
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Луганський національний аграрний університет

Освітня програма 19294 Екологія

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 101 Екологія

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

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

Повна назва ЗВО Луганський національний аграрний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 00493669

ПІБ керівника ЗВО Подольський Ростислав Юрійович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://lnau.in.ua

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

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 19294

Назва ОП Екологія

Галузь знань 10 Природничі науки

Спеціальність 101 Екологія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності

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

Кафедра загальноосвітньої підготовки, кафедра будівництва, архітектури, 
геодезії та землеутрою

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

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

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 321227

ПІБ гаранта ОП Кирпичова Ірина Валентинівна

Посада гаранта ОП проректор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

i.kyrpychova@lgnau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(095)-485-05-45

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 4 міс.

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
За спеціальністю Екологія підготовку здобувачів вищої освіти було розпочато в ЛНАУ з 2004 р.
З 20.10.2014 р. наказом Міністерства аграрної політики і продовольства України № 408 ЛНАУ було переміщено «до 
завершення збройного конфлікту на території Луганської обл.» до м. Харків (на базу ХНТУ ім. Петра Василенка). 
Починаючи з 2019 р., відповідно до Наказу №925 МОН України «Про організацію освітнього процесу в ЛНАУ» 
відбулося переміщення до м. Старобільськ Луганської обл., а у лютому 2020 р. – у м. Слов’янськ Донецької обл. 
(Наказ №01-04/034 «Про закріплення місцезнаходження структурних підрозділів в ЛНАУ» від 13.02.2020 р).
На підставі проєкту стандарту вищої освіти, затвердженого на засіданні підкомісії зі спеціальності 101 Екологія 
(Протокол Науково-методичної ради МОН № 7 від 27.09.2016 р.), було розроблено в та запроваджено у навчання 
ОП «Екологія» для другого (магістерського) рівня (розглянуто та затверджено Вченою радою ЛНАУ, протокол № 9 
від 19.04.2017 р.).
У 2019 році після затвердження Стандарту за спеціальністю 101 Екологія другого (магістерського) рівня, обговорень 
та консультацій зі стейкголдерами, ОП було затверджено, відповідно до вищезазначеного документу, рішенням 
Вченої ради ЛНАУ (протокол №12 від 25.06.2019 р.). 
У 2020 р. було здійснено перегляд ОП. До цього процесу було залучено як академічну спільноту, здобувачів, 
випускників, так і роботодавців. Зміни, які було внесено до ОП, затверджено рішенням вченої ради ЛНАУ (протокол 
№11 від 30.06.2020 р.).
Підготовка здобувачів здійснюється кафедрою екології та безпеки життєдіяльності. Гарантом ОП з 2017 р. до жовтня 
2020 р. виступала док. біол. наук, проф., професор кафедри екології та безпеки життєдіяльності Чеченєва Тетяна 
Миколаївна. 
Відповідно до Наказу № 01-04/148 від 21.10.2020 гарантом ОП призначено канд. біол. наук, доц., доцент кафедри 
екології та безпеки життєдіяльності Кирпичову Ірину Валентинівну. Проєктна група та група забезпечення 
відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (у редакції Постанови Кабінету Міністрів 
України № 347 від 10.05.2018 р.).
ОП розроблено проєктною групою у складі:
Кирпичова Ірина Валентинівна – гарант ОП, керівник проєктної групи, канд. біол. наук, доц., доцент кафедри 
екології та безпеки життєдіяльності ЛНАУ;
Чеченєва Тетяна Миколаївна – член проєктної групи, док. біол. наук, проф., професор кафедри екології та безпеки 
життєдіяльності ЛНАУ;
Коробкова Ганна Володимирівна – член проєктної групи, канд. геогр. наук, доцент кафедри екології та безпеки 
життєдіяльності ЛНАУ.
До обговорення ОП залучені в тому числі:
Олександр Васенко – перший заступник директора з наукової роботи НДУ «Український науково-дослідний 
інститут екологічних проблем», канд. біол. наук, доц.; 
Катерина Уткіна – доцент кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна, канд. геогр. наук;
Володимир Брук – в. о. завідувача лабораторії НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних 
проблем», канд. тех. наук.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 5 2 3 0 0

2 курс 2019 - 2020 12 7 5 0 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 19093 Екологія
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другий (магістерський) рівень 19294 Екологія

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 30509 7896

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

29181 6954

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

1328 942

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОП Екологія 2020.pdf tp/2QDq//EAASx6kOt/LRqyV7nrilnd9nNwore/k3oA=

