підписників від 35 до 44 років; від 25 до 34 років і від
45 до 54 років (рис. 2.4).

Рисунок 2.4 – Статистика підписників сторінки Університету в Facebook за віком
Також супроводжується сторінка Луганського національного аграрного
університету (@lnau_official) у соціальній мережі Instagram на якій, крім
публікацій, фото, відео, сторіз, онлайн-консультацій, були задіяні різні
інструменти для залучення цільової аудиторії. Згідно статистики, яку надає
мережа Instagram, станом на грудень 2020 р. найпопулярніша публікація зібрала
1 724 переглядів, 1 404 – охоплення, 45 – взаємодія, 168 – уподобань (рис. 2.5).

Рисунок 2.5 – Статистика найпопулярнішої публікації станом на листопад 2020 р.
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Середня статистика сторінки за 30 днів: 1 626 тис.– охоплені акаунти,
25 132 тис. – покази, 417 – відвідування профілю (рис. 2.6). 1550 тис. підписників
сторінки (+951 в порівнянні з 2019 р.).

Рисунок 2.6 – Середня статистика сторінки Університету в Instagram у 2020 р.
Варто також зазначити, що 44 % підписників сторінки – жителі Донецької
області, 14 % жителі м. Харків та Харківської області і 10,4 % є жителями
Луганської області (рис. 2.7).
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Рисунок 2.7 – Статистика підписників сторінки Університету в Instagram за
географічним розташуванням
Більшістю підписників Університету є дівчата – 60 % і тільки 40 %
чоловіків. Найпопулярніший вік підписників від 18 до 24 років – 41 %; від 25 до
34 років – 33 % (рис. 2.8).

Рисунок 2.8 – Статистика підписників сторінки Університету в Instagram за
віком
В епоху стрімкого розвитку інформаційних технологій офіційний сайт
Університету завжди виступає в якості основного джерела інформації для
вступників і батьків. Перш за все, це пов’язано з тим, що для більшості
вступників процес вибору навчального закладу і спеціальності є досить тривалим
і розтягнутим у часі та потребує ретельного зіставлення і оцінки багатьох
факторів.
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Крім цього, результати анкетування абітурієнтів, що проводилося в
Університеті, свідчать про те, що 21 % потенційних вступників хоча б один раз
відвідали офіційний сайт ЛугНАУ (табл. 2.1).
Таблиця 2.1 – Джерело трафіку офіційного сайту ЛугНАУ у 2020 р.
№

Джерела трафіку

1.

Органічний пошук

2.

Директ-трафік

3.

Реферальний трафік

4.

Трафік з соціальних
мереж

5.

Оплачений трафік

6.

Інше

Джерела трафіку
Нові
Показник
Сеанси
користувачі
відмов
12 2887
31 572
33,46%
(66,12%)
(55,96%)
38 898
14 750
40,76%
(20,93%)
(26,15%)
13 804
5 011
39,73%
(7,43%)
(8,88%)
6412
3 647
52,79%
(3,45%)
(6,46%)
3064
824 (1,46%)
39,30%
(1,65%)
49 (0,03%)
34 (0,06%)
36,73%

Поведінка
Сторінок Сер. тривалість
за сеанс
сеансу
3,15

00:03:14

2,52

00:02:37

2,75

00:02:54

2,58

00:02:17

3,15

00:02:25

3,39

00:04:17

Аналіз основних джерел трафіку сайту Луганського національного
аграрного університету, здійснений за допомогою сервісу Google Analytics, що
дозволяє відслідковувати основні способи, за допомогою яких відвідувачі
потрапляють на його сайт, в тому числі потенційні вступники. З таблиці 2.1
видно, що найбільший потік відвідувачів сайту Університету (66,12 % від
загальної кількості сеансів за аналізований період) забезпечує органічний пошук,
тобто перехід через пошукові системи. При цьому основними запитами, за якими
здійснюється пошук університетського сайту є наступні: «лнау», «ЛНАУ»,
«https://lnau.in.ua/», «лнау харьков», «Лнау», «lnau.in.ua», «луганский
национальный аграрный университет».
Другий за величиною сегмент трафіку університетського сайту (20,93 %
усіх сеансів) – директ-трафік, тобто відвідування сайту шляхом прямого набору
його адреси (www.lnau.in.ua). Це свідчить про значний рівень знання адреси
сайту серед його користувачів.
Третім за величиною сегмент трафіку університетського сайту (7,43 % усіх
сеансів) – реферальний трафік, до якого відносяться переходи з інших сайтів, в
тому числі переходи з розміщених платних постів та статей. Основні джерела
реферального трафіку представлено у таблиці 2.2.
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Таблиця 2.2 – Джерело реферального трафіку на офіційному сайті ЛугНАУ
у 2020 р.
№

Джерело

1.

yandex.ua

2.

yandex.ru

3.

yandex.fr

4.

lgnau.edu.ua

5.

ru.m.wikipedia.org

6.

go.mail.ru

7.

ru.osvita.ua

8.

ru.wikipedia.org

9.

osvita.ua

Користувачі

Сеанси

2 776
(47,30%)
492
(8,38%)
442
(7,53%)
213
(3,63%)

6 725
(48,72%)
947
(6,86%)
911
(6,60%)
1 073
(7,77%)

169
(2,88%)

262
(1,90%)

157
(2,68%)
138
(2,35%)
133
(2,27%)
85
(1,45%)

446
(3,23%)
161
(1,17%)
145
(1,05%)
95
(0,69%)

Показник Сторінок
відмов
за сеанс

Середня
тривалість
сеансу

40,31%

2,73

00:02:34

50,79%

2,87

00:02:53

36,33%

2,88

00:02:54

33,55%

2,62

00:04:29

41,22%

3,88

00:02:14

51,79%

2,20

00:02:37

22,98%

3,95

00:04:06

42,76%

3,39

00:02:33

34,74%

3,16

00:02:05

З метою популяризації Луганського національного аграрного університету
відділом сучасних освітніх та інформаційних технологій протягом 2020 р.
(з урахуванням пандемії COVID-19) було:
−
відвідано 66 закладів освіти представниками Університету з
агітацією потенційних абітурієнтів вступати до ЛугНАУ;
−
взята участь у Дні Кар’єри у м. Костянтинівка;
−
проведено День відкритих дверей в онлайн форматі;
−
запущена реклама в ефірному часі радіостанцій м. Слов’янськ,
м. Краматорськ, м. Дружківка, м. Лиман, м. Добропілля, м. Святогірськ,
с. Щурове;
−
розміщено публікації у друкованих і онлайн ЗМІ («06262.com.ua
Сайт міста Слов’янська», «06272.com.ua Сайт міста Костянтинівки», «zi.ua
Новостной портал», «Сайт міста Дружківки 06267.com.ua», «Сайт міста
Сєвєродонецьк 06452.com.ua», «Відродження Донбасу», «Знамя Індустрії»,
«Голос України», «Восточный вариант», «zi.ua», «Телегазета Старобільськ»,
«Газета Луганщина.ua», «ВістіЛуг», «Региональный портал Донбасса»,
«Информатор»);
−
розміщена реклама у громадському транспорті (тролейбусах)
м. Слов’янськ;
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−
розміщена
реклама
у
супермаркетах
м. Слов’янськ
та
м. Краматорськ;
−
розміщено банерні оголошення на офіційному сайті Університету, в
соціальних мережах та у системі контекстної реклами Google AdWords з
налаштуванням таргетингу за темами, ключовими словами, сайтами і географією
потенційних вступників;
−
розміщено афіши Університету на інформаційних стендах в
м. Слов’янськ, м. Краматорськ, м. Бахмут, м. Торецьк, м. Костянтинівка.
−
створено брендування груп Університету і факультетів/ННІ в
соціальних мережах, інформаційний супровід вступної кампанії 2020 року;
−
надано консультації абітурієнтам у соціальних мережах;
−
оновлено профілі Університету національних Інтернет-порталах, в
тому числі на: «Osvita.ua», «Education.ua», «Jobs.ua», «Parta.ua»,
«Abiturient.in.ua», «Abiturients.info Справочник учебных заведений», «Спілка
ректорів ВНЗ». Робота з відгуками;
−
оновлено електронну базу закладів освіти Донецької та Луганської
областей, центрів зайнятості, районних відділів освіти, бази підприємств,
здійснення постійної електронної розсилки інформаційних матеріалів за
сформованими базами даних;
−
відвідано представниками Університету пункти проведення ЗНО у
встановленні строки. Зокрема, було відвідано 20 пунктів складання ЗНО у
Луганській та Донецькій областях, а саме у містах: Волноваха, Костянтинівка,
Краматорськ, Слов’янськ, Сватове та Старобільськ;
− встановлено зовнішню вивіску на корпусі у м. Слов’янськ;
− розроблено мобільний рол-ап ЛугНАУ;
− розроблено буклети, афіши, кишенькові календарі ЛугНАУ;
− заключено договори про співпрацю між Університетом, відділами
освіти та центрами зайнятості з метою сприяння та спільного
проведення профорієнтаційних заходів.
У свою чергу слід зазначити, що відділом сучасних освітніх та
інформаційних технологій було розроблено та затверджено керівництво з
використання фірмового стилю Луганського національного аграрного
університету (брендбук) як офіційного документа закладу, який містить паспорт
бренду та правила використання, обов’язкові для всіх членів корпоративної
спільноти, має стратегічну цінність, є складовою корпоративної етики та
позиціонування здобутків кожного представника Університету та його бренду
загалом. Функціональне призначення брендбуку – формування цілісного
уявлення про ЛугНАУ у зовнішніх стейкхолдерів та утвердження орієнтирів
86

внутрішньокорпоративного стилю, форм та напрямів просування та зміцнення
бренду. Брендбук завантажено на офіційному сайті Університету у форматі PDF.
2.2 Позиції у національних та міжнародних рейтингах
У період з 2014 по 2020 рік Луганський національний аграрний університет
пройшов шлях пошуку нових можливостей для організації освітнього процесу
в умовах переміщення з тимчасово окупованих територій України. Протягом
років Університет набув статусу регіонального мережевого закладу вищої освіти
та проводить свою освітню діяльність на території Луганської та Донецької
областей. Уся діяльність закладу освіти визначається через його залучення до
національних та міжнародних освітньо-наукових процесів. За результатами
оцінювання показників визначається рейтингова позиція Університету в
національних та міжнародних рейтингах. Університет представлено у
Вебометричному рейтингу університетів (Webometrics), українських рейтингах
– Топ-200, консолідованому рейтингу.
Протягом 2019–2020 н.р. спостерігалося збільшення присутності
Університету у мережі Інтернет, намітилася позитивна динаміка зміцнення
рейтингових позицій. У редакції рейтингу від січня 2019 р. Університет займав
225 позицію серед 323 ЗВО України та 17488 позицію у світовому рейтингу, в
редакції від липня 2020 року – 215 та 17432 позицію відповідно (+10 та +56
позицій відповідно).
Рейтинг враховує такі показники представлення Університету в мережі
Інтернет як (рис. 2.9):
− Presense (Присутність (вага 5 %) кількість сторінок основного вебдомену установи, включає всі субдомени, індексується за допомогою Google),
− Impact (Вплив (вага 50 %) – кількість посилань із зовнішніх ресурсів,
розраховується інструментами Ahrefs та Majestic),
− Opennes (Відкритість (вага 10 %) – кількість посилань на найбільш
цитовані роботи у відповідній науковій галузі (враховується 26 галузей),
розраховується за даними Google Scholar),
− Excellence (Перевага (вага 35 %) – кількість публікацій за п’ятирічний
термін, які входять до групи 10 % найбільш цитованих робіт у відповідній
науковій галузі, розраховується на основі даних аналітичної групи SCImago).
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Складові показники рейтингу Вебометрікс
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Рисунок 2.9 – Вебометричний рейтинг ЛугНАУ
(менше число означає вищий показник рейтингу)

Університет входить до рейтингу Топ-200 Україна, однак протягом 2014–
2020 року Університет поступається своїми позиціями (табл.2.3).
Таблиця 2.3 – Показники університету в рейтингу Топ-200 Україна

2014

118

7,486589159

Оцінка
Оцінка
Оцінка
інтегрального
якості
міжнародного
показника
навчання
визнання
діяльності
ЗВО
6,733987076 5,791185235
20,01176147

2015

123

7,083982033

6,132518557

5,387185235

18,60368582

2016

153

6,0900901599

5,87114811

4,895886792

16,8579365

2017

162

6,510627

5,7902171

3,7354

16,036244

2018

162

6,69

6,19

3,37

16,25

2019

180

6,68

4,31

1,10

12,09

2020

195

Рік

Оцінка якості
науковоПозиція
педагогічного
потенціалу

Використано іншу методику визначення рейтингу

Зниження показників має об’єктивне пояснення. Через постійну зміну місця
локації Університету відбулись зміни у кадровому потенціалі. Значна кількість
науково-педагогічних працівників змінила місце працевлаштування, що
позначилося на зменшенні кількості викладачів з вченим ступенем доктора наук,
вченими званнями доцента та професора. На сьогодні активізувалася робота із
залучення викладачів високого професійного рівня та політика контролю
відповідності науково-педагогічного складу Ліцензійним умовам провадження
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освітньої діяльності.
Університет має проблеми (у зв’язку з фактично повним розривом
міжнародних зав’язків з 2014 р.) та втрачає бали у критерії «міжнародне
визнання» через недостатню залученість до міжнародного наукового
середовища. На сьогоднішній день активізувалася робота з налагодження
міжуніверситетського міжнародного співробітництва. Так, протягом 2020 року
підписано договори про співробітництво та розпочата робота з їх реалізації з
Університетом Вітовта Великого (Литва), Стамбульським Університетом
(Туреччина). Окрім того, ведеться активна робота із залучення іноземних
студентів (підписано угоди з новими контрактерами).
Під час складання рейтингових показників за 2020 р. Центр міжнародних
проєктів «Євроосвіта» сукупно оцінив роботу на більш широкій базі показників
у порівнянні з відомими рейтинговими системами. Показники українських
університетів розраховувався за десятьма показниками, шість з яких є
міжнародними, чотири – національними. Використано показники, де вагові
коефіцієнти міжнародних показників діяльності університетів (результати в
світових рейтингах, участь університетів в програмах Erasmus+ Європейського
Союзу) встановлені вищими за вагові коефіцієнти національних показників
(URL: http://euroosvita.net/index.php/?category=11&id=6556). У зв’язку з чим,
насамперед постала необхідність підвищення кількості та якості публікацій у
виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних
Scopus, Web of Science, підготовці наукових та освітніх грантів, участі в
програмах академічних обмінів тощо.
Інформаційним
освітнім
ресурсом
«Освіта.ua»
(http://osvita.ua/vnz/rating/51741/) складено консолідований рейтинг ЗВО
України 2020 р. Вихідними даними для складання консолідованого рейтингу
стали найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації
національні рейтинги ЗВО
України: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал ЗНО на контракт», кожен із
яких використовує різні критерії оцінювання ЗВО.
У загальному консолідованому рейтингу ЗВО Університет посів 239 місце.
При цьому варто зауважити, що Університет втратив шістнадцять позицій в
загальному рейтингу в порівнянні з 2019 р. (223 місце).
У рейтингу кращих ЗВО східного регіону України (Топ-10) Університет,
нажаль, поступився за всіма показниками кращим ЗВО регіону.
За даними цього ж рейтингу наш Університет у 2020 р. зайняв четверту
позицію серед ЗВО Луганщини, поступаючи за всіма складниками Луганському
державному медичному університету, Луганському національному університету
імені Тараса Шевченка, Східноукраїнському національному університету імені
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Володимира Даля (табл. 2.4).
Таблиця 2.4 – Рейтинг ЗВО Луганщини за підсумками консолідованого
рейтингу
Назва
навчального закладу
Луганський державний
медичний університет
Луганський національний
університет імені Тараса
Шевченка
Східноукраїнський
національний університет
імені Володимира Даля
Луганський національний
аграрний університет