Навчальний план за ОП НП Екологія магістри денна.pdf G+JolnNBk+RcLHysgxKL0ucjaF9OdzAFtwxVbbBGPyQ=

Навчальний план за ОП НП Екологія магістри заочна.pdf 6d92qeaIisj+TQou7mCgsnR/YQB3i0XHZX1tlQedfHw=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

101_1_4_брук.pdf wnbnHWQ7moUaHqcDHsGXm5NkhsoMtV3R+YKysBbC
gYw=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

101_1_4уткіна.pdf xmP99dU/pTz4+sRN7PjMIuXsUhi2pZENzeHVfAPyx2g=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілями ОП є формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в 
професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування, загальних та 
фахових компетентностей для виконання професійних завдань та обов’язків освітнього та інноваційного характеру в 
галузі сучасної екології, здатності до самостійної наукової діяльності в різноманітних установах та організаціях, 
педагогічної діяльності в умовах закладів вищої освіти та організаційно-управлінської діяльності в органах 
державної влади. 
Унікальність ОП складається у тому, що на території Луганської і Донецької областей, що зазнали під час збройного 
конфлікту на Донбасі значних людських і ресурсних втрат, матеріальних збитків та екологічних проблем, 
відбувається підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні застосувати сучасні знання для практичного 
вирішення проблем негативного впливу антропогенної діяльності на стан природних ресурсів та екосистем, зокрема 
у сфері аграрного виробництва. До програми підготовки включено дисципліну "Педагогіка та методика викладання 
у вищій школі", а також передбачено проходження педагогічної практики на кафедрі Університету, що дозволяє 
набути професійних компетенцій фахівця з екологічної освіти, викладача закладу вищої освіти, що дозволяє 
випускникам даної спеціальності додатково реалізовувати себе в якості викладачів закладів передвищої та вищої 
освіти.

 

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

Вищезазначені цілі ОП прямо корелюються з місією університету, а саме: передача накопичених знань та 
інструментів застосування цих знань, набуття нових знань і збереження організованої структури знань для служіння 
суспільству, розвитку національної та регіональної економіки. ОП «Екологія» формує позитивний імідж ЛНАУ для 
споживачів освітніх послуг Східного регіону України, розвиває освітню інфраструктуру університету для 
забезпечення ефективного освітнього та виховного процесу, створює та постійно модернізує конкурентоздатний 
регіональний освітній продукт, який відповідає вимогам і очікуванням споживачів, місцевої влади та громад, що 
відображається у документах, що регламентують діяльність ЛНАУ:Стратегія-розвитку http://lnau.in.ua/zmt8
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Статут університету https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Statut_Luhansk_NAU.pdf
Програма дозволяє здобувачам вищої освіти зі спеціальності 101 Екологія набути необхідних програмних 
результатів у галузі охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування, з 
урахуванням регіональних потреб та галузевої специфіки аграрного виробництва.

 

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

Інтереси здобувачів вищої освіти враховуються під час формування цілей програми таким чином: передбачається 
досягнення мети навчання – готовність до працевлаштування, забезпечення умов формування і розвитку 
професійних компетентностей магістрів освітньої програми «Екологія», а отже – оволодіння знаннями, уміннями і 
навичками, необхідними для здійснення фахової діяльності у сфері охорони навколишнього середовища, які 
відповідають регіональним потребам ринку праці та галузевим потреба сьогодення. Спілкування з випускниками 
спеціальності «Екологія» другого магістерського рівня надало підґрунтя для введення дисципліни «Управління 
проєктами» та «Екологічне законодавство», як окремих компонентів освітньої програми, що є необхідним при 
роботі, зокрема у держустановах. Випускники, які працевлаштувались у навчальні заклади в якості викладачів, 
також наголошують на необхідності збереження таких компонентів ОП, як «Педагогіка та методика викладання у 
вищій школі», «Педагогічна практика», що надає випускникам більше можливостей щодо працевлаштування, 
особливо у сільській місцевості.

- роботодавці

Роботодавці, які брали участь у формуванні ОП, вносили пропозиції щодо підготовки фахівців за спеціальністю 101 
«Екологія». На етапі розробки ОП, а також під час її реалізації були проведені обговорення, де були визначені 
основні критерії формування цілей ОП відповідно до сучасних вимог ринку праці. Активні консультації щодо змісту 
ОП проводилися з Департаментом екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації, 
Департаментом комунальної власності, земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів Луганської 
обласної державної адміністрації.
Пропозиції роботодавців були надані у формі рекомендацій, відгуків http://lnau.in.ua/f062, що враховано при 
перегляді ОП. У результаті у 2020 р. до ОП було введено дисципліну «Управління проєктами», «Екологічне 
законодавство», збільшено кількість кредитів для вивчення дисциплін «Екологічний менеджмент і аудит», 
«Системний аналіз якості навколишнього середовища», «Стратегія сталого розвитку», «Сучасні методики 
визначення екологічних ризиків», «Екологічне інспектування».

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти ЛНАУ були враховані під час розробки та формування ОП. Університетом отримані 
рецензії на освітньо-професійну програму 101 «Екологія» від представників академічної спільноти та провідних 
науковців у сфері екології від зовнішніх стейкголдерів, зокрема: Катерини Уткіної, доцента кафедри екологічної 
безпеки та екологічної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидата географічних 
наук - http://lnau.in.ua/2fpy. 
Основним аспектом, який був врахований в інтересах академічної спільноти, стало прагнення підготовки фахівців з 
розвинутими загальними та професійними компетентностями, котрі могли б демонструвати свої знання, навички, 
вміння, необхідні для професійної діяльності у сфері екології. до обов’язкових дисциплін додано «Екологічне 
законодавство» та «Управління проектами», що відповідають вимогам сьогодення до професійних якостей 
випускників даної спеціальності, обґрунтовано продовження вивчення дисципліни «Педагогіка та методика 
викладання у вищій школі» у кількості 6 кредитів ЄКТС та проходження студентами педагогічної практики.

- інші стейкхолдери

До таких стейкхолдерів можна віднести партнерів університету, які співпрацюють з зво у напрямку охорони  
навколишнього середовища – це громадські організації, діяльність яких пов’язана із екологією, так, наприклад, 
«Всеукраїнська екологічна ліга», Регіональний ландшафтний парк «Краматорський», Національний науковий 
центр інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського, Харківський національний аграрний університет 
ім. В. В. Докучаєва, з якими укладено договори про співробітництво, з якими проводяться постійні консультації 
щодо змісту ОП. Також своїми стейкголдерами вважаємо абітурієнтів, які одержують другу вищу освіту та 
цікавляться отриманням певних професійних компетенцій, про що ведуться співбесіди під час проведення 
профорієнтаційних зустрічей з потенційними абітурієнтами.

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

У цілях та програмних результатах формується усвідомлення того, що набуття знань та навичок щодо реалізації 
професійної діяльності відбувається шляхом міждисциплінарної та багатопрофільної підготовки 
висококваліфікованих фахівців у сфері екології та охорони навколишнього середовища. Випускник ЛНАУ 
спеціальності «Екологія» підготовлений до роботи в наступних галузях народного господарства: сільське 
господарство, лісове господарство та надання пов’язаних із ними послуг; водопостачання, каналізація, поводження 
з відходами (збирання, оброблення й видалення відходів, відновлення матеріалів, інша діяльність щодо 
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поводження з відходами); професійна, наукова та технічна діяльність; державне управління загального характеру; 
освіта (професійно-технічна освіта та фахова передвища освіта, вища освіта, інші види освіти); діяльність 
організацій промисловців і підприємств, професійних організацій. Здобувачі спеціальності Екологія постійно беруть 
участь в «Днях кар’єри», які організують регіональні центри зайнятості, під час даних заходів відбувається 
спілкування також і викладачів кафедри екології з роботодавцями, які висловлюють побажання щодо професійних 
компетенцій випускників.

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

Основними особливостями Луганської та Донецької областей є наявність високої концентрації промисловості зі 
наявністю екологічно небезпечних виробництв, розвинений аграрний сектор, великі площі зайняті промисловими 
відходами. Екологічну небезпеку становлять наслідки бойових дій. Виходячи з цього, до ОП включені освітні 
компоненти, які забезпечують досягнення відповідних результатів навчання: «Методики визначення екологічного 
ризику», «Екологічне інспектування», «Системний аналіз якості навколишнього середовища», у змісті яких 
розглядаються відповідні питання на прикладах специфіки регіону, з урахуванням аграрного профілю ЛНАУ. Задля 
можливості працевлаштування випускників у будь-якому регіоні країни, збільшення їхньої 
конкурентоспроможності на ринку праці велика увага приділяється досягненню таких ПРН, як застосовування 
нових підходів для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах, обрання 
оптимальної стратегії господарювання та природокористування в залежності від екологічних умов, використання 
сучасних методів обробки та інтерпретації інформації при проведенні інноваційної діяльності, використання 
новітніх методів та інструментальних засобів екологічних досліджень, методів та засобів математичного і 
геоінформаційного моделювання, сучасної законодавчої системи в галузі екології, що забезпечується під час 
вивчення наступних освітніх компонент, як «Геоінформаційні системи», «Стратегія сталого розвитку», «Екологічне 
законодавство», «Управління проектами».