Місце
у загальному
рейтингу

Топ-200
Україна

Бал
ЗНО
на контракт

Scopus

Підсумковий
бал

1

62

145

38

62

245

2

84-85

52

175

83

310

3

98

85

191

58

334

4

239

195

201

177

573

Місц
е

2.3 Дослідницький потенціал та науково-дослідна робота
Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в Університеті є
невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції
наукової, освітньої та виробничої діяльності. Вона є обов’язковою складовою
кожного науково-педагогічного працівника Університету і спрямована на
здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і
розробок та їх орієнтацію на створення і впровадження нових
конкурентоспроможних технологій для забезпечення інноваційного розвитку
суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу, застосування нових
наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців з вищою освітою,
формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити
розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.
Основною метою наукової та інноваційної діяльності є активізація
діяльності у напрямі залучення коштів державного фінансування, розвиток
системи позабюджетного фінансування та залучення грантів з метою зміцнення
матеріально-технічної бази освітнього процесу та наукових досліджень,
збереження кадрового потенціалу та підтримку науково-дослідницьких
підрозділів.
Основними пріоритетами наукової та інноваційної діяльності колективу
ЛугНАУ у 2020 році є:
−
запровадження сучасних методів маркетингу в діяльності
агропродовольчого комплексу України в умовах інтеграції до європейського
економічного простору;
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−
управління ресурсним потенціалом підприємств, спрямованого на
формування конкурентних переваг в аграрному секторі економіки;
−
організаційно-методологічні
засади
активізації
фінансовоекономічного потенціалу національного простору в умовах глобалізації;
−
дослідження впливу технологічних рішень на господарсько-корисні
ознаки та ефективність тваринництва;
−
охорона біорізноманіття та забезпечення сталого розвитку
природного середовища східного регіону України;
−
розробка інноваційних технологій виробництва харчових продуктів
із сировини тваринного походження;
−
моніторинг
шкідливих
організмів
у
посівах
польових
сільськогосподарських культур та на багаторічних насадженнях;
−
розробка перспективних технологій, технологічних процесів та
засобів механізації в агропромислових комплексах держави;
−
розробка ефективної схеми діагностики та профілактики при
асоційованих інфекціях сільськогосподарських тварин з використанням
сучасних дезінфікуючих препаратів;
−
розробка
ефективних
методів
регуляції
і
управління
репродуктивною функцією свійських тварин;
−
методологія викладання дисциплін історичного та філософського
напрямів у аграрному ЗВО;
−
громадянська протидія політичним переслідуванням і терористичній
та ідеологічній агресії у зоні АТО.
У 2020 році розвивається наукова інфраструктура Університету: створено
2 навчально-наукові лабораторії (отримано 25 одиниць обладнання на загальну
суму понад 360 тис. грн.) та почало функціонувати дослідне поле.
Навчально-наукова
лабораторія
ветеринарної медицини дозволяє впроваджувати
у навчальний процес сучасні методи діагностики
інфекційних захворювань тварин і птиці з
орієнтацією в практичну площину. Поєднання
технічної оснащеності лабораторії з потенціалом
науково-педагогічних
працівників
надає
можливості підготовки фахівців за спеціальністю
211 Ветеринарна медицина та підвищення
кваліфікації працівників ветеринарної галузі.
Здійснюється
діагностично-консультативна
діяльність
птахівничого
господарства ТОВ «Слов’янський комбінат м’ясопродуктів», підготовлений та
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реалізований курс навчання фермерів «Школа фермерства». Розроблено
сертифікатну програму з «Лабораторної діагностики хвороб тварин» та «Система
дорадництва в галузі птахівництва».
Лабораторне обладнання, яке задіяне
для
забезпечення процесів у лабораторії харчових
технологій забезпечує навчальний процес за
дисциплінами
фахового
спрямування
здобувачами вищої освіти; використовується для
проведення наукових досліджень та науководослідної роботи за кафедральними темами, для
визначення фізико-хімічних показників якості
продовольчої сировини, напівфабрикатів, харчових
продуктів; для проведення наукових досліджень
здобувачами вищої освіти та магістрів з технології харчових продуктів;
здійснюється контролю якості продукції тваринництва (молока, м’яса);
забезпечує роботу гуртків на факультеті; а також надається консультативна
допомога фермерським господарствам, фізичним особам, підприємцям,
приватним особам з використанням сучасних комп’ютерних програм.
Навчально-дослідне поле є базою для
проведення наукових досліджень науковопедагогічними працівниками та аспірантами, а
також базою для проведення навчальних і
виробничих практик студентів.
У 2020 році науковцями Університету
отримано 4 патенти на корисну модель:
− імуноферментна тест-система для
серологічної діагностики метапневмовірусної
інфекції курей та індиків;
− машина для внесення мінеральних
добрив та інших сипучих матеріалів;
−
робочий орган культиватора;
−
голчасте ротаційне ґрунтооброблювальне знаряддя.
Протягом 2020 року впроваджено 5 наукових розробок за межами
Університету для представників агробізнесу та органів місцевої влади, а саме з
формування економічного механізму менеджменту ресурсозбереження в
сільському господарстві на принципах безвідходного господарства, що
дозволяють реалізувати економічні інтереси суб’єктів господарювання в
розвитку конкурентоспроможності при забезпеченні сталого ощадного
ресурсокористування.
92

Однією з ефективних форм збагачення наукової діяльності в Університеті є
проведення спільних досліджень з іноземними партнерами. З цією метою у
2020 році укладено угоду з Істанбульським університетом (Istanbul university
Cerrahpaşa).
Інформаційне забезпечення і супровід наукової та освітянської діяльності
фахівців, студентів та аспірантів Університету здійснюється за рахунок:
−
безкоштовного доступу до міжнародних баз даних Scopus та Web of
Science, ScienceDirect;
−
університетського репозитарію;
−
бібліотеки ЛугНАУ, електронних колекцій наукової та навчальної
літератури, створених на факультетах і сайті Університету, які протягом
2020 року поповнилися на понад 1000 екземплярів.
Підкреслимо, що у 2020 році Університетом підписано меморандум про
співпрацю із Стамбульским університетом. У рамках підписаного меморандуму
університети домовились про проведення спільних навчальних заходів в галузі
освіти та викладання (літні школи та дипломні програми), співпрацю щодо
обміну студентами докторантури та написання, спільних наукових робіт та інші
заходи в академічній та науковій сферах (сертифіковані курси, наукові
конференції та симпозіуми).
Ініціативні науково-дослідні роботи
У 2020 р. в Університеті виконувались 13 наукових тем у межах робочого
часу викладачів, із них: 8, які завершились у 2020 р.; 5 – завершаються у 2021 р.
(табл. 2.5).
Таблиця 2.5 – Перелік ініціативних тем, що виконувалися у межах робочого
часу викладачів

1

№ державної
реєстрації
№ 0116U005247

2

№ 0116U005247

№

Назва НДР

Науковий
керівник
Кучин С. П.

Запровадження
сучасних
методів
маркетингу в
діяльності
агропродовольч
ого комплексу
України в
умовах
інтеграції до
Європейського
економічного
простору
Управління
Керівник:
ресурсним
Кочетков О. В.
потенціалом

2019

Закінчен
ня
2021

Економічний

2019

2021

Економічний

Початок

Факультет

93

3

№ 0119U101446

4

№0117U004383

5

Без реєстрації

6

Без реєстрації

7

Без реєстрації

підприємств,
спрямованого
на формування
конкурентних
переваг в
аграрному
секторі
економіки
ОрганізаційноКерівник:
методологічні
Кукса І.М.
засади
активізації
фінансовоекономічного
потенціалу
національного
простору в
умовах
глобалізації
Встановити
Керівник:
вплив
Шабля В.П.
технологічних
рішень на
господарськокорисні ознаки
та ефективність
тваринництва
Охорона
Керівники:
біорізноманіття
Кирпичова
та забезпечення
І.В.
сталого
2016–2018
розвитку
Коробкова
природного
Г.В.
середовища
2019–2020
Східного
регіону України
Розробка
Керівник:
інноваційних Могутова В.Ф.
технологій
виробництва
харчових
продуктів із
сировини
тваринного
походження
Фітосанітарний
Керівник:
моніторинг
Чугаєв С. В.
шкідливих
організмів у
посівах
польових
сільськогоспода

2019

2021

Економічний

2017

2021

Ветеринарної
медицини,
біологічних і
харчових
технологій

2016

2020

Ветеринарної
медицини,
біологічних і
харчових
технологій

2016

2020

Ветеринарної
медицини,
біологічних і
харчових
технологій

2016

2020

Агрономії та
будвництва

94

8

№ 0117U005023

9

№ 0116U000974

10

№ 0116U003339

11

Без реєстрації

12

Без реєстрації

13

Без реєстрації

рських культур
та на
багаторічних
насадженнях
Розробка
перспективних
технологій,
технологічних
процесів і
засобів
механізації в
агропромислови
х комплексах
держави
Розробка
ефективної
схеми
діагностики та
профілактики
при
асоційованих
інфекціях
сільськогоспод
арських тварин
з
використанням
сучасних
дезінфікуючих
препаратів
Розробка
ефективних
методів
регуляції і
управління
репродуктивно
ю функцією
свійських
тварин
Методологія
викладання
дисциплін
історичного та
філософського
напрямів у
аграрному ЗВО
Соціальна
робота з
вимушеними
переселенцями
Громадська
протидія
політичним

Керівник:
Волох В. О.

2017

2021

Механізації
сільського
господарства

Керівник:
Наливайко Л.І

2016

2020

Ветеринарної
медицини,
біологічних і
харчових
технологій

Керівник:
Васецька А. І.

2016

2020

Ветеринарної
медицини,
біологічних і
харчових
технологій

Керівник:
Борисова О. В.

2018

2020

Агрономії та
будівництва

Керівник:
Борисова О. В.

2019

2020

Агрономії та
будівництва

Керівник:
Карпіцький М.
М.

2018

2020

Агрономії та
будівництва
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переслідування
мі
терористичній
та ідеологічній
агресії у зоні
АТО

Варто звернути увагу науковців усіх факультету на необхідність
започаткування ініціативних наукових проєктів з метою залучення науковопедагогічних працівників, аспірантів і магістрантів та набуття досвіду виконання
наукових проєктів і напрацювання доробку для участі в конкурсах
держбюджетних НДР.
2.4 Науково-видавнича та публікаційна діяльність
Публікаційна активність викладачів є важливим складником науководослідної діяльності Луганського національного аграрного університету,
критерієм наукової діяльності та інтернаціоналізації. У 2020 році приділялася
увага виданню публікацій у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та
Web of Science, чисельність статей збільшено на 9 одиниць (табл. 2.6).
Таблиця 2.6 – Наукові публікації науково-педагогічних працівників
ЛугНАУ
Наукові праці
Опубліковано монографій
Усього одиниць монографій в Україні
Усього одиниць монографій за кордоном
Опубліковано підручників, навчальних посібників
Кількість публікацій (статей)
Усього одиниць, опублікованих в Україні
Усього одиниць, опублікованих за кордоном
Кількість публікацій, опублікованих у виданнях, що
індексуються у міжнародній наукометричній базі даних
Scopus
Кількість публікацій, опублікованих у виданнях, що
індексуються у міжнародній наукометричній базі даних
Web of Science
Кількість цитувань у виданнях, що індексуються науко
метричною базою даних Scopus
Кількість цитувань у виданнях, що індексуються науко
метричною базою даних Web of Science
Кількість опублікованих статей за участю студентів,
усього, з них:
- самостійно

2018
18
13
5
4
108
92
16

2019
11
4
7
9
109
82
27

2020
4
3
1
4
90
58
32

1

9

13

9

9

14

0

9

12

0

15

16

17

23

274

5

0

220
96

У таблиці 2.7 подано працівників ЛугНАУ, які мають наукові публікації у
періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної
бази Scopus та Web of Science у 2020 році.
Таблиця 2.7 – Працівники ЛугНАУ, які мають наукові публікації у
періодичних виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus та Web of
Science у 2020 році

№
з/п

Автори

Назва роботи

Scopus
1 A. Petrov, And. Paliy, M.
Construction of an algorithm for
Pavliuchenkov, H.
the selection of rigid stops in
Tsyhanenko, N. Khobot, I.
steel- concrete beams under the
Vysochin, O. Yurchenko, O. action of a distributed load
Ovcharenko, D. Sopov, A.
Paliy
2 Pusik L., Pusik V., Postnova Preservation of winter garlic
O., Safronska I., Chervonyi depending on the elements of
V., Mohutova V., Kaluzhnij postharvest treatment
A.
3 K. Kasabova, S. Sabadash, V. Improvement of a scraper heat
Mohutova, V. Volokh, A.
exchanger for pre- heating plantPoliakov, T. Lazarieva, O.
based raw materials before
Blahyi, O. Radchuk,V. Lavruk concentration
4 F. Pertsevoy, O. Koshel, S.
Development of technology for
Sabadash, M. Mashkin, V.
preparing the thermostable milkMohutova, V. Volokh
containing filling and study of
infrared spectra of its
components
5 Ю.Ю. Шахова, А.П. Палій, Використання
А.П. Палій, В.О. Шигимага, багатокомпонентних
В.М. Кісь, В.І. Іванов
кріозахисних середовищ
під час кріоконсервування
ембріонів миші методом
вітрифікації
6 Vasyurenko L., Kuksa I.,
Ordering Logistics Management
Danylenko V.
Of Professional Standard
Attribution Of The Higher
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Інформаційне забезпечення і супровід наукової та освітянської діяльності
фахівців, студентів та аспірантів Університету здійснюється за рахунок:
−
безкоштовного доступу до міжнародних баз даних Scopus та Web of
Science, ScienceDirect.
−
університетського репозитарію;
−
електронних колекцій наукової та навчальної літератури, створених
на факультетах та на сайті Університету;
−
бібліотечного фонду бібліотеки ім. В.Г. Короленка, м. Харків;
−
бібліотечного фонду бібліотеки університету ім. В.В. Докучаєва,
м. Харків;
−
бібліотечного фонду Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського, м. Київ;
−
бібліографічної база даних AGRIS/CARIS; World Digital Library;
WorldWideScience.org; Академічні журнали; Портал FAO; AGORA (основний);
−
Національної мережі URAN доступу до наукових публікацій;
−
Open Journal Systems.
Основні перспективи Університету щодо покращення її показників на
найближчий період пов’язані з такими завданнями:
−
збільшення кількості публікацій у журналах, що входять до
наукометричних баз даних Scopus, Web of Science та інших закордонних видань;
−
більш активна участь співробітників Університету у міжнародних
грантах та співпраця з міжнародними науковими організаціями й інституціями;
−
підвищення цитування публікацій співробітників Університету
засобами нетворкінгу, зокрема шляхом створення профілів та розміщення
публікацій в Research Gate, Linked тощо;
−
мотивація до підвищення публікаційної активності шляхом
фінансового стимулювання;
−
розширення доступу до міжнародних реферативних баз даних з
метою забезпечення міжнародної інтеграції вчених Університету (забезпечення
критерію рейтингування QS);
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−
поглиблення міжнародної співпраці – використання видавничої
платформи зарубіжних вишів-партнерів для публікації результатів наукових
досліджень, здійснених співробітниками Університету;
−
удосконалення бази даних Університету з метою автоматичного
розпізнавання афільованих з Університетом публікацій, які внесені у міжнародні
бази даних, зокрема Scopus та Web of Science;
−
забезпечення необхідного для входження до бази даних Scopus та
Web of Science рівня наукових видань Університету шляхом підтримки
/підвищення/їх змістовності/змістовного наповнення;
−
здійснення
моніторингу/аналізу
публікаційної
активності
співробітників Університету з урахуванням присутності їх наукових робіт у
різних номінаціях наукометричних баз даних (статті, посилання, монографії
тощо);
−
організація міжнародних конференцій, проведення яких забезпечує
квоти міжнародних видань для опублікування матеріалів наукового заходу в
окремому випуску міжнародного журналу або у вигляді колективної монографії.
Діяльність наукової бібліотеки
Бібліотека закладу вищої освіти – його
ключовий інформаційний ресурс, галузеве
інформаційне середовище. Саме тому
бібліотека упродовж року змінювала свої
традиційні функції, трансформуючи увесь
комплекс послуг для якомога повнішого
задоволення потреб різних категорій
користувачів.
Протягом 2020 року до Бібліотеки ЛугНАУ з обмінних фондів бібліотек
надходили різноманітні друковані документи: підручники, навчальні посібники,
монографії, автореферати дисертацій, брошури та періодичні видання минулих
років. Крім цього бібліотеці були подаровані дві партії книг від благодійників.
1.
З наукової бібліотеки Сумського національного аграрного
університету отримано 78 примірників книг.
2.
З Одеської національної наукової бібліотеки отримано
187 примірників документів (123 книги, 2 брошури і 62 автореферати
дисертацій).
3.
З наукової бібліотеки Подільського державного аграрно-технічного
університету отримано 205 примірників книг.
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4.
З наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського
національного університету імені Тараса Шевченка отримано 346 примірників
книг.
5.
З Львівської національної наукової бібліотеки України ім.
В. Стефаника отримано 48 примірників книг.
6.
З Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка
отримано 471 примірник документів (155 книг, 9 брошур, 48 авторефератів
дисертацій і 259 періодичних видань).
7.
Благодійниками подаровано 254 примірника документів (251 книга і
3 брошури).
Усього бібліотечний фонд поповнився на 1589 документів на суму
28534,14 грн., з них:
−
книг – 1206 примірників;
−
брошур – 14 примірників;
−
авторефератів – 110 примірників;
−
періодичних видань (журнали) – 259 примірників.
За мовами:
−
українською – 1225 примірників;
−
російською – 348 примірників;
−
іноземними мовами – 16 примірників.
2.5 Студентська наука
Важливе місце в науковому житті Університету відповідно до Стратегії
розвитку 2020–2025 рр. посідає науково-дослідна робота студентів. Студенти
мають можливість проводити дослідження, працюють у науково-дослідних
лабораторіях, беруть участь у науково-дослідних роботах, публікують
результати власних досліджень у наукових журналах і збірниках, беруть участь
у міжнародних, всеукраїнських наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях.
В Університеті працює Рада молодих учених. Первинними структурними
одиницями Ради є наукові школи на факультетах або кафедрах. Молоді учені
Університету беруть активну участь у кафедральних науково-дослідних роботах,
олімпіадах, конференціях, наукових семінарах, форумах, наукових квестах та
конкурсах наукових робіт різного рівня. Основним напрямами діяльності Ради
молодих учених є:
−
науково-дослідницька робота, що є невід’ємним елементом
навчального процесу і входить до календарно-тематичних і навчальних планів,
навчальних програм як обов’язкова для всіх студентів;
−
науково-дослідницька робота, що здійснюється поза навчальним
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процесом – у гуртках, проблемних групах, перекладацьких, інформаційних,
аналітичних студіях тощо;
−
науково-організаційна робота, що включає проведення наукових
конференцій, симпозіумів, круглих столів, конкурсів наукових робіт тощо.
У 2020 році за участю молодих учених були проведені: Звітна науковопрактична конференція (105 доповідей за участю 19 організацій, зокрема
університетів Польщі, Білорусії та Йорданії) та ІV Науково-практична
конференція студентів, магістрантів та аспірантів «Актуальні проблеми та
наукові звершення молоді на початку третього тисячоліття» (226 доповідей,
зокрема ЗВО та наукові установи Ель-Караку (Йорданія), Мінська (Білорусь),
Харкова, Одеси, Дніпра, Слов’янська, Костянтинівки, Старобільська).
У Луганському національному аграрному університеті робота молодих
науковців стимулюється преміальним заохоченням, дипломами, грамотами,
подяками. Далі порівняємо деякі статистичні дані (табл. 2.8).
Таблиця 2.8 - Кількість студентів, які приймають участь у науководослідних роботах