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

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано досвід аналогічних 
вітчизняних програм з підготовки магістрів з екології, у тому числі в аграрних закладах вищої освіти, таких як 
Національний університет біоресурсів та природокористування, Харківський національний університет імені В. Н. 
Каразіна, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Національний університет біоресурсів та 
водного господарства, де пропонуються власні цілі та певні самостійно розроблені результати навчання, аналіз ОП 
та навчальних планів надав можливість змінити номенклатуру дисциплін, зробити їх укрупнення. Під час 
формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП, підбору дисциплін, було враховано досвід 
аналогічних іноземних програм у сфері екології, таких як Університет Екології і Управління у Варшаві (Польща).

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

Зміст освітньої програми дає можливість досягти результатів навчання, які визначені стандартом вищої освіти за 
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти. Діюча ОП була розроблена на підставі Стандарту вищої освіти 
України для другого (магістерського) рівня спеціальності 101 «Екологія», що був затверджений Наказом 
Міністерства освіти і науки України № 1066 від 04.10.2018. Зміст ОП відповідає вимогам вищезазначеного 
Стандарту щодо досягнення необхідних програмних результатів навчання, які забезпечені відповідними 
компетентностями здобувачів, що відображено у матриці забезпечення програмних результатів навчання 
обов’язковими компонентами освітньої програми. 
Зокрема, такі вказані у стандарті вищої освіти програмні результати навчання, як «Застосовувати нові підходи для 
вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах», «Володіти основами еколого-
інженерного проєктування та еколого-експертної оцінки впливу на довкілля», забезпечуються освітньою 
компонентою «Системний аналіз якості навколишнього середовища».

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

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 
Екологія розроблена відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія другого (магістерського) 
рівня вищої освіти, затвердженого та введеного в дію Наказом Міністерства освіти і науки України № 1066 від 
04.10.2018.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90
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Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

66

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

24

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

ОП зосереджується на поняттях, концепціях, принципах природничих наук, сучасної екології та їх використанні для 
охорони навколишнього середовища, збалансованого природокористування та сталого розвитку. Здобувач має 
оволодіти методами збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень. ОП дозволяє 
здобувачам набути необхідних програмних результатів у галузі охорони навколишнього природного середовища та 
збалансованого природокористування, з урахуванням регіональних потреб та галузевої специфіки аграрного 
виробництва.
ОП пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності у сфері екології, охорони довкілля. Дисципліни та 
практики, які включені в програму орієнтовані на актуальні напрями, в рамках яких можлива подальша професійна 
та наукова кар’єра здобувача, у тому числі в системі екологічної освіти. 
Підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні застосувати сучасні знання для практичного вирішення 
проблем негативного впливу антропогенної діяльності на стан природних ресурсів та екосистем, зокрема у сфері 
аграрного виробництва, передбачає набуття знань та навичок щодо реалізації професійної діяльності шляхом 
міждисциплінарної та багатопрофільної підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері екології та охорони 
навколишнього середовища. До ОП включено дисципліну з методики викладання та проходження педагогічної 
практики, що дозволяє набути професійних компетенцій фахівця з екологічної освіти, викладача закладу вищої 
освіти.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача відбувається через такі процедури: вільний вибір 
здобувачами вищої освіти вибіркових компонентів ОП http://lnau.in.ua/i34v; створення індивідуального плану 
здобувача http://lnau.in.ua/ehqz; вибір теми кваліфікаційної роботи відповідно до інтересів здобувача; можливості 
участі в програмах закордонних практик http://lnau.in.ua/tljx. Також формування індивідуальної освітньої 
траєкторії визначається наступними документами університету: 
Положення про організацію освітнього процесу в Луганському національному аграрному університеті (у новій 
редакції) http://lnau.in.ua/rgam;
Положення про проведення навчально-виробничих закордонних практик та стажувань - http://lnau.in.ua/068y,
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність - http://lnau.in.ua/gx0g
Положення про дуальну форму навчання - http://lnau.in.ua/6u71
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті - 
http://lnau.in.ua/kazl
Положення про організацію інклюзивного навчання в Луганському національному аграрному університеті - 
http://lnau.in.ua/8h3s
Положення про організацію інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами у Луганському 
національному аграрному університеті http://lnau.in.ua/zbal