Роки

Кількість студентів, які
беруть участь у наукових
дослідженнях та відсоток
від загальної кількості
студентів

2018
2019
2020

302 (15%)
449 (24%)
289 (27%)

Відсоток молодих
Кількість молодих
учених, які
учених, які
залишаються в
працюють на
закладі вищої освіти
факультеті (у
або науковій установі
науковому
після закінчення
підрозділі)
аспірантури
22
2
29
1
26
1

З урахуванням перспективних завдань у контексті реалізації Стратегії
розвитку 2020–2025 рр. планується:
−
продовження практики виявлення здібних особистостей до наукової
діяльності на різних етапах (участь у студентських конкурсах, олімпіадах тощо);
−
долучення студентів до молодіжних наукових рухів Університету;
−
підтримка Ради молодих учених Університету.
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2.6 Дотримання академічної доброчесності
Популяризація дотримання принципів академічної доброчесності в ЛугНАУ
є важливим елементом внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти.
У 2020 році відбулося оновлення локальних нормативних положень:
−
Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату;
−
Положення про комісію з питань академічної доброчесності;
−
Кодекс академічної доброчесності;
−
Положення про комісію з питань академічної доброчесності.
У структурних підрозділах завідувачами випускових кафедр, кураторами,
очільниками наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених, представниками студентських рад проведено відповідну роботу щодо
роз’яснення змісту та положень цих документів. Питання академічної
доброчесності стали частиною тренінгів адаптації новопризначених
співробітників.
Починаючи з 2016 року в Університеті використовується програма Unichek.
База кваліфікаційних магістерських і бакалаврських робіт постійно оновлюється.
Усі кваліфікаційні роботи і проєкти проходять обов’язкову перевірку на плагіат. У
2020 році запроваджено перевірку курсових робіт. Результати перевірки
кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти за допомогою сервісу Unicheck,
загальна чисельність перевірених робіт дорівнює кількості випускників (рис. 2.10).
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Рисунок 2.10 Кількість перевірених кваліфікаційних робіт здобувачів вищої
освіти за допомогою сервісу Unicheck за 2018-2020 рр.
Загалом, кваліфікаційні роботи фахівців освітнього ступеня «магістр»
демонструють вищий рівень підготовки, ніж у роботах випускників освітнього
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ступеня «бакалавр». Якісний вимір рівня текстових збігів у магістерських та
бакалаврських кваліфікаційних роботах представлено на рисунку 2.11.
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Рисунок 2.11 Наявність текстових збігів у магістерських та бакалаврських
кваліфікаційних роботах 2020 року, %
З метою популяризації принципів академічної доброчесності серед
учасників освітнього процесу Університету проведено лекції та практикуми для
студентів випускних курсів: «Унікальні роботи – це просто та можливо!»,
відкриту лекцію «Академічна доброчесність – засада навчально-наукового
прогресу», онлайн-вебінар, на якому було детально розглянуто: якою має бути
структура ідеальної кваліфікаційної роботи, як відрізнити зайву інформацію від
необхідної, що саме приховано під визначеннями тематика, проблематика та
перспективи тощо.
У рамках заходів щодо поширення принципів академічної доброчесності в
Університеті: «Пиши доброчесно!», був розроблений навчальний онлайнпрактикум: «Як уникнути плагіату в студентських роботах?». Курс розміщено у
вільному доступі на сайті Університету.
У рамках антикорупційних заходів Університету та плану заходів щодо
поширення принципів академічної доброчесності зі студентськими лідерами
факультетів та навчально-наукового інституту ЛугНАУ було проведено
інтерактивні навчальні ігри «Непідкупність», «Симулятор студента», «Він
заплатив», «Знання за гроші не купиш».
Разом з тим, актуальними залишаються питання розвитку нормативноправових засад, удосконалення технічної складової, зокрема на базі системи
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дистанційного навчання Moodle та інформаційної системи Unicheck, активізація
виховної роботи щодо дотримання принципів та правил академічної
доброчесності зі студентською молоддю, надання додаткових сервісних послуг з
перевірки наукових робіт на наявність текстових збігів.
Університетська система забезпечення академічної доброчесності є однією
з ключових складових внутрішньої системи забезпечення якості у закладах
вищої освіти. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
рекомендує впровадження ряду заходів з цього питання.
Відповідно до рекомендацій Національного агентства в ЛугНАУ створено:
−
Кодекс корпоративної культури;
−
Кодекс академічної доброчесності;
−
Положення про академічну доброчесність та етику академічних
взаємовідносин;
−
Положення про Комісії з академічної доброчесності і
університетську Комісію з етики та управління конфліктами;
−
група сприяння академічній доброчесності;
−
постійно діюча університетська Комісія з етики та управлінням
конфліктами, постійний та тимчасовий (за необхідності), склад якої
призначається наказами ректора;
−
сайт (рубрика сайту) «Академічна доброчесність»;
−
матеріали, присвячені популяризації принципів академічної
доброчесності серед осіб, що здобувають вищу освіту (банери, інфографіка,
роздаткові матеріали тощо);
−
масові відкриті онлайн-курси за тематикою академічної
доброчесності та основ інформаційної грамотності;
−
обов’язкову
перевірку
наукових,
навчально-методичних,
кваліфікаційних та навчальних робіт на наявність ознак академічного плагіату
відповідно до створеної нормативної бази.
Аналіз існуючої системи в Університеті свідчить про активний розвиток
дотримання академічної доброчесності, але потребує вдосконалення за
окремими напрямами. Відповідно до рекомендацій Національного агентства в
ЛугНАУ потребує подальшої розробки:
−
Положення про групу сприяння академічній доброчесності;
−
одноразово сформовані комісії з академічної доброчесності, які, за
необхідності, створюються наказами ректора, розпорядженнями проректорів
Університету, директора інституту (декана факультету), голови організаційного
комітету конференції, головного редактора наукового журналу, голови
спеціалізованої вченої ради;
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−
інформаційні та методичні матеріали, присвячені інформаційній
грамотності та попередженню плагіату, які створені спільно з представниками
компаній-розробників програм перевірки робіт на унікальність;
−
інформаційні матеріали щодо корпоративної культури на робочому
місці та переваг чесного навчання, які створені спільно з представниками
роботодавців;
−
інформаційно-консультативне супроводження співробітників та
здобувачів закладу вищої освіти через створення відповідних ресурсів на сайті
бібліотеки, друк буклетів та постерів, розробка та поширення відео-роликів та
інша діяльність з промоції принципів академічної доброчесності;
−
реалізація програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних і
педагогічних працівників, наприклад, за тематикою «Етика та академічна
доброчесність в освіті і науці», «Інформаційна грамотність, робота з
бібліографічними менеджерами та введення у наукометрію»;
−
лекції основних стейкхолдерів вищої освіти (відомих випускників,
роботодавців, експертів тощо) з тематики переваг чесного навчання та реалізації
наукових досліджень, цикли тренінгів для всіх учасників освітнього і наукового
процесів в рамках всеукраїнських та міжнародних проєктів з академічної
доброчесності, грантових програм тощо;
−
здійснення анкетування учасників наукового та освітнього процесів
на предмет порушень академічної доброчесності тощо.
2.7. Стратегічне партнерство з владою, громадою, бізнесом
Інтеграція Університету в місцеві громади відбувається через участь у
різноманітних акціях, заходах, ініціативах, проєктах, що сприяє налагодженню
взаємодії між Університетом та представниками влади, бізнесу, громадських
організацій, інших закладів освіти. Так, у 2020 році Університет взяв участь у
форумі можливостей «Розмова на рівних (м. Слов’янськ), активно долучившись до
панельної дискусії на платформах «Переселенці: можливості та шляхи до нового
життя», «Молодь: гайд по можливостям»; було підписано меморандум про
співпрацю з Благодійною організацією «Благодійний фондом «Майбутнє у єдності»,
предметом якого є спільна діяльність, яка полягає в співробітництві щодо розвитку
нової генерації освічених українців, підтримки та надання допомоги талановитим
дітям та молоді з непідконтрольної території Донецької та Луганської областей.
Прикладом синергії потенціалу і можливостей освіти, влади та громади є
проєкти Луганського національного аграрного університету, реалізовані у
партнерстві з громадською організацією «Український клуб аграрного бізнесу»
за підтримки USAID «Економічна підтримка Східної України», підприємствами:
ДП «Ілліч-Агро Донбас», ТОВ СП «НІБУЛОН», ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ».
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У 2019-2020 навчальному році Університет розпочав співпрацю з
Українським клубом аграрного бізнесу, зокрема у запровадженні магістерської
програми «Агрокебети» в рамках проєкту USAID «Економічна підтримка
Східної України». Це удосконалена програма для студентів спеціальності
«Агрономія», створена у співпраці бізнесу і навчальних закладів. Вона дозволяє
забезпечити топові українські аграрні компанії висококваліфікованими
працівниками, а випускників – високооплачуваним робочим місцем одразу після
отримання диплому. Одним із ключових моментів є те, що під час навчання
учасника програми супроводжує ментор – топ-менеджер успішної агрокомпанії,
а проходження практики передбачено в найбільш успішних агрохолдингах і
агрокомпаніях України.
З 2020 року діє наказ МОН України «Щодо запровадження пілотного
проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за
дульною формою навчання» від 15.10.2019 року № 1296. Наш університет є
одним із учасників проєкту. Це ще один з напрямів підготовки фахівців за
вимогами роботодавців, адаптованих до праці на конкретних підприємствах.
Підготовка фахівців за дуальною формою здобуття освіти передбачає
встановлення рівноправного партнерства закладів освіти, роботодавців та
здобувачів з метою здобуття досвіду практичного застосування компетентносте
та їх адаптації в умовах професійної діяльності.
Для здобувача дуальна форма навчання має низку переваг. Це: поєднання
теоретичних знань з практичним досвідом роботи; збільшення шансів на
отримання постійної роботи після закінчення закладу; наявність до закінчення
навчання стажу роботи; отримання практичного досвіду та можливості
отримання грошової винагороди в процесі навчання. Здобувач будь-якої
спеціальності денної форми навчання може перейти на дуальну форму здобуття
освіти. При переході на дуальну форму за здобувачем освіти зберігаються
джерело фінансування, стипендія та пільги, якщо такі є.
Для підприємства це – можливість підготовки робочих кадрів,
безпосередньо, під власне виробництво, виробничі технології та обладнання,
максимальна відповідність корпоративним інтересам, економія часу та коштів на
пошук та підбір робітників, їх перенавчання та адаптація до умов конкретного
підприємства. Навчання за дуальною формою дає можливість:
−
зміцнення та удосконалення практичної складової освітнього
процесу із збереженням достатнього рівня теоретичної підготовки;
−
забезпечення взаємозв’язку, взаємопроникнення та взаємовпливу
різних систем (наука і освіта, наука і виробництво чи громадський сектор) для
впровадження важливих змін, спрямованих на підвищення якості освіти;
−
підвищення якості підготовки фахівців відповідно до реальних вимог
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ринку праці та забезпечення національної економіки кваліфікованими
фахівцями;
−
посилення ролі роботодавців та фахових об’єднань у системі
підготовки кваліфікованих кадрів від формування змісту освітніх програм до
оцінювання результатів навчання;
−
модернізація змісту освіти з метою приведення їх до відповідності
сучасному змісту професійної діяльності;
−
підвищення рівня конкурентоздатності випускників закладу освіти в
умовах глобалізації та сприяння росту рівня зайнятості молоді;
−
скорочення періоду адаптації випускників до професійної діяльності;
−
підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання.
У напрямку реалізації дуальної освіти Університет співпрацює з такими
відомими й потужними підприємствами, як ДП «Ілліч-Агро Донбас», ТОВ СП
«НІБУЛОН», ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» та іншими регіональними підприємствами.
Університет має 34 бази практики, де відбувається початок професійної адаптації
молодих спеціалістів на виробництві шляхом закріплення теоретичних знань,
здобутих під час аудиторних занять. Серед зазначених підприємств найбільш
вагомими є Дочірнє підприємство «Ілліч-Агро Донбас» (HarvEast Holding),
Приватне акціонерне товариство «АПК-ІНВЕСТ», Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Кернел-трейд»,
Приватне
акціонерне
товариство
«Миронівський хлібопродукт», Товариство з обмеженою відповідальністю
«Глобинський м’ясокомбінат», Товариство з обмеженою відповідальністю
«Науково-виробниче підприємство «Глобинський свинокомплекс», Акціонерне
товариство «ПриватБанк», державні науково-дослідні інститути, фермерські
господарства, ветеринарні клініки тощо.
Університет співпрацює також з бізнесом регіону, аби студенти мали
можливість проходити практику на землях, що знаходяться на балансі
Університету, та у господарствах на сучасній сільськогосподарській техніці,
отримувати практичні навички. Наприклад, Університет залучив кваліфікованих
працівників місцевої агрокомпанії «Ілюс», яка безоплатно надала працівникам
сучасну сільськогосподарську техніку John Deere.
Заклад вищої освіти, прагнучи до інноваційності, відкритості та визнання,
не може існувати без потужної мережі партнерства. Тому для Луганського
національного аграрного університету перспективним завданням залишається
зміцнення та розбудова академічних зв’язків та соціального капіталу з метою
реалізації ключових пріоритетів Стратегії розвитку Університету 2020–2025 рр.
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3. РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ТА ВИХОВНОГО
ПРОЦЕСУ
Третім ключовим напрямом розвитку Університету є розвиток освітньої
інфраструктури для забезпечення освітнього та виховного процесу. Основними
завданнями в контексті реалізації цього стратегічного пріоритету є: підготовка
проєктів з вдосконалення інфраструктури Університету, підтримка та розвиток
об’єктів освітньої та соціальної інфраструктури Університету, розвиток
корпоративних сервісів, фінансове забезпечення освітньої діяльності,
фандрайзінгова та грантова діяльність, тощо.
Результатами цього стратегічного напрямку є залучення коштів,
матеріальних та інтелектуальних ресурсів для вдосконалення освітньої
інфраструктури, якісна наукова, побутова інфраструктура, інфраструктура
забезпечення навчального процесу, соціальна інфраструктура тощо; створення
умов для організації дистанційного освітнього процесу.
3.1 Інфраструктура
3.1.1 Матеріально-технічна база
З урахуванням мережевої структури Луганського національного аграрного
університету, його освітня діяльність здійснюється за декількома локаціями у
будівлях, які належать Університету (табл. 3.1).
Таблиця 3.1 – Локації, на яких провадиться освітня діяльність ЛугНАУ та
розміщені його структурні підрозділи
Назва

Структурний підрозділ

Адреса

Загальна
площа, м2

Навчальний
корпус

Факультет ветеринарної медицини, Донецька
обл.,
м.
біологічних і харчових технологій Слов’янськ, вул. Свободи, 23

729,3

Навчальний
корпус

Економічний факультет

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

729,3

Навчальний
корпус

Навчально-науковий
інститут Донецька
обл.,
м.
механізації сільського господарства Слов’янськ, вул. Свободи, 23

729,3

Навчальний
корпус

Приймальна комісія ЛНАУ

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

729,3

Навчальний
корпус

Бібліотека ЛНАУ
Господарський відділ

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

4054,6
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Будівля
гуртожитку
№2

Ректорат
Донецька
обл.,
м.
Відділ бухгалтерського обліку і Слов’янськ, вул. Свободи, 23
звітності
Відділ сучасних освітніх та
інформаційних технологій
Навчальний відділ
Центр сучасних освітніх та
інформаційних технологій
Центру
патріотичного
та
культурно-естетичного
розвитку
студентів,
соціальних
та
гуманітарних проектів
Загальний відділ
Відділ охорони праці
Господарський відділ
Відділ виробничої практики
Відділ по роботі з іноземними
громадянами
Будівля
Відділ кадрів
Луганська
обл.,
навчального Загальний відділ
Старобільський
р-н,
м.
центру
з Пунктів
прийому
документів Старобільськ,
вул.
гуртожитком Приймальної комісії ЛНАУ
Слобожанська, 68
Учбовий
Факультет ветеринарної медицини, Луганська
обл.,
корпус
біологічних і харчових технологій Старобільський
р-н,
с.
Навчально-науковий
інститут Веселе, вул. Молодіжна, 8
механізації сільського господарства
Пунктів
прийому
документів
Приймальної комісії ЛНАУ
Учбовий
Пунктів
прийому
документів Донецька обл., Мар’їнський
корпус
Приймальної комісії ЛНАУ
р-н, м. Красногорівка, вул.
Нахімова, 2а

3944,0

1850,4

4622,0

4116,0

Крім того, у зв’язку з тим, що будівлі які розташовано у с.Іллінівка
малопридатні для організації освітнього процесу, для здійснення освітньої
діяльності, функціонування структурних підрозділів та пунктів прийому
документів Приймальної комісії Луганського національного аграрного
університету використовуються орендовані будівлі у м. Костянтинівка
Донецької області, смт. Новопсков Луганської області та у м. Харків (табл. 3.2).
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Таблиця 3.2 – Загальна площа орендованих приміщень
Назва

Структурний підрозділ

Загальна
площа, м2

Адреса

ХНАУ ім.
Докучаєва

В.В.
1. Навчально-науковий центр з Харківська обл., Харківський рнадання освітніх послуг у м.н, учбове містечко ХНАУ ім.
Харків
В.В.
Докучаєва,
сел.
Докучаєвське
Новопсковський Пунктів прийому
Луганська обл., Старобільський
професійний
документів Приймальної
р-н, смт. Новопсков, вул.
аграрний
ліцей комісії ЛНАУ
Українська, 16
Луганської області
Нежитлова будівля Факультет агрономії та
Донецька
обл.,
м.
будівництва
Костянтинівка,
пр.
Пунктів прийому
Ломоносова, 157 Б.
документів Приймальної
комісії ЛНАУ

631,18

79,0

696,7

Станом на 31.12.2020 р. загальна площа орендованих приміщень складає
1406,88 м2 (табл. 3.3).
Таблиця 3.3 – Площі, що використовуються в навчальному процесі станом
на 31.12.2020 року
№

Назва

1

Навчальний корпус
(с. Іллінівка)
Лабораторний
корпус (с. Іллінівка)
Навчальний
корпус 1
(м. Слов’янськ)
Навчальний
корпус 2
(м. Слов’янськ)
Навчальний корпус
(с. Веселе)
Навчальнолабораторний
корпус (с. Веселе)
Профілакторій с.г.
машин (с. Веселе)

2
3

4

5
6

7

8
9

10
11

Навчальна клініка
(с. Веселе)
Навчальний корпус
Лабораторний
корпус
Ветеринарний

Загальна
площа, м2 /
навчальна

У тому числі: кв. м2
Навч:
ауд.,
лабор.

Комп.
лаб.,
класи

Спорт.
зали

Прим.
для н/п.
робіт.

Бібліот
ека

Акт.
зал

815,1

0

229,3

81,9

157,4

228,3

791,48

134,8

0

222,64

0

0

4783,9 м2/
3187 м2

1282,4

132,7

211,8

448,1

151,1

230,5

748,1 м2
/582,5 м2

-

-

-

-

-

-

5333,1 м2/
1778 м2

1296,6

193,7

446,9

359,6

451,6

404

4765,2 м2/
2164,7 м2

1989,3

0

0

423,2

0

0

51,9

0

0

0

0

0

39,8

0

0

0

0

0

490

146

288

1200,6

0

350

1074,4

0

450

1112,1

245

0

-

-

-

-

-

-

3198,90 м2
/1568 м2
1596,10 м2
/1179,1 м2

1891,1
м2/1489,5
м2
297,2 м2
/278,3 м2
3595,2
м2/2474,6
м2
3848,4 м2/
2881,5 м2
681,9 м2 /
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12

корпус
Корпус механізації
Разом

13

14

Договір оренди
Навчальний корпус
(м. Костянтинівка)
Договір оренди
Навчальний корпус
(с. Докучаєвське)
Разом

546,4 м2
685,2 м2 /
487,4 м2
31424,3 м2
/18717 м2

-

-

-

-

-

-

7830,98

607,2

1626

3848,14

1005,1

1212,8

696,7 м2/
551 м2

232,8

38,5

0

107,6

12,5

72

631,18 м2 /
391,49 м2

234,19

38,14

0

119,16

0

0

32752,18 м2/
19659,49 м2

8297,97

683,84

1626

407,86

1017,6

1284,8

3.1.2 Адміністративно-господарська діяльність в Університеті
Адміністративно-господарські
підрозділи
ЛугНАУ
забезпечують
утримання матеріально-технічної та навчальної бази Університету у належному
стані, відповідно до правил та норм санітарії і пожежної безпеки; здійснюють
контроль за технічним станом і технічною експлуатацією всіх університетських
корпусів і споруд, систем та мереж енергоносіїв; проводять заходи щодо
господарського обслуговування підрозділів Луганського національного
аграрного університету.
В Університеті опалювальний сезон розпочався у встановлені терміни.
Загальна сума послуг теплопостачання у 2020 р. становила 712 207,00 гривень,
витрати за спожиту електричну енергію – 35 000,00 гривень, за спожиті послуги
з водопостачання та водовідведення – 5474,48 гривень. Для підтримання
нормального функціонування будівлі, розташованої за адресою Донецька обл.,
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157 Б, на якій базується факультет агрономії
та будівництва, а також один з пунктів прийому документів Приймальної комісії
Університету, у 2020 р. було придбане тверде паливо – вугілля у кількості 18 тон
на загальну суму 56 682,00 гривень.
Адміністративно-господарською
службою
Університету
постійно
проводяться роботи щодо покращення і зміцнення матеріально-технічної бази,
створюються належні умови для роботи навчального закладу. Зокрема, протягом
2020 р. було здійснено:
1. Перевірку опору заземлюючого контуру та ізоляції проводів і кабелів на
об’єктах ЛугНАУ, розташованих за адресою Донецька обл., м. Слов’янськ, вул.
Свободи, 23.
2. Поточні ремонти електрообладнання, сантехніки, офісної техніки, меблів
та теслярські роботи у навчальних корпусах та гуртожитку Університету
(Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Слобожанська, 68;
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Свободи, 23; Луганська обл., Старобільський
р-н, с. Веселе, вул. Молодіжна, 8; Донецька обл., Мар’їнський р-н, м.
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Красногорівка, вул. Нахімова, 2а; Донецька обл., м. Костянтинівка, пр.
Ломоносова, 157 Б).
3. Виконано ремонтні роботи в аудиторіях площею 60 м2 навчального
корпусу, розташованого за адресою:
Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Свободи, 23.
4. Заміну 49 світильників у навчальних корпусах Університету для
використання енергоефективного світлодіодного освітлення.
5. Поточні ремонтні роботи електромережі у навчальних корпусах,
гуртожитках та на території навчального господарства ЛугНАУ, ремонтновідновлювальні роботи з водопостачання та водовідведення, налагодження
системи каналізації та електричного опалення.
6. Поточний ремонт електричних плит у гуртожитку № 2 (Донецька обл., м.
Слов’янськ, вул. Свободи, 23) та здійснено закупівлю тридцяти нагрівальних
елементів на загальну суму 9700,00 гривень.
7. Поточний ремонт системи опалення у будівлі, розташованої за адресою
Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157 Б із заміною
циркуляційного насосу.
8. Поточний ремонт кабінетів площею 390 м2 на четвертому поверсі
гуртожитку № 2, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Свободи, 23.
9. Постійне здійснення необхідних санітарно-гігієнічних заходів у будівлях
та спорудах Університету, а також на прилеглій території (Луганська обл.,
Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Слобожанська, 68; Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Свободи, 23; Луганська обл., Старобільський р-н, с. Веселе,
вул. Молодіжна, 8; Донецька обл., Мар’їнський р-н, м. Красногорівка,
вул. Нахімова, 2а; Донецька обл., м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157 Б).
10. Поточний ремонт автотранспортних засобів Університету та придбано
запасних частин для автомобілів на суму 26 027,00 гривень.
З метою забезпечення безпечних умов праці в Університеті, протягом
2020 р. розроблено нормативні акти щодо роботи з охорони праці та безпеки
життєдіяльності учасників освітнього процесу в Луганському національному
аграрному університеті (9 шт.), інструкції з пожежної безпеки (7 шт.), інструкції
з охорони праці та безпеки життєдіяльності (26 шт.), інструкції з безпечної
експлуатації електрообладнання (21 шт.). Також у територіальному органі
Держпраці зареєстрована Декларація відповідності матеріально-технічної бази
ЛугНАУ вимогам законодавства з питань охорони праці.
Крім того, у 2020 р. було проведено навчання та перевірка знань посадових
та відповідальних осіб Університету:
- на базі Комунального науково-виробничого підприємства «АСУ
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Слов’янськ» проведено навчання з питань охорони праці чотирьох посадових
осіб ЛугНАУ, після чого постійно діючою комісією з перевірки знань з питань
охорони праці ЛугНАУ проведено навчання та перевірка знань з питань охорони
праці 14 посадових осіб Університету;
- на базі Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Донецької області проведено навчання та перевірка знань з
питань пожежної безпеки 11 посадових осіб ЛугНАУ, до обов’язків яких
належить виконання заходів пожежної безпеки;
- на базі ТОВ «НВК «Вектор» проведено спеціальне навчання та перевірка
знань щодо: дотримання V групи допуску з електробезпеки (1 відповідальна
особа), дотримання ІV групи допуску з електробезпеки (1 відповідальна особа),
дотримання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання
робіт на висоті» (1 відповідальна особа).
Першочерговими завданнями адміністративно-господарського відділу
Університету визначено наступні:
- оформлення відповідних прав постійного користування земельними
ділянками, прав господарського відання на будівлі та споруди, прав власності на
автотранспортні засоби, сільськогосподарську техніку за Луганським
національним аграрним університетом;
- зниження обсягу витрат на оренду та комунальні платежі;
- запровадження заходів, спрямованих на економію енергоресурсів, що
споживаються;
- проведення поточних, підтримуючих та інших ремонтів будівель, споруд,
комунікацій, автомобільного транспорту та сільськогосподарської техніки
Університету;
- підвищення рівня ефективності використання приміщень Університету,
забезпечення доступності начальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення;
- здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів
Університету його відокремленими структурними підрозділами.
3.1.3 Закупівлі, спрямовані на поліпшення матеріально-технічної бази
Університету
Для подальшого проведення поточних, підтримуючих ремонтів у
навчальних корпусах, лабораторіях, гуртожитках Університету, було здійснено
закупівлю будівельних матеріалів на загальну суму 603 915,00 гривень та
електричного інструменту на суму 15 955,00 гривень.
Крім того, з метою підтримання нормального функціонування
адміністративно-управлінських підрозділів, факультетів та навчально-наукових
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інститутів Університету було здійснено закупівлю меблів (столи, офісні стільці,
навчальні столи, тумби, інформаційні стенди, жалюзі вертикальні) на загальну
суму 212 785,00 гривень.
Задля створення належних умов проживання студентів та викладачів
Університету у гуртожитках було здійснено закупівлю ліжок, подушок,
електричних побутових приладів, шаф для одягу на загальну суму
98 409,00 гривень.
З метою налагодження функціонування лабораторного комплексу
факультету ветеринарної медицини, біологічних і харчових технологій
(Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Свободи, 23) протягом 2020 р. здійснено
закупівлю:
1. Лабораторного посуду, обладнання та реактивів на суму
242 545,00 гривень;
2. Захисних ролетів для облаштування лабораторій на суму
46 035,00 гривень;
3. Вікон та дверей для облаштування лабораторій на суму 96 097,00 гривень.
На виконання листа Міністерства освіти і науки України «Щодо
запровадження карантину, у зв’язку із несприятливою епідеміологічною
ситуацією в Україні» від 11.03.2020 р. № 1/9-154, відповідно до наказу від
12.03.2020 року № 01-36/001 «Щодо запровадження карантину у ЛНАУ», у
зв’язку із загостренням несприятливої епідеміологічної ситуації в Україні,
зростанням кількості інфікованих на коронавірус COVID-19 та з метою сталого
функціонування Луганського національного аграрного університету,
адміністративно-господарською службою було здійснено облаштування місць
для ізоляції здобувачів освіти та викладачів з ознаками гострих респіраторних
захворювань у гуртожитках ЛугНАУ, здійснено розміщення у навчальних
корпусах та гуртожитках Університету відповідних пам’яток та інформаційних
стендів, розподільних зон, а також здійснено закупівлю засобів індивідуального
захисту на суму 24 216,00 гривень та побутової хімії, необхідної для підтримання
належного санітарно-епідеміологічного стану у корпусах та гуртожитках
ЛугНАУ на суму 44 816,00 гривень.
Частину закупівель вищезазначених товарів та матеріалів на загальну суму
399 529,00 гривень було проведено з дотриманням спрощеної процедури
закупівель відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі»
(табл. 3.4):
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Таблиця 3.4 – Здійснені спрощені закупівлі у 2020 році
Проведено закупівлю знаряддя: грунтівка, лінолеум, двері та
супутня фурнітура з метою проведення ремонтних робіт на 5
поверсі гуртожитку № 2 (Донецька область, м. Слов’янськ,
вул. Свободи, 23)
Проведено закупівлю елементів електричних схем: дроти,
розетки, вимикачі, короба, світильники, лампи з метою
проведення робіт з модернізації електричних мереж
гуртожитку № 2 (Донецька область, м. Слов’янськ, вул.
Свободи, 23)
Проведено закупівлю 18 тон кам’яного вугілля для
опалення нежитлової будівлі, розташованої за адресою
Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157 б
Проведено закупівлю канцелярських товарів для потреб
Луганського національного аграрного університету
Проведено закупівлю паливно-мастильних матеріалів бензину марки А-95

78`999,95 грн. з
ПДВ
133`676,05 грн.
без ПДВ

56`682,00 грн. з
ПДВ
63`010,00 грн. з
ПДВ
67161,00 грн. з
ПДВ

3.1.4 Безповоротна фінансова та грантова допомога, спрямована на
поліпшення матеріально-технічної бази Університету
У 2020 році Університету було передано наступну безоплатну безповоротну
матеріальну допомогу від сторонніх суб’єктів:
1. Твердопаливний котел Altep duo uni plus тип: КТ-2Е-N-62 номінальною
потужністю 62 Квт, вартістю 54 000,00 гривень (встановлено в орендованій
будівлі, розташованої за адресою Донецька область, м. Костянтинівка, пр.
Ломоносова, 157 б);
2. Навчальну літературу у кількості 1118 екземплярів на суму
23 494,14 гривень, з яких 864 екземпляри на суму 19 581,20 гривень надійшли
від обмінно-резервних фондів бібліотек та університетів України та
254 екземпляри на суму 3912,94 гривень надійшло від приватних осіб.
У рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги Агентства
США з міжнародного розвитку (USAID) «Економічна підтримка Східної
України» згідно умов гранту G-Kra-012 та задля підтримки технічної
модернізації Університету, забезпечення доступу здобувачів до якісної аграрної
освіти, яка відповідає сучасним потребам сільськогосподарського сектору
економіки, «DAI Global, LLC» (DAI), що реалізує проект «Економічна підтримка
Східної України», від імені USAID, здійснено поставку меблів та електронного
устаткування на суму 408 035,00 гривень у місця розташування структурних
підрозділів Луганського національного аграрного університету, зазначені у
таблиці 3.5.
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Таблиця 3.5 Перелік меблів та електронного устаткування, поставлених у
рамках реалізації гранту G-Kra-012 у місцях розташування підрозділів
Луганського національного аграрного університету
Найменування
об’єкту
Донецька
обл.,
Краматорський р-н,
с. Іллінівка,
вул.
Учбова, 1

Луганська
обл.,
Старобільський р-н,
смт.
Новопсков,
вул. Українська, 16

Мета

Перелік обладнання

Організація навчального
процесу та роботи пункту
прийому
документів
Приймальної
комісії
ЛНАУ

Шафа офісна, 2 шт.;
Тумба офісна на колесах, 2 шт.;
Стіл офісний, 2 шт.;
Стілець офісний, 4 шт.;
Шафа для одягу, 1 шт.;
Стілець офісний, 4 шт.;
Сейф офісний, 1 шт.;
Офісна вішалка, 1 шт.;
Екран для проектора переносний, 3 шт.;
Проектор, 3 шт.;
Мобільний телефон, 1 шт.;
Мережевий фільтр, 10 шт.
Шафа офісна, 2 шт.;
Тумба офісна, 2 шт.;
Стіл офісний, 2 шт.;
Стілець офісний, 4 шт.;
Шафа для одягу, 1 шт.;
Стілець офісний, 4 шт.;
Офісна вішалка, 1 шт.;
Мобільний телефон, 1 шт.;
Кондиціонер (до 60 кв. м), 1 шт.;
Кондиціонер (до 20 кв. м), 1 шт.;
Інтерактивна дошка, 1 шт.;
Проектор, 1 шт.;
Мережевий фільтр, 10 шт.
Шафа офісна, 3 шт.;
Тумба офісна на колесах, 8 шт.;
Стіл офісний, 2 шт.;
Стілець офісний, 4 шт.;
Шафа для одягу, 1 шт.;
Стілець офісний, 4 шт.;
Сейф офісний, 1 шт.;
Офісна вішалка, 1 шт.;
Стіл офісний, 3 шт.;
Екран для проектора переносний, 5 шт.;
Проектор, 5 шт.;
Мобільний телефон, 3 шт.;
Фотоапарат, 1 шт.;
Відеокамера, 1 шт.;
Мережевий фільтр, 19 шт.
Стіл з тумбою, 13 шт.;
Сейф, 2 шт.;
Шафа офісна, 2 шт.;
Тумба офісна на колесах, 6 шт.;
Вішалка настінна для одягу, 4 шт.;
Шафа для книг, 10 шт.;

Організація
роботи
пункту
прийому
документів Приймальної
комісії
ЛНАУ
та
обладнання
комп’ютерного класу

Донецька
обл., Організація
Краматорський р-н, Приймальної
м. Слов’янськ, вул. ЛНАУ
Свободи, 23

Луганська
обл.,
Старобільський р-н,
м.
Старобільськ,
вул. Слобожанська,
68

роботи
комісії

Організація
роботи
загального
відділу,
відділу
кадрів
та
налагодження
навчального процесу
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Стілець офісний, 94 шт.;
Вішалка для одягу, 5 шт.;
Сейф для документів, 2 шт.;
Трибуна, 2 шт.;
Письмовий стіл без полиці, 29 шт.;
Стіл комп'ютерний одномісний, 10 шт.;
Шафа для одягу, 1 шт.;
Стілець офісний, 8 шт.;
Сейф офісний, 2 шт.;
Офісна вішалка, 1 шт.;
Стіл офісний, 3 шт.;
Фліпчарт, 1 шт.;
Маркерна дошка, 1 шт.;
Проектор, 3 шт.;
Екран для проектора переносний, 2 шт.;
Мобільний телефон, 1 шт.;
Кондиціонер (до 60 кв. м), 1 шт.;
Конвектор, 7 шт.;
Кондиціонер (до 20 кв. м), 1 шт.;
Мережевий фільтр, 18 шт.
Луганська
обл., Організація навчального Офісне крісло, 1 шт.;
Старобільський р-н, процесу
Стіл викладача, 1 шт.;
с.
Веселе,
вул.
Шкільна дошка, 1 шт.;
Молодіжна, 8
Екран для проектора переносний, 3 шт.;
Проектор, 5 шт.;
Кондиціонер (до 60 кв. м), 1 шт.;
Інтерактивна дошка, 3 шт.;
Холодильник, 1 шт.;
Піч пароконвекційна, 1 шт.;
Водонагрівач, 1 шт.;
Кондиціонер для площі до 25 м2, 1 шт.;
Кондиціонер для площі до 35 м2, 1 шт.;
Плитка, 1 шт.;
Мережевий фільтр, 14 шт.

У рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги Агентства
США з міжнародного розвитку (USAID) «Економічна підтримка Східної
України» згідно умов гранту G-Kra-012 до лабораторії харчових технологій та
лабораторії ветеринарної медицини Луганського національного аграрного
університету «DAI Global, LLC.» (DAI), що реалізує проект «Економічна
підтримка Східної України», від імені USAID, було поставлено лабораторне
обладнання у кількості 132 одиниці на суму 1 181 702,00 гривень.
Окрім цього, у 2020 р. у рамках реалізації проєкту «Відродження
переміщених університетів: відродження конкурентоспроможності, підтримка
громад» (REDU) (Грантова угода № 2020/415-429) на валютний рахунок
Університету UA883003460000025305093066401 (код валютного рахунку 978),
відкритий в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), були отримані кошти у
сумі 68 643,47 євро. Зазначені кошті будуть спрямовані на облаштування зон
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студентського дозвілля (коворкінг-зони) у будівлях Університету, розташованих
за адресами Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул.
Слобожанська, 68 та Донецька обл., Краматорський р-н, м. Слов’янськ, вул.
Свободи, 23.
3.1.5 Оформлення майнових прав
У віданні Луганського національного аграрного університету та його
відокремлених структурних підрозділів знаходиться наступне державне майно:
- землі сільськогосподарського призначення – 3631,4919 га (100 %);
- землі під будівлями та спорудами – 210,0662 га (100 %);
- будівлі та споруди – 146 од. (100 %);
- сільськогосподарська техніка – 31 од. (100 %);
- автотранспортні засоби – 31 од. (100 %).
Станом на 31.12.2020 р. належним чином оформлені відповідні права
постійного користування земельними ділянками, права господарського відання
на будівлі та споруди, права власності на автотранспортні засоби,
сільськогосподарську техніку за Луганським національним аграрним
університетом на:
- землі сільськогосподарського призначення – 439,8 га (12,1%);
- землі під будівлями і спорудами – 0 га (100%);
- будівлі та споруди – 51 од. (34,9 %);
- сільськогосподарську техніку – 20 од. (64,5 %);
- автотранспортні засоби – 26 од. (83,9%)
Крім того, у серпні 2020 р. було частково виготовлено та оновлено технічну
документацію на 34 одиниці будівель та споруд, які обліковуються на балансі
Університету та розташовані за такими адресами: Луганська обл.,
Старобільський р-н, с. Веселе, вул. Молодіжна, 8;
Луганська обл.,
Старобільський р-н, с. Петрівське, вул. Нижня, 4; Луганська обл.,
Старобільський р-н, с. Петрівське, вул. Степова, 1 А.
У жовтні 2020 р. виготовлено технічну документацію на 26 одиниць
будівель та споруд, які обліковуються на балансі Університету та розташовані за
адресою: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Літературна, 115.
За усіма вищезазначеними об’єктами Університетом направлені відповідні
запити до Фонду державного майна України для отримання витягів з Єдиного
реєстру об’єктів державної власності задля подальшої реєстрації права власності
за МОН України та похідного права господарського відання за Університетом
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію прав та їх обтяжень».
Станом на теперішній час, в процесі оформлення знаходяться відповідні
права постійного користування земельними ділянками, права господарського
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відання на будівлі та споруди, права власності на автотранспортні засоби,
сільськогосподарську техніку за Луганським національним аграрним
університетом, а саме:
- землі сільськогосподарського призначення – 3 191,6527 га (87,9%). Серед
основних порушень, які було виявлено у результаті проведеного Університетом
аудиту коледжами, які не мають статусу юридичної особи (при оформленні
майна, яке їм було передано у тимчасове користування у період 2007-2015 рр.)
було виявлено: у реєстраційних документах на право власності замість ЄДРПОУ
Університету проставлено ЄДРПОУ коледжів, які не мають статусу юридичної
особи; правокористувачем визначено юридичну особу (технікуми), яка
припинила своє існування; відсутні оригінали будь-яких правовстановлюючих
документів тощо.
- землі під будівлями та спорудами – 210,0662 га (100%). Серед основних
порушень: правокористувачем вказано коледжі Університету, які не мають
статусу юридичної особи та юридичні особи (технікуми), які припинили своє
існування; не вказано ЄДРПОУ Університету тощо.
- сільськогосподарська техніка – 11 од. (35,4 %). Серед основних порушень
виявлено наступні: відсутність будь-яких документів, які підтверджують будьяке право власності; відсутність свідоцтва про реєстрацію сільгосптехніки; у
свідоцтвах та техпаспортах вказано власником або юридичну особу, яка
припинила існування, або коледжі Університету, які не мають права юридичної
особи; зазначено код ЄДРПОУ не Університету тощо.
- автотранспортні засоби – 5 од. (16,1 %). Серед основних порушень
виявлено наступні: у свідоцтвах та техпаспортах вказано власником або
юридичну особу, яка припинила існування, або коледжі Університету, які не
мають права юридичної особи тощо.
- будівлі та споруди – 116 од. (79 %). Серед основних порушень виявлено
наступні: відсутність правовстановлюючих документів; у свідоцтві про право
власності на нерухоме майно зазначена Держава в особі Міністерства аграрної
політики України; власником визначено виключно відокремлені структурні
підрозділи Університету, які не мають права юридичної особи тощо.
Директорам відокремлених структурних підрозділів встановлено строк
ліквідації виявлених порушень. Слід зауважити, що за більшістю виявлених
порушень відокремленими структурними підрозділами ніяких дій не
здійснювалось, починаючи від 2009 р. Крім того після передання Університету у
2015 р. до сфери управління МОН України від Мінагрополітики контроль за
виконанням наказів щодо переведення та реєстрації майнових прав на МОН
України був відсутній.
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3.2 Корпоративні сервіси
3.2.1 Комп’ютерна та офісна техніка
Луганський національний університет є мережевим закладом вищої освіти
та знаходиться у трьох областях:
Донецька:
−
м. Слов’янськ
–
адміністративно-управлінський
персонал,
економічний факультет, факультет ветеринарної медицини, біологічних і
харчових технологій, навчально-науковий інститут механізації сільського
господарства, ВСП «Донбаський аграрний фаховий коледж»;
−
м. Костянтинівка – факультет агрономії та будівництва;
−
сел. Іллінівка Костянтинівського району – ВСП «Донбаський
аграрний фаховий коледж ЛугНАУ»;
−
сел. Красногорівка Маріїнського району – ВСП «Донецький
аграрний коледж ЛугНАУ».
Луганська:
−
м. Старобільськ – відділ кадрів, загальний відділ, Луганський
державний обласний навчальний центр підготовки кадрів АПК;
−
сел. Веселе Старобільського району – ВСП «Старобільський
аграрний коледж ЛугНАУ».
Харківська:
−
сел. Докучаєвське Харківського району – навчально-науковий центр
з надання освітніх послуг у м. Харків.
В усіх локаціях є стабільне підключення до мережі Internet та заключено
договори на обслуговування офісної техніки (заправка та ремонт принтерів та
багатофункціональних пристроїв).
У вересні 2020 році було проведено аудит наявної комп’ютерної та офісної
техніки, який показав наступне (табл. 3.6–3.8; рис. 3.1–3.2).
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Таблиця 3.6 – Наявна комп’ютерна та офісна техніка

БФП
USB-modem
wi-fi роутер
Антена
Бездротовий
маршрутизатор

12
0
2
0

Підрозділи
забезпечення
8
0
0
0

0

0

3

3

Екран для проектора
Інтерактивна дошка
Клавіатура
Колонки
Комутатор
Маршрутизатор
Мережевий фільтр
Миша
Міжмережевий екран
Мобільний WiFiроутер
Монітор
ноутбук
ПК
Принтер
Проектор

1
1
3
1
0
0
2
11
0

0
0
3
0
0
0
0
2
0

3
3
2
1
1
2
0
0
1

4
4
8
2
1
2
2
13
1

0

0

1

1

7
32
2
4
2

0
17
7
5
0

47
28
117
29
14

54
77
126
38
16

Найменування

Навчальні підрозділи

ВСП
25
1
0
1

Усього
45
1
2
1
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Найменування
Роутер
Системний блок
Сканер
Телевізор
телевізор
Факс
Экран настенный

Навчальні підрозділи
2
5
0
0
0
0
0

Підрозділи
забезпечення
0
0
0
0
0
0
0

ВСП
11
47
3
1
1
3
1

Усього
13
52
3
1
1
3
1

Таблиця 3.7 – Потреба в комп’ютерній та офісній техніці з середньоринковою вартістю
Найменування
БФП
БФП А3
БФП двусторонній
ДБЖ
Інтерактивна дошка
Клавіатура б/д
Комутатор
Мережеві фільтри
Миша
Миша б/д
Монітор
Монітор 24”

Навчальні
підрозділи
6
1
1
0
2
2
0
2
1
3
0
4

Підрозділи
забезпечення
2
1
0
1
0
0
7
0
0
0
3
0

ВСП

Усього

Ціна (грн)

Сума (грн)

0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0

8
2
1
1
20
2
7
2
1
3
3
4

3000
10000
5000
15000
30000
200
500
100
100
200
3000
4000

24000
20000
5000
15000
600000
400
3500
200
100
600
9000
16000
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Найменування
Монітор 50”
Мультимедійне обладнання
Ноутбук
ПК
Планшет на Windows з
фізичною клавіатурою
Принтер
проектор
Телефон із великою
ємкістю акумулятору та
енергоєфективним
процесором та GPS

Навчальні
підрозділи
1
0
0
31

Підрозділи
забезпечення
0
0
4
2

0

ВСП

Усього

Ціна (грн)

Сума (грн)

0
18
22
46

1
18
26
79

12000
15000
15000
15000

12000
270000
390000
1185000

1

0

1

5000

5000

0
3

0
0

20
0

20
3

2000
10000

40000
30000

0

1

0

1

3000

3000

1500

1500
2630300

1
Шредер
0
1
0
Усього
Таблиця 3.8 – Порівняльні таблиці за найбільш затребуваними типами техніки
Найменуванн
я
Ноутбуки
ПК
БФП

Навчальні підрозділи
У
наявності
32
2
16

Необхідн
о
0
31
8

Підрозділи
забезпечення
У наявності Необхідно
17
7
13

4
2
3

ВСП
У
наявності
28
117
54

Необхідн
о
22
46
20

Усього
У
наявності
77
126
83

Необхідн
о
26
79
31
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Забезпеченість та необхідність техніки в
підрозділах забезпечення

Забезпеченість та необхідність техніки в
навчальних підрозділах
35
30
25
20
15
10
5
0

32

31

20

17
13

15

16

10

8
2

0

7
4

5

3

2

0

Ноутбуки

ПК

БФП

Ноутбуки

ПК

БФП

Навчальні підрозділи В наявності

Підрозділи забезпечення В наявності

Навчальні підрозділи Необхідно

Підрозділи забезпечення Необхідно

Рисунок 3.1 – Забезпеченість та необхідність техніки в навчальних підрозділах та підрозділах забезпечення
Забезпеченість та необхідність техніки у ВСП
140

120

100

100

80

46

60

40

28

80

54

22

20

40
20

0

0

ВСП В наявності

ПК

БФП
ВСП Необхідно

79

77

83

60

20

Ноутбуки

126

140

117

120

Забезпеченість та необхідність техніки в ЛНАУ

31

26

Ноутбуки
Усього В наявності

ПК

БФП
Усього Необхідно

Рисунок 3.2 – Забезпеченість та необхідність техніки у ВСП Університету та у ЛугНАУ
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Частина техніки було придбано за рахунок Університету. Зокрема, декілька
комп’ютерів, БФП, роутерів та пасивного мережевого обладнання. Окрім цього,
було придбано комплект для відеоспостереження, яке було змонтовано на 4-ому
поверсі в м. Слов’янську.
Велику партію техніки та програмного забезпечення було отримано від
USAID, а саме:
−
Ноутбуки – 53 од.
−
Роутери – 44 од.
−
Персональні комп’ютери – 41 од.
−
Міжмережевий екран – 5 од.
−
Багатофункціональні пристрої – 51 од.
−
Сервери – 3 од.
Окрім цього, було отримано багато активного та пасивного мережевого
обладнання, завдяки якому було облаштовано серверну кімнату в
м. Старобільськ та покращено внутрішню локальну мережу в усіх локаціях
Університету.
−
Microsoft Windows 10 Pro – 94 ліц.
−
Microsoft Office 365 – 94 ліц.
−
Microsoft Windows Server 2019 – 1 ліц. на 16 ядер.
−
Megapolis.DocNet – 40 ліц.
−
Програма обліку кадрів «Кадри + Україна» – 2 ліц. по 5 акт.
3.2.2 ІТ-сервіси
Office 365
У березні 2020 року було розгорнуто корпоративний хмарний пакет
Office 365, який включає до себе корпоративний месенджер Teams,
корпоративну пошту Outlook, календар, єдину адресну книгу, web-версії офісних
програмних додатків Word, Excel, PowerPoint тощо. Було створено облікові
записи для усіх працівників, викладачів та студентів Університету та його
відокремлених структурних підрозділів. У вересні 2020 було отримано
безстрокову ліцензію без обмеження кількості облікових записів. Окрім цього,
було проведено декілька очних занять та створено низку навчальних відео з
питань опанування навичок користування хмарними сервісами Office 365.
На рисунках 3.3-3.6 представлено щоденну кількість активних
користувачів, дій в Office365.
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Рисунок 3.3 – Щоденна кількість активних користувачів Office 365 за друге
півріччя 2020 року

Рисунок 3.4 – Щоденна кількість дій в Office 365 за друге півріччя 2020 року
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Рисунок 3.5 – Щоденна кількість активних користувачів в Teams за період
вересень-листопад 2020 року

Рисунок 3.6 – Щоденна активність в Teams за період вересень-листопад 2020
року
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Електронний документообіг
З початку по листопад 2020 року в Університеті функціонувала програма
FossDoc. Центр сучасних освітніх та інформаційних технологій забезпечував її
безперебійне функціонування та технічну підтримку користувачів.
У вересні-жовтні 2020 р. було розгорнуто, налаштовано та апробовано
програмний продукт Megapolis.DocNet, а в листопаді того ж року впроваджено в
робочий процес для забезпечення якісного та надійного електронного
документообігу між підрозділами та посадовими особами Університету.
Платформа дистанційного навчання Moodle
В умовах карантину та необхідності використовувати елементи
дистанційного навчання в освітньому процесу було значно активізовано
використання платформи дистанційного навчання Moodle. Проведено ряд
онлайн-тренінгів для викладачів, створено низку відео для студентів та
викладачів з питань користування платформою Moodle. Проведено курси
підвищення кваліфікації для викладачів та працівників Університету. Більше 40
осіб взяли в них участь. Окрім цього, Moodle активно використовується при
проведенні вступних випробувань та для голосування у різноманітних радах та
зборах (рис. 3.7). Якісні та кількісні показники навчальних дистанційних курсів
представлено на рисунку 3.8.
У таблиці 3.9 розкривається забезпеченість курсів навчально-методичними
матеріалами по факультетам/ННІ.
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Бакалавр на базі ОС "Молодший спеціаліст"
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харчових технологій
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сільського
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Рисунок 3.7 – Кількісні показники проведення вступних випробувань на платформі Moodle

131

Бакалавр на базі ПЗСО (у т. ч. ОЦ "Донбас - Україна")
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Рисунок 3.8 – Якісні та кількісні показники навчальних дистанційних курсів
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Таблиця 3.9 – Забезпеченість факультетів/ННІ курсів навчально-методичними матеріалами

Практичні завдання
/ самостійні роботи

Тест

% від наявної
кількості

102

98%

15

14% 37

36%

Факультет агрономії та будівництва

166 166 100% 163

98%

15

9%

151

91%

139

84% 64

39%

Факультет ветеринарної медицини,
біологічних і харчових технологій

104 104 100% 112 108% 37 36%

97

93%

102

98% 89

86%

Навчально-науковий інститут
механізації сільського господарства

33

30

91%

29

88% 22

67%

33

100%

30

91%

13 39%

% від наявної
кількості

% від наявної
кількості курсів

59 57%

% спарених

98%

Кількість

104 104 100% 102

%

Економічний факультет

Навчальний підрозділ

Усього курсів на
Moodle

Кількість

Забезпеченість курсів
проміжним контролем

З них спарені*

Забезпеченість
курсів
навчальними
матеріалами
(лекціями)

% від наявних
курсів

Повинно бути усього
курсів

Кількість курсів

Забезпеченість курсів
робочими програмами
навчальних дисциплін
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Забезпеченість курсів
підсумковим контролем

% від наявної
кількості

Тест

% від наявної
кількості

Завдання+тест

% від наявної
кількості

Кількість

% від наявної
кількості

Кількість

% від наявної
кількості

Кількість
курсів, які
відповідають
технічним
вимогам

Завдання

Навчальний підрозділ

Забезпеченість
курсів
методичними
вказівками для
практичних та
самостійних
робіт

Економічний факультет

6

6%

77 74%

3

3%

87

84%

1

1%

Факультет агрономії та будівництва

54 33% 93 56%

3

2%

150

90%

124

75%

Факультет ветеринарної медицини, біологічних і
харчових технологій

88 85% 83 80% 75 72%

104

100%

49

47%

Навчально-науковий інститут механізації сільського
29 88% 22 67% 20 61%
господарства

27

82%

1

3%

* мається на увазі подвійний курс, наприклад, для студентів з нормативним та скороченим термінами навчання; у
зв’язку з цим % показник може бути більшим за 100%
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Електронний репозитарій DSpace
З кінця 2019 року успішно функціонує розміщений на власному сервері
електронний репозитарій на базі платформи DSpace, який дає можливість
розміщувати у відкритому доступі наукові роботи студентів, викладачів та
працівників Університету (табл. 3.10).
Таблиця 3.10 – Перелік наукових робіт за типами, розміщених в репозитарії
DSpace
№ з/п
Тип
Кількість
Дисертації та автореферати
Матеріали конференцій
Монографії
Мультимедійні матеріали
Навчальні видання
Наукові статті
Неопубліковані матеріали
Патенти, авторські свідоцтва
Роботи викладачів відокремлених
структурних підрозділів ЛНАУ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Усього

9
300
25
4
80
165
333
38
76
1030

9
Дисертації та автореферати

76
38

Матеріали конференцій

300

Монографії

Мультимедійні матеріали
Навчальні видання
Наукові статті

25
80
333
165

4

Неопубліковані матеріали
Патенти, авторські свідоцтва
Роботи викладачів відокремлених
структурних підрозділів ЛНАУ

Рисунок 3.9 – Автоматизована система управління навчальним процесом
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Із січня 2020 року в Університеті функціонує розгорнутий на власному
сервері програмний комплекс «Автоматизована система управління навчальним
закладом» (рис. 3.9), який включає до себе наступні сервіси:
−
Особистий кабінет кожного студента та викладача.
−
Розклад занять.
−
Розклад сесії.
−
Електронні відомості.
−
Електронні «бігунки».
−
Робочі плани.
−
Списки груп та потоків.
−
Відвідуваність.
−
Рейтинг студентів.
−
Навантаження.
Кількість функцій постійно збільшується, що позитивним чином впливає на
оперативність управління навчальним процесом.
Комплекс вузькоспеціалізованих програм
Центром сучасних освітніх та інформаційних технологій здійснюється
налаштування та технічна підтримка декількох бухгалтерських програм, а також
програми відділу кадрів.
Офіційний сайт
Постійна підтримка інформації в актуальному стані, своєчасне оновлення
даних, оперативна публікація новин, створення нових розділів та сервісів
(калькулятор абітурієнта, календар подій тощо). Наразі здійснюється розробка та
апробація нового офіційного сайту lgnau.edu.ua.
Інші види робіт, пов’язаних з ІТ
Упродовж 2020 року триває монтаж локальної мережі в усіх локаціях
Університету, налаштування та підтримка у робочому стані мережевого
обладнання, комп’ютерної та офісної техніки, робочих станцій тощо.
Відбувається заключення та супровід договорів, які стосуються ІТ-сервісів
(інтернет-провайдери, заправка принтерів та багатофункціональних пристроїв,
ремонт комп’ютерної та офісної техніки тощо). Здійснюється технічний супровід
різноманітних семінарів, нарад, конференцій внутрішнього та зовнішнього
рівнів.
3.3 Фінансове забезпечення освітньої діяльності
Фінансова діяльність Університету здійснюється у відповідності до законів
України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України,
наказів та інструкцій Державної податкової інспекції України, нормативних
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актів Міністерства освіти і науки України та затвердженого щорічного
Кошторису.
У 2020 році Луганський національний аграрний університет отримав
фінансування за Формулою розподілу видатків державного бюджету на вищу
освіту, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня
2019 року № 1146 «Про розподіл видатків державного бюджету між закладами
вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної
діяльності» .
Фінансування видатків Університету здійснювалось за кодами програмної
класифікації видатків та кредитування державного бюджету (рис. 3.10):
–за програмою 2201160 «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та
забезпечення діяльності їх баз практики» – 32 млн. 657, 8 тис. грн.;
–2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам),
аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти» – 4 млн.
919,9 тис. грн.
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Рисунок 3.10 – Фінансування видатків Університету здійснювалось за кодами
програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Фінансування загального фонду (з державного бюджету України) за всіма
програмами становило 37 млн. 577,7 тис. грн..
Кошти державного бюджету направлені на (рис. 3.11):
- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 28 млн 335,4 тис. грн.
(75,4%);
- виплату стипендій за КПКВ 2201190 – 4 млн 686,3 тис. грн. (12,5 %);
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- придбання продуктів харчування, гардеробу, навчальної літератури дітямсиротам – 542,8 тис. грн. (1,4 %);
- видатки на відрядження – 20,4 тис. грн. (0,05%);
- оплата послуг(крім комунальних) – 480,7 тис. грн. (1,3%);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 978,7 тис. грн. (2,67%);
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені
до заходів розвитку (компенсаційні виплати дітям-сиротам за проживання у
гуртожитку, курси підвищення кваліфікації для персоналу) – 15,7 тис. грн.
(0,04%);
- видатки на оформлення майнових прав – 58,4 тис. грн. (0,16%);
- інші виплати населенню (матеріальна допомога дітям-сиротам при
працевлаштуванні) – 199,1 тис. грн. (0,52%);
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2 млн. 29,8 тис. грн.
(5,46%);
- залишок невикористаних асигнувань за КПКВ 2201190 «Виплата
академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів
фахової передвищої та вищої освіти» складає 233,6 тис. грн. (0,5%).
Причини невикористання – студенти не ввійшли до загального рейтингу
осіб, які мають право на отримання стипендії.
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Рисунок 3.11 Напрями використання коштів загального фонду бюджету
Податки та обов’язкові платежі до державних цільових фондів
здійснювалися своєчасно та в повному обсязі. Штатний розпис сформовано з
розрахунку контингенту студентів в межах затвердженої чисельності науково138

педагогічного складу та інших працівників загального фонду та затвердженого
фонду оплати праці по спеціальному фонду. Розрахунки з бюджетом
(включаючи сплату внесків до державних цільових фондів), організаціями,
фіскальною податковою службою здійснюються вчасно, згідно затверджених
кошторисів і в межах виділених асигнувань. Договірні зобов’язання по
комунальним послугам, енергоносіям та іншими статтям видатків виконуються
своєчасно без порушень в межах затверджених кошторисів.
Усі зобов’язання виконувались відповідно до чинного законодавства,
нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Статуту Луганського
національного аграрного університету, Колективного договору, посадових
інструкцій Університету.
Станом на 01.01.2021 року в Університеті відсутня кредиторська та
дебіторська заборгованості по заробітній платі та відрахуванням до державних
цільових фондів, стипендіям, оплаті комунальних послуг та енергоносіїв.
Потрібно наголосити на важливості такої складової фінансування діяльності
Університету як власні надходження. Власні надходження Університету як
бюджетної установи (кошти спеціального фонду) отримуються додатково до
коштів загального фонду бюджету. Саме власні надходження є важливим
джерелом забезпечення діяльності Університету, розвитку його матеріальної
бази, стимулювання та матеріального заохочення викладачів і співробітників.
Власні надходження Університету поділяються на дві групи:
− надходження від плати за послуги, що надаються згідно із
законодавством. У тому числі: плата за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно з їх основною діяльністю; надходження від додаткової
(господарської) діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ;
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна);
− інші джерела власних надходжень. У тому числі: благодійні внески,
гранти та дарунки; кошти від підприємств, організацій, фізичних осіб та від
інших бюджетних установ для виконання цільових заходів; кошти від
розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за
надання платних послуг.
Фактичні надходження спеціального фонду, отримані як плата за послуги,
за 2020 рік становлять 3 млн.742,9 тис. грн., з них (рис. 3.12):
–за послуги, що надійшли від надання освітніх послуг складає
3млн. 596,9 тис. грн. (96,1 %);
– від додаткової (господарської) діяльності – 135,5 тис. грн.(3,6 %);
–від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) –
10,6 тис. грн. (0,3 %).
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Рисунок 3.12 Надходження спеціального фонду бюджету за 2020 рік
Видатки за рахунок власних надходжень за 2020 рік становили
3млн. 563,2 тис. грн. (рис. 3.12):
−
виплату заробітної плати з нарахуваннями – 2млн. 905,02 тис. грн.
(81,5 % від суми надходжень);
−
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3,06 тис. грн. (0,08 %
від суми власних надходжень);
−
оплата послуг (крім комунальних) – 25,6 тис. грн. (0,72 % від суми
власних надходжень);
−
оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3,9 тис. грн. (0,11 % від
суми власних надходжень);
−
видатки на відрядження – 21,0 тис. грн. (0,59 % від суми власних
коштів);
−
інші поточні видатки (стягнення інфляційних витрат згідно наказу
Господарського суду Харківської області від 31.01.2017 року на користь ТОВ
«Украгролізінг») – 267,4 тис. грн. (7,5 % від суми власних коштів);
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−
капітальні трансферти підприємствам (стягнення заборгованості за
лізинговими операціями згідно наказу Господарського суду Харківської області
від 31.01.2017 року на користь ТОВ «Украгролізінг» – 337,2 тис. грн. (9,46 % від
суми власних коштів).
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Рисунок 3.12 Напрями використання коштів спеціального фонду бюджету
Надходження спеціального фонду, отримані за іншими джерелами власних
надходжень складають 1 млн. 843,1 тис. грн., у тому числі:
− отримані дарунки від фізичної особи натуральні надходження (котел
опалювання) – 54 тис. грн.;
− отримані дарунки натуральні надходження (бібліотечні фонди) –
23,5 тис. грн.;
− перша частина в межах Грантової угоди 2020/415-429 згідно проєкту
«Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності,
підтримка громад» (REDU) – 1 млн.765,6 тис. грн.
Зростання заробітної плати працівникам Університету відбулося у зв’язку із
підвищенням розміру мінімальної заробітної плати з 01.09.2020 року на 5,86 %;
Так, з 01.09.2020 року підвищено заробітну плату науково-педагогічним
працівникам (за відповідними доплатами та надбавками за вислугу років,
науковий ступінь, вчене звання), а саме:
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− професор

(вчене звання – 33 %, науковий ступінь – 25 %, вислуга років –
30 %) – сума заробітної плати складає 16 901,00 грн;
− доцент (вчене звання – 30 %, науковий ступінь –15 %, вислуга років –20 %)
– сума заробітної плати складає 14 782,00 грн.;
− викладач (асистент) (науковий ступінь – 15 %, вислуга років – 10 %) – сума
заробітної плати складає 9027,00 грн.;
− викладач (асистент) (без наукового ступеня та вислуги років) – заробітна
плата складає 6890,00 грн.
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про закріплення
державного майна за Луганським національним аграрним університетом» від 09
жовтня 2019 р. № 1279, наказів Міністерства аграрної політики України від 28
жовтня 2005 року № 583 «Про створення відокремлених структурних підрозділів
Луганського національного аграрного університету», від 25 липня 2006 року №
397 «Про створення відокремленого структурного підрозділу Луганського
національного університету у Донецькій області», від 21 червня 2007 року № 437
«Про створення відокремленого структурного підрозділу Луганського
національного університету у Донецькій області», від 16 серпня 2007 року № 600
«Про реорганізацію Луганського державного обласного навчального центру
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів АПК», у липнілистопаді поточного року здійснено та відображено в обліку господарські
операції по прийманню-передачі на баланс Університету державного майна
відокремлених структурних підрозділів , а саме:
−
«Старобільського коледжу ЛугНАУ»;
−
«Донбаського аграрного фахового коледжу ЛугНАУ» (об’єднаних
«Слов’янського коледжу ЛугНАУ» та « Костянтинівського коледжу ЛугНАУ»);
−
«Донецького коледжу ЛугНАУ»;
−
відокремленого підрозділу «Луганський державний обласний
навчальний центр підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів
АПК».
Загальна вартість оприбуткованого від внутрівідомчої передачі майна
складає 161 млн. 207,1 тис. грн.
Згідно договорів про надання підтримки у негрошовій формі між DAI
Global, LLC та Луганським національним аграрним університетом, номер гранту:
G-Kra-012 «Відродження вищої аграрної освіти на сході України»; номер гранту:
G-Kra-043 «Підтримка дистанційного навчання для Луганського національного
аграрного університету» отримано обладнання, матеріалів та техніки на загальну
суму 7 млн 586, 5 тис. грн.
З 04.12.2020 року стартував проєкт міжнародної технічної допомоги
Європейського Союзу « Вдосконалення вищої сільськогосподарської освіти у
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Східній Україні» відповідно до умов Грантового контракту № ENI/2020/419-874
на суму 783 339,98 євро, з яких:
−
406 644 євро призначено на створення 5 спеціалізованих,
2 лінгафонних, 2 інтерактивних, 1 мобільного унікального лабораторного
комплексу, центру якості та професійної адаптації, офісу студентського
парламенту;
−
376 695,98 євро складуть інші витрати за проєктом, в тому числі на
академічні закордонні активності для студентів та співробітників – 84 000 євро,
підвищення кваліфікації персоналу для формування практико-орієнтованих
підходів до використання створеної лабораторної бази у підготовці студентів,
активізації науково-дослідної роботи – 26 482 євро.
Термін реалізації проєкту – 27 місяців.
3.4 Фандрайзингова та грантова діяльність
У 2020 році Луганський національний аграрний університет продовжував
активно займатися фандрайзинговою діяльністю, співпрацюючи з декількома
іноземними та міжнародними партнерами, а саме: Представництвом
Європейської комісії в Україні, Агентством США з міжнародного розвитку
(USAID), Програмою імені Фулбрайта (спонсорується урядом США),
програмами ЕС «Горизонт 2020» та «Еразмус+», програмою НАТО «Наука
заради миру та безпеки», посольствами декількох європейських країн.
За Програмою імені Фулбрайта в Україні «Зміцнення переміщених
українських університетів задля сталого розвитку» представники Університету
брали участь у серії семінарів з бачення та стратегічного планування,
цифровізації, ребрендінгу, інформаційної кампанії тощо, підготували та
затвердили стратегію розвитку Луганського національного аграрного
університету на 5 років. У 2020 році Університет подав до Програми імені
Фулбрайта в Україні свої пропозиції щодо продовження проєкту у 2021 р., після
цього грантодавець погодив ці пропозиції разом з пропозиціями інших
університетів-учасників проєкту і проєкт подовжено на наступний рік.
У 2020 році Університет почав активно співпрацювати в рамках проєктів,
які фінансуються Європейською комісією. Так, 5 травня 2020 року в межах
Грантової угоди 2020/415-429 за проєктом ЄС «Відродження переміщених
університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» (REDU)
ЛугНАУ підписав партнерську угоду з Інститутом вищої освіти Національної
академії педагогічних наук України щодо початку реалізації вищезазначеного
проєкту. Сума гранту складає 362 945 євро.
Крім цього, Університет спільно з ЛОГО «Аграрна дорадча служба» після
підписання грантової угоди з Представництвом Європейської комісії в Україні 2
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грудня 2020 р. почав реалізацію проєкту «Agricultural Higher Education Advanced
Development in Eastern Ukraine (AHEADEU)» (Перспективний розвиток аграрної
вищої освіти на сході України). Сума гранту – 798 209 євро.
У 2020 році Університет продовжив співпрацю з Проєктом міжнародної
технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
«Економічна підтримка Східної України», який виконується в Україні
компанією DAI Global LLC.
Проєкт «Економічна підтримка Східної України» фінансується USAID і
розрахований на п’ять років (2018-2023) для підтримки стійкої, інклюзивної
ринково-орієнтованої економіки на Сході України. Для подолання наслідків
конфлікту на Сході України Проект USAID надає можливість місцевим
громадам покращувати рівень життя та розвивати бізнес у перспективних
галузях економіки, а також виходити на нові ринки в Україні, Європейському
Союзі та інші міжнародні ринки, а закладам освіти налагодити співпрацю з
університетами США та розбудовувати освітню галузь в Україні.
Луганський національний аграрний університет в рамках проєкту матиме
можливість адаптації освітнього процесу до європейських стандартів, створення
ефективної моделі міжнародної співпраці для навчання спеціалістів в аграрному
секторі та підвищення відповідності Університету аграрному сектору на основі
моделі «Сільськогосподарська освіта – Сільськогосподарська наука –
Сільськогосподарське виробництво»
Проєктом передбачається провести реконструкцію інфраструктури
ЛугНАУ, підвищити кваліфікацію професорсько-викладацького складу,
розвивати систему академічної мобільності для студентів і викладачів, залучати
американських професорів для проведення серії лекцій з профільних дисциплін,
налагодити тісні зв’язки в рамках вертикально-інтегрованої структури
«університет – коледж – центр розвитку кар’єри – роботодавець».
За фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
ЛугНАУ виконує наступні проєкти: «Відродження вищої аграрної освіти на
сході України» (сума гранту – 268 794 доларів США); «Підтримка дистанційного
навчання для Луганського національного аграрного університету» (сума гранту
– 21 969 доларів США); за координації Інноваційного холдингу «Sikorsky
Challenge» – «Стартап школа «Sikorsky Challenge»: сприяння інноваційному
розвитку та підприємницькій діяльності стартапів в цільових університетах
Донецької та Луганської областей», за координації Асоціації «Український клуб
аграрного бізнесу» – «Новітня магістерська програма «Агрокебети»». Також у
2020 році почалась підготовка до реалізації ще двох проєктів за підтримки
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID): «Поточний ремонт в
Слов’янському коледжі Луганського національного аграрного університету.
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Заміна вікон та дверей» та «Поточний ремонт в Слов’янському коледжі
Луганського національного аграрного університету. Заміна системи опалення»
(вартість проєктів знаходиться в стадії визначення).
У 2020 році грантова діяльність Луганського національного аграрного
університету була зосереджена на підготовку і участь у наступних проєктах.
Виграні гранти:
1. Проєкт «Зміцнення переміщених українських університетів задля сталого
розвитку» за фінансової підтримки відділу преси, освіти та культури посольства
США в Україні – програма імені Фулбрайта в Україні, посольство США в
Україні. Терміни реалізації проєкту тривають з листопада 2019 р. по жовтень
2020 р. та з листопада 2020 р. по жовтень 2021 р.
Зміст проєкту полягає в участі Університету в серії семінарів з
проблематики бачення та стратегічного планування інституційного розвитку
ЗВО: 1. Надання допомоги переміщеним університетам у розробці реалістичного
бачення майбутнього своїх інституцій та їхньої ролі у нових громадах. Сприяння
створенню стратегічних планів розвитку університетів на наступні три-п’ять
років для досягнення поставлених цілей. 2. Підтримка переміщених
університетів у розробці власного індивідуального бренду, що відображатиме
їхні унікальні академічні традиції та нішу в новому середовищі. Сприяння
включенню нового брендингу в промо- та інформаційні кампанії та веб-сайти
університетів. 3. Створення умови для кращої взаємодії переміщених
університетів через заснування консорціуму із залученням українських та
американських університетів, що можуть слугувати позитивними прикладами та
підтримувати переміщені університети в реалізації своїх стратегічних планів.
Ключові результати проєкту – розробка та початок впровадження плану
стратегічного розвитку.
2. Проєкт «Відродження вищої аграрної освіти на сході України» – програма
USAID «Економічна підтримка Східної України». Термін реалізації проєкту
триває з жовтня 2019 р. по лютий 2021 р. Вартість складає 26 8794 дол. США.
Зміст проєкту полягає в підтримці Університету в розбудові своїх
підрозділів на території Луганської та Донецької областей.
Ключові результати проєкту – реалізація стратегічних цілей розвитку, а
саме: 1) участь у реалізації державної політики у сфері освіти, 2) формування
позитивного іміджу Луганського національного аграрного університету для
споживачів освітніх послуг Східного регіону України, 3) розвиток освітньої
інфраструктури для забезпечення ефективного освітнього та виховного процесу.
Створення двох лабораторій – лабораторії харчових технологій та
лабораторії
ветеринарної
медицини.
Налагодження
та
оновлення
автоматизованої системи управляння Університетом, впровадження системи
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електронного документообігу. Облаштування аудиторій та адміністративних
приміщень Університету новою технікою та меблями. Створення чотирьох
консультаційних центрів для надання потенційним та нинішнім студентам
інформації про діяльність Університету, його структурні підрозділи, програми
навчання та можливості розміщення.
Проведення інформаційної кампанії з підвищення обізнаності про
повернення ЛНАУ до регіону через соціальні мережі та розповсюдження
друкованих матеріалів, розробка брендбуку тощо. Технічна допомоги при
проведенні вступної кампанії (оргтехніка, меблі).
3. Проєкт «Підтримка дистанційного навчання для Луганського
національного аграрного університету» – програма USAID «Економічна
підтримка Східної України». Термін реалізації проєкту – серпень 2020 р. –
серпень 2021 р. Вартість проєкту складає 21 969 дол. США.
Зміст проєкту полягає у посиленні дистанційної освіти, покращенні
технічного забезпечення процесу навчання з використанням відповідних
інструментів для запису, транслювання, та передачі змісту навчальних дисциплін
у формі відеолекцій чи відеопрактикумів та дистанційних курсів. Облаштування
двох лабораторій відповідною технікою різного функціоналу та забезпечення
індивідуальних наборів для роботи викладачів сприятиме створенню
відповідного вебсередовища дистанційного навчання.
1. Надання ЛугНАУ обладнання та програмного забезпечення для
відеоконференцій та запису.
2. Створення відповідних умов та забезпечення доступу й належного
використання обладнання для дистанційного навчання викладачами
Університету.
3. Підвищення цифрової компетентності викладачів та якості їхніх відео
матеріалів шляхом неформального навчання щодо використання обладнання, що
надається.
Ключові результати проєкту – узгодженість плану реалізації проєкту,
заходів в рамках проєкту, що відповідають наступним стратегічним цілям
розвитку: 1) Розвиток освітньої інфраструктури для забезпечення ефективного
освітнього та виховного процесу. 2) Створення та модернізація
конкурентоздатних регіональних освітніх продуктів, які відповідають вимогам і
очікуванням споживачів, місцевої влади та громад. 3) Створення умов для
підготовки фахівців з вищою освітою, підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців аграрного та суміжних секторів економіки Луганського та
Донецького регіону.
Заплановано закупка обладнання для облаштування двох лабораторій
дистанційного навчання для проведення відеолекцій та відеопрактикумів, три
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індивідуальні набори інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного
навчання для проведення вебінарів та відеолекцій викладачами Університету,
заплановано організація освітнього процесу для студентів з використанням
облаштованих лабораторій та індивідуальних наборів інформаційнокомунікаційних технологій.
4. Проєкт «Стартап школа «Sikorsky Challenge»: сприяння інноваційному
розвитку та підприємницькій діяльності стартапів в цільових університетах
Донецької та Луганської областей» – програма USAID. Термін реалізації проєкту
заплановано з вересня 2020 р. по вересень 2021 р.
Зміст проєкту – розвиток інноваційного середовища у ВНЗ Донецької та
Луганської областей як складової частини загальноукраїнської університетської
інноваційної екосистеми:
1. Створення в Університеті стартап школи як структурного підрозділу (або
проєкту наявних структур).
2. Організація та проведення навчання в новостворених стартап школах за
програмами і методиками «Sikorsky Challenge» (2 двомісячні цикли).
3. Залучення партнерів Університетів (органи самоврядування, державні
адміністрації, компанії, інвестиційні фонди, бізнес-ангели) до реалізації проєкту.
4. Організація та забезпечення консультації для менеджерів і тренерів
щойно створеної стартап школи зі сторони «Sikorsky Challenge» протягом року.
5. Відбір та виведення на інвесторів перспективних стартап проєктів,
внесення цих проєктів до бази стартапів «Sikorsky Challenge».
Ключові результати проєкту – відкриття стартап школи «Sikorsky
Challenge» в Університеті, організація і проведення навчання студентів у стартап
школі, організація і проведення конкурсів стартапів в Університеті, участь
кращих стартапів у конкурсі стартап проєктів Мережі стартап шкіл «Sikorsky
Challenge».
5. Проєкт «Відродження переміщених університетів: посилення
конкурентоспроможності, підтримка громад» (REDU) – програма EU Support to
Displaced Higher Education Institutions in the East of Ukraine / Європейська комісія.
Термін реалізації проєкту з квітня 2020 р. по квітень 2023 р. Вартість проєкту –
362 945 євро.

Змісту проєкту – підвищення привабливості та конкурентоспроможності
переміщених університетів шляхом: посилення їхньої інституційної
спроможності; розбудови ефективного врядування; вдосконалення викладання і
навчання; розвитку інтернаціоналізації.
Ключові результати проєкту – 1. Покращена інфраструктура Університету,
яка сприяє реалізації інноваційного управління та викладання, що базується на
партнерстві. 2. Покращена компетентність персоналу та студентів Університету,
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що дозволяє їм забезпечити ефективне врядування, вдосконалити викладання і
навчання та посилити інтернаціоналізацію. 3. Оновлені стратегії інституційного
розвитку Університету запроваджені у практику та наявні в доступі для
внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів. 4. Якість вищої освіти в Університеті
підвищена завдяки модернізації освітніх програм та їхній адаптації до сучасних
викликів і потреб місцевих громад, вдосконаленню викладання і навчання,
утвердженню ефективного врядування та розвитку інтернаціоналізації.
5. Активна роль і сильний вплив персоналу та студентів на реалізацію стратегій
інституційного розвитку Університету, ефективність університетського
врядування, вдосконалення викладання і навчання, розвиток інтернаціоналізації.
6. Посилена співпраця між Університетом та місцевими громадами і внесок у
соціальне та економічне відновлення завдяки використанню ресурсів і
результатів Проєкту та розширенню спектру послуг для різних категорій
стейкхолдерів.
6. Проєкт «Agricultural Higher Education Advanced Development in Eastern
Ukraine (AHEADEU)» (Перспективний розвиток аграрної вищої освіти на сході
України) – програма EU Support to Displaced Higher Education Institutions in the
East of Ukraine / Європейська комісія. Термін реалізації проєкту триває з грудня
2020 р. по березень 2023 р. Вартість – 798 209 євро.
Зміст проєкту – надання допомоги ЛугНАУ у поверненні до своїх локацій у
контрольованих урядом районах Донецької/Луганської областей, відновленні
технічних та наукових можливостей Університету та встановленні зв’язків з
університетами-партнерами, щоб надати студентам регіону можливість
отримати якісну освіту.
1. Оновлення й облаштування будівель для навчання, проживання та
дозвілля студентів.
2. Підвищення якості освіти, впровадження нових освітніх технологій та
збільшення академічної мобільності студентів і викладачів.
3. Розширення впливу студентського самоврядування на студентське життя
та підвищення інституційної стабільності студентського самоврядування.
Ключові результати проєкту – 1. Покращення інфраструктури й
матеріальної бази для денної форми навчання та ефективної дистанційної освіти.
2. Покращення умов для ефективної роботи адміністративного та педагогічного
персоналу, в тому числі шляхом розробки освітніх програм, зміцнення співпраці
та відносин з громадянським суспільством і бізнесом. 3. Розробка і
вдосконалення служби підтримки студентів та самоврядування.
7. Проєкт «Поточний ремонт в Слов’янському коледжі Луганського
національного аграрного університету» – програма USAID. Термін реалізації
проєкту – липень 2020 р. по липень 2021 р.
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Зміст проєкту – заходи, спрямовані на поліпшення і модернізацію
матеріально-технічної бази: заміна в будівлях Університету (навчальних,
адміністративних і гуртожитку) дверей та вікон, створення більш комфортних і
безпечних умов для навчання, роботи та проживання.
Ключові результати проєкту – заміна 436 м/п вікон, 4 металевих вхідних
дверей, 30 м/п дверей.
Варто відзначити, що у 2020 році була подана заявка на отримання гранту
на суму 238 595 000 грн. на проєкт «Відновлення діяльності Луганського
національного аграрного університету як унікального мережевого аграрного
ЗВО на Сході України» в рамках Програми відновлення України. Основним
донором виступає Європейський інвестиційний банк.
Зміст проєкту – розробка заходів, спрямованих на поліпшення і
модернізацію матеріально-технічної бази, забезпечення організації навчальновиховного процесу. Рішення виробничих, соціально-побутових питань студентів
і викладачів Університету носять комплексний характер та включають в себе
наступне: проведення капітальних та поточних ремонтів будівель і споруд,
переданих в оперативне управління відокремленим структурним підрозділам
ЛугНАУ, внутрішню реконструкцію і перепланування кабінетів та аудиторій,
оптимізацію споживання електроенергії за допомогою модернізації електричних
мереж і джерел подачі електроенергії, модернізацію системи теплопостачання,
водопостачання
та
водовідведення.
Передбачається
відремонтувати,
модернізувати, обладнати 5 різних об’єктів – навчальні корпуси та гуртожитки.
Наразі Університет підготував і надав донору анкету інвестиційного проєкту.
Для належного забезпечення організації підготовки проєктів Університет
проводив ряд заходів, зокрема:
1. Проводив роботу з компанією DAI Global LLC – виконавцем в Україні
проєкту міжнародної технічної допомоги «Економічна підтримка Східної
України» (проєкт USAID) з уточнення напрямків, секторів, ресурсів, які можуть
бути охоплені грантовою допомогою.
2. Проводив підготовку до участі у спільному проєкті з ГО «Ноосфера» за
підтримки USAID – «Школа інноваційних розробок ЛНАУ».
3. Розглядав можливості співробітництва з канадійською консалтинговою
компанією Agriteam Canada Consulting за напрямками проєктної діяльності та
консалтингу.
4. Розглядав можливості участі у конкурсі з надання гранту Посольства
Японії в Україні в рамках грантової допомоги проєктам людської безпеки
«Кусаноне».
5. Розглядав можливості участі у програмі НАТО «Наука заради миру та
безпеки».
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6. Розглядав можливості участі у проектах програм ЄС Горизонт 2020 та
Еразмус+.
У 2020 р. пройшов реєстрацію у міжнародних асоціаціях, консорціумах,
службах, реєстрах, а саме:
−
перереєстрація у e-Calls PROSPECT (система онлайн-подачі заявок
на отримання фінансової допомоги від ЄС), PADOR (система онлайн-реєстрації
даних потенційних заявників на фінансування з боку ЄС), отримання номера
EuropeAid ID;
−
перереєстрація в універсальній системі нумерації даних США – код
DUNS та код NCAGE для потенційної участі у програмах фінансування від уряду
США;
−
програма пошуку партнерських ЗВО в рамках програми Erasmus+ в
Україні, подання інформації-резюме про ЛугНАУ.
3.5 Додаткові освітні послуги та навчання протягом життя
У контексті реалізації Стратегії розвитку ЛугНАУ 2020–2025 рр.
інструментом диверсифікації освітніх програм за змістом, форматом та цільовою
аудиторією є надання Університетом додаткових освітніх послуг та програм
навчання протягом життя.
Відповідно до національних нормативних актів освітнього законодавства
(Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», постанова Кабінету Міністрів
України зі змінами та доповненнями № 796 від 27.08.2010 р. «Про затвердження
переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами,
іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і
комунальної форми власності» та наказу Міністерства освіти і науки України
№ 646 від 18.06.2015 р. «Про затвердження порядків надання платних послуг
державними та комунальними навчальними закладами») та локальних
нормативних актів (Положення про сертифікатні освітні програми у Перелік
платних послуг, затверджений наказом ректора та Положення про порядок їх
надання) у 2019–2020 рр. додаткові освітні послуги надавалися Луганським
державним обласним навчальним центром підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів АПК ЛугНАУ (далі – Навчальний центр) у
форматі професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації та курсів
цільового призначення.
Освітній процес в Навчальному центрі на 100 % забезпечено фахівцями, які
мають відповідну базову і фахову освіту та володіють державною мовою. Якісний
склад педагогічного та керівного складу Навчального центру ЛугНАУ, їх освіта,
кваліфікація та практичний досвід педагогічної роботи дає змогу здійснювати
професійну підготовку слухачів на рівні Державних стандартів з професій, які
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атестуються та зумовлюють високий рівень працездатності, що є головною
умовою реалізації державної політики у галузі освіти та вирішенні інноваційних
ідей розвитку закладу освіти.
Освітній процес забезпечують 9 педагогічних працівників, з них: 2 – керівні
кадри, 2 – майстри виробничого навчання, 5 – викладачів, з яких 2 – викладача
професійно-теоретичних дисциплін, 2 – загально-професійних дисциплін, та 1 –
методист.
Освітні програми Центру в основному орієнтовані на виробничі професії
(Табл. 3.12).
Таблиця 3.12 Освітні програми, ліцензійні обсяги
№
1.

2.

3.

Назва професії
«Тракторист машиніст с.г. виробництва» А1
«Оператор котельні» 2-3 розряд
«Машиніст (кочегар) котельні» 2-3 розряд

Вид
освітньої
діяльності
Професійно
технічне
навчання
Професійно
технічне
навчання
Професійно
технічне
навчання
Підвищення
кваліфікації
Підвищення
кваліфікації

Ліцензований
обсяг прийому
30

50

25

4.

«Тракторист машиніст с.г. виробництва» А2

5.

«Тракторист машиніст с.г. виробництва» В1

6.

«Тракторист машиніст с.г. виробництва» D1

7.

«Тракторист машиніст с.г. виробництва» E1, E2

8.

«Тракторист машиніст с.г. виробництва» G1, G2

9.

Обслуговування обладнання котельні з
температурою нагріву води до t° до 95° С

10.

Методи та прийоми обслуговування обладнання
котельні

11.

Навчання осіб, відповідальних за безпечне
проведення робіт при експлуатації
електроустановок споживачів

Підвищення
30
кваліфікації
Підвищення
30
кваліфікації
Підвищення
30
кваліфікації
Підвищення
50
кваліфікації
Курси
цільового
не застосовується
призначення
Курси
цільового
не застосовується
призначення

12.

Відповідальні за безпечну експлуатацію газових
господарств комунально-побутових об’єктів,
використовуючих природний та скраплений газ

Курси
цільового
не застосовується
призначення

30
30
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13.

Вивчення новітніх агротехнологій та сучасної
сільськогосподарської техніки

14.

Навчання посадових осіб і спеціалістів з
загальних питань охорони праці

15.

Навчання з питань пожежної безпеки посадових
осіб підприємств, установ та організацій, до
обов’язків яких належить виконання заходів
пожежної безпеки
Навчання осіб, відповідальних за справний стан і
безпечну та економну експлуатацію устаткування
теплових установок і мереж та підготовку
господарств до опалювального періоду

16.

17.

18.

19.

20.

Курси
цільового
не застосовується
призначення
Курси
цільового
не застосовується
призначення
Курси
цільового
не застосовується
призначення
Курси
цільового
не застосовується
призначення

Підвищення кваліфікації спеціалістів середньої
ланки АПК галузі знань 0801 Геодезія та
землеустрій за посадою землевпорядик

Підвищення
кваліфікації

20

Підвищення кваліфікації спеціалістів середньої
ланки АПК галузі знань 0901 Сільське
господарство і лісництво за посадами: агроном,
агроном-апробатор

Підвищення
кваліфікації

210

Підвищення кваліфікації спеціалістів середньої
ланки АПК галузі знань 1001 Техніка та
енергетика аграрного виробництва за посадами:
начальник механізованих загонів, завідуючий
майстернями машинно-тракторних парків
сільськогосподарських підприємств

Підвищення
кваліфікації

90

Підвищення кваліфікації спеціалістів середньої
ланки АПК галузі знань 0901 Сільське
господарство і лісництво за посадами: зоотехнік,
технік штучного осіменіння тварин

Підвищення
кваліфікації

110

Формування контингенту слухачів Навчального центру ЛугНАУ
здійснюється відповідно до плану набору слухачів на професійне навчання за
ліцензованими професіями на основі цілісної системи профорієнтаційної роботи.
На підставі моніторингу ринку праці та плідній співпраці з обласним та
районними центрами зайнятості, фермерськими господарствами та
підприємствами області визначаються напрямки та обсяги професійної
підготовки робітничих кадрів з урахуванням перспектив соціально-економічного
розвитку регіону (табл. 3.13–3.14).
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Таблиця 3.13 Загальний обсяг діяльності Навчального центру за 2020 р.
Навчання за кошти державного бюджету
№
з/п

1.

2.

3.

4.

Перелік професій

Середньоріч
на кількість
слухачів

Осіб

Тривалість
навчання

план факт план
Підвищення кваліфікації спеціалістів середньої ланки АПК
Підвищення кваліфікації спеціалістів
середньої ланки АПК галузі знань 1001
Техніка
та
енергетика
аграрного
виробництва за посадами: начальник
2 тиж.
90
90
3,75
механізованих
загонів,
завідуючий
майстернями
машинно-тракторних
парків
сільськогосподарських
підприємств
Підвищення кваліфікації спеціалістів
середньої ланки АПК галузі знань 0901
2 тиж.
210
210
8,75
Сільське господарство і лісництво за
посадами: агроном, агроном-апробатор
Підвищення кваліфікації спеціалістів
середньої ланки АПК галузі знань 0901
Сільське господарство і лісництво за
2 тиж.
110
110
4,60
посадами: зоотехнік, технік штучного
осіменіння тварин
Підвищення кваліфікації спеціалістів
середньої ланки АПК галузі знань 0801
2 тиж.
20
20
0,90
Геодезія та землеустрій за посадою
землевпорядик
Разом
430
430
18,0

факт

3,75

8,75

4,60

0,90
18,0

Таблиця 3.14 Загальний обсяг діяльності Навчального центру за 2020 р.
Навчання за кошти фізичних та юридичних осіб
№
з/п

Перелік професій

Осіб

Тривалість
навчання

1.

план
І. Професійно технічне навчання
«Тракторист машиніст с.г. виробництва» А1
40
7 міс.

2.
3.

«Оператор котельні» 2-3 розряд
«Машиніст (кочегар) котельні» 2-3 розряд

4 міс.
4 міс.

факт

Середньоріч
на кількість
слухачів
план факт

36

23,33

21

50
25

12
0

17,71
7,29

4,25
0

10

0

1,67

0

ІІ. Підвищення кваліфікації
1.

«Тракторист машиніст с.г. виробництва» А2

2 міс.
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2.

«Тракторист машиніст с.г. виробництва» В1

6 тиж.

7

11

0,88

1,38

3.

«Тракторист машиніст с.г. виробництва» D1

5 тиж.

7

8

0,73

0,83

4.

«Тракторист машиніст с.г. виробництва» E1,
E2
«Тракторист машиніст с.г. виробництва» G1,
G2
Обслуговування обладнання котельні з
температурою нагріву води до t° до 95° С

5 тиж.

10

6

1,04

0,63

5 тиж.

10

0

1,04

0

5 тиж.

50

19

5,00

1,9

1 тиж.

500

232

12,50

5,82

1 тиж.

250

242

6,88

6,66

2 тиж.

50

29

2,08

1,21

1 тиж.

375

129

9,38

3,24

1 тиж.

175

108

4,38

2,71

1 тиж.

75

64

1,88

1,6

2 тиж.

40

24

1,67

1,0

1674

920

97,46

52,23

5.
6.

ІІІ. Курси цільового призначення
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Методи та прийоми обслуговування
обладнання котельні
Навчання осіб, відповідальних за безпечне
проведення робіт при експлуатації
електроустановок споживачів
Відповідальні за безпечну експлуатацію
газових господарств комунально-побутових
об’єктів, використовуючих природний та
скраплений газ
Вивчення новітніх агротехнологій та
сучасної сільськогосподарської техніки
Навчання посадових осіб і спеціалістів з
загальних питань охорони праці
Навчання з питань пожежної безпеки
посадових осіб підприємств, установ та
організацій, до обов’язків яких належить
виконання заходів пожежної безпеки
Навчання осіб, відповідальних за справний
стан і безпечну та економну експлуатацію
устаткування теплових установок і мереж та
підготовку господарств до опалювального
періоду

Разом

Загальна кількість слухачів у 2020 році складає 1350 осіб, середньорічна
кількість слухачів – 70,23.
Крім того, в Університеті розроблені та поступово впроваджуються
сертифікатні освітні програми. Ці програми орієнтовані на підвищення
слухачами професійного рівня, наукової кваліфікації, впровадження результатів
у професійній і науковій діяльності, а також залучення усіх зацікавлених сторін
до співпраці з Університетом та профільними кафедрами. Позитивним є те, що
відбувається надання базових та додаткових знань, а також професійних
компетентностей у визначеній галузі знань; засвоєння інноваційних технологій,
форм, методів роботи в межах програми; набуття досвіду практичної роботи та
професійної діяльності на основі отриманих знань, умінь і навичок;
ознайомлення з новітніми досягненнями освіти і науки та перспектив їх
розвитку; розроблення конкретних пропозицій щодо вдосконалення освітнього
процесу, організаційної та методичної роботи, упровадження у практику
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навчання інноваційних технологій. Перелік сертифікатних програм включає
курси:
−
Утримання бджіл та організація медоносної бази.
−
Захист будівель та споруд від зсувів та підтоплення.
−
Оптимізація землекористування в сучасних умовах.
−
Лабораторна діагностика інфекційних захворювань тварин та птиці.
−
Система економічного аналізу.
−
Практичні аспекти менеджменту.
−
Проблеми організації обліку на підприємстві та шляхи їх вирішення.
−
Маркетинг у соціальних мережах (SMM).
−
Інформаційні технології в щоденній професійній діяльності
педагога.
−
Введення в робототехніку.
−
Сучасне бджолярство.
−
Сучасне свинарство.
−
Контроль якості молочної продукції.
−
Інжиніринг ресторанного господарства.
−
Зелений бізнес.
−
Сучасне нормування антропогенного навантаження на навколишнє
середовище.
Однією з форм ефективної співпраці з громадою Луганської та Донецької
областей стала участь Університету у проєкті «Школа фермерства» за ініціативи
Агенції регіонального розвитку Луганської області, де викладачі Університету
стали провідними експертами та проводять курси за відповідними напрямками.
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ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАВДАННЯ
Згадуючи 2020 рік, вкотре загадуємо, що Університет розпочав процеси з
відновлення матеріальної бази, яка використовується у навчальному процесі. Ми
завдячуємо всім небайдужим, які мали відношення до становлення Університету
у цей нелегкий період реінтеграційного переміщення: співробітники
Міністерства освіти і науки України, підприємці-благодійники, власні
співробітники, закордонні донори. Основним нашим надбанням у цей період
стали результати грантової діяльності з відновлення матеріально-технічної бази.
Першими на наше прохання відгукнулось Агентство США з міжнародного
розвитку (USAID), яке за програмою «Економічна підтримка Східної України»
надало Університету технічну допомогу. І цінність цієї допомоги була не тільки
в тому, що ми отримали більше як 90 комп’ютерів та ноутбуків, 150 одиниць
іншої комп’ютерної та офісної техніки (сервера, роутери, принтери, проекційні
екрани та проектори), що дозволило розпочати роботу на нових локаціях.
Цінність цієї допомоги полягала у розбудові довготривалої програми
співробітництва з цією організацією, підписанні Меморандуму про
співробітництво, розробці на цій основі Стратегічного плану розвитку
Університету, окресленню майбутніх напрямків співробітництва.
Зараз, для практичної підготовки наших студентів, до числа яких входять і
студенти коледжів, ми можемо використовувати більше як 3,5 тис. га земель
сільгосппризначення, 140 будівель і споруд, 62 одиниці сільгосптехніки та
автотранспортних засобів. Починаючи з 2020 року, у відповідності до нашого
Стратегічного плану розвитку, ми почали започатковувати практичну підготовку
студентів на власних дослідних полях, на які ми у майбутньому плануємо
виділяти до 30 % загальної площі земель сільгосппризначення. Також ми хочемо
почати займатись селекцією сільгоспкультур. Вже є плани та проєкти з
залучення іноземної допомоги для початку цих процесів.
У 2021 році крім реалізації чисельних міжнародних проєктів, ми будемо
працювати у напрямку залучення матеріальних та інтелектуальних ресурсів для
вдосконалення освітньої інфраструктури на територіях Донецької та Луганської
областей.
Разом з цим, слід вважати за необхідне спрямувати зусилля колективу
Університету на вирішення першочергових стратегічних завдань на наступний
період у контексті виконання Стратегії розвитку Університету на 2020-2025 рр.:
Стратегічна ціль 1. Участь у реалізації державної політики у сфері освіти
1.1. Упорядкування структури університету та штатного розпису
управлінських та адміністративно-господарських підрозділів університету.
1.2. Активізація роботи щодо залучення працівників та студентів для
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забезпечення повноцінного функціонування Університету та комплектності
факультетів, інститутів та кафедр. Формування кадрового резерву, в тому числі
на рівні топ-менеджменту Університету.
1.3. Цифровізація навчального, виховного, наукового, науково-дослідного,
управлінського процесів в Університеті: оптимізація регламентів роботи у Епросторі
Університету
співробітників
Університету,
відокремлених,
відокремлених структурних підрозділів та студентів. Проведення заходів з
підвищення ступеня володіння ІКТ співробітників Університету та
відокремлених структурних підрозділів.
1.4. Створення та впровадження функціональних стратегій розвитку
Університету у контексті реалізації Стратегії розвитку Університету на 20202025 рр.
Стратегічна ціль 2. Формування позитивного іміджу університету
2.1. Проведення маркетингових досліджень. Визначення: попиту на
підготовку фахівців з вищою освітою за освітніми програмами Університету,
оптимального портфелю освітніх програм для розвитку Університету,
персональної ефективності викладачів і співробітників Університету,
маркетингових векторів комплексного просування освітніх програм, в тому
числі і сертифікатних.
2.2. Комплексне впровадження внутрішньої системи якості освіти та
циклічної системи підготовки здобувачів вищої освіти на рівнях школа-коледжуніверситет з використанням принципів академічної доброчесності.
2.3. Розвиток системи партнерських відносин з побудови та реалізації
дуальної системи навчання на сільськогосподарському ринку Донецької та
Луганської областей, на регіональних ринках освітніх послуг з ключовими
стейкхолдерами.
2.4. Покращення взаємодії Університету із закордонними ВНЗ-партнерами
в межах угод про співпрацю та розробка спільних програм подвійних дипломів
університетами-партнерами.
Стратегічна ціль 3. Розвиток освітньої інфраструктури для забезпечення
освітнього та виховного процесу
3.1. Покращення матеріальної бази Університету у місцях дислокації
структурних, відокремлених та відокремлених структурних підрозділів
3.2. Впровадження комплексу заходів з підвищення ефективності
використання структурними, відокремленими та відокремленими структурними
підрозділами Університету майна університету, в тому числі і земельних
ресурсів.
3.3. Проведення ремонтно-відновлювальних робіт з покращення майнових
комплексів Університету, в тому числі соціально-побутових, навчальних,
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допоміжних об’єктів, машин та механізмів, тощо.
3.4. Впровадження єдиної для Університету, відокремлених та
відокремлених структурних підрозділів електронної хмарної системи з надання
освітніх послуг з використанням технологій дистанційного навчання.
Стратегічна ціль 4. Створення та модернізація конкурентоздатних освітніх
продуктів
4.1. Формування та модернізація пакету освітніх програм для здійснення
набору на навчання у 2021 р. на СО «бакалавр» та СО «магістр».
4.2. Формування та модернізація пакету освітніх продуктів на замовлення
територіальних громад за сертифікатними освітніми програмами.
4.3. Формування та модернізація пакету освітніх продуктів для
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців аграрного та суміжних
секторів економіки Луганського та Донецького регіонів.
4.4. Формування та модернізація пакету освітніх продуктів для підготовки
фахівців за індивідуальними освітніми траєкторіями.
Стратегічна ціль 5. Створення умов для підготовки фахівців звищої освітою,
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців
5.1. Отримання додаткового фінансування через систему державного
фінансування, грантової та фандрайзінгової діяльності, фінансування з боку
місцевих громад та благодійників на поліпшення матеріально-технічної бази
Університету.
5.2. Проведення комплексу робіт з комерціалізації можливостей з
використання матеріально-технічної бази (в тому числі і земельних ресурсів)
Університетом для вироблення сільгосппродукції, впровадження передового
досвіду землеробства, наукової, науково-дослідної роботи, проведення
практичної підготовки здобувачів освіти структурних, відокремлених,
відокремлених структурних підрозділів, здійснення комплексу робіт зі
створення дослідних полів та ділянок з метою отримання додаткових ресурсів
для забезпечення інноваційного розвитку.
5.3. Створення єдиної системи аудиту функціонування відокремлених,
відокремлених структурних підрозділів за переліком показників, які створюють
додаткові можливості розвитку Університету.
5.4. Розширення участі науковців Університету в міжнародному науковотехнічному співробітництві.
Я сподіваюсь, що наступний рік стане для нашого Університету роком
забезпечення якості освіти. І ми нарешті створимо сучасний та інноваційний
освітній, науковий, культурний простір не тільки для студентів і співробітників
Університету, але й для всіх охочих.
.
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