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

Процедура забезпечення права здобувачів вищої освіти на вільний вибір дисциплін враховує особистісні освітні 
інтереси, дозволяє набути додаткових загальноосвітніх і соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим 
цілям програми, а також фахових компетентностей та сприяє підвищенню конкурентоспроможності та 
затребуваності здобувачів на ринку праці. Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем при формуванні 
індивідуального навчального плану, за результатами особистого вибору дисциплін в обсязі, не меншому за 
встановлений чинним законодавством, з урахуванням вимог ОП щодо вивчення її обов’язкових компонентів, а саме 
24 кредити ЄКТС (25% від загального обсягу кредитів). Перелік вибіркових дисциплін за ОП та їх описи 
оприлюднюються на вебсайті університету у розділі «Студенту» http://lnau.in.ua/gcb6. Профільні кафедри можуть 
використовувати різні форми презентації вибіркових дисциплін. Запис здобувачів на вибіркові дисциплін 
здійснюється в особистому кабінеті здобувача через автоматизовану систему управління навчальним процесом 
(http://lgnau.edu.ua/it/). 
1. Здобувачі реалізують своє право вибору освітніх компонент не пізніше початку весняного семестру (до 25 лютого), 
який передує навчальному року (абітурієнти у перший місяць після зарахування на навчання). 
2. Деканат узагальнює інформацію про вибір студентами дисциплін з урахуванням наповненості груп, і до 1 березня 
надає дані до навчального відділу для формування наказу на затвердження складу груп за дисциплінами та 
розрахунку обсягів навчального навантаження кафедр на наступний навчальний рік. 
3. Обрані освітні компоненти вносяться в індивідуальний навчальний план студента та є обов’язковими для 
вивчення. 
У разі поновлення або переведення здобувача перезарахування дисциплін здійснюється відповідно до Положення 
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про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці  (http://lnau.in.ua/1t3d) на 
підставі заяви та академічної довідки студента. Дисципліни вільного вибору здобувача не вважаються академічною 
різницею. Перелік дисциплін за вибором щорічно оновлюється кафедрами з урахуванням кон'юнктури ринку праці, 
запитів роботодавців та рівня задоволеності здобувачів.

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

Організація та забезпечення усіх видів практик здійснюються відповідно до наскрізних програм практики та угод з 
роботодавцями про проходження практик. Комунікація з роботодавцями щодо цілей і завдань практичної 
підготовки здійснюється систематично у вигляді зустрічей. 
Практична підготовка фахівців-екологів є невід′ємним елементом їх професійної майбутньої діяльності, під час якої 
вони набувають: практичних умінь, навичок у сфері охорони навколишнього середовища та збалансованого 
природокористування у професійній діяльності; здатностей приймати відповідальні рішення щодо забезпечення й 
управління якістю та безпекою навколишнього середовища на локальному, регіональному та глобальному рівнях. 
ОП Екологія передбачена виробнича практика (6 кредитів ЄКТС) та педагогічна практика (3 кредити ЄКТС). 
Регламентується Положенням про проведення практики здобувачів вищої освіти ЛНАУ (нова редакція) - 
http://lnau.in.ua/lmib

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

ОП Екологія враховує особливості діяльності здобувача другого (магістерського) рівня спеціальності 101 Екологія, а 
саме: здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з 
урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень, знання етичних норм для оцінки професійної діяльності, 
розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах суперечливих вимог, що орієнтовано на 
набуття соціальних навичок (комунікативні навички, навички стратегічного управління). ОП містить освітні 
компоненти, які забезпечують набуття соціальних навичок: 1. Педагогіка та методика викладання у вищій школі; 2. 
Ділова іноземна мова; 3. Екологічний менеджмент і аудит; 4. Управління проектами. 5. Педагогічна практика. 
Формуванню навичок softs kills в межах ОП сприяють сучасні методи навчання (презентації, робота в команді, 
заняття-диспути), участь здобувачів у громадських заходах, наукових конференціях та семінарах. 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

На даний момент професійний стандарт відсутній

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

Обсяг ОК та співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи визначаються з урахуванням їх 
особливостей, змісту та значення в реалізації ОП задля досягнення запланованих результатів навчання відповідно 
до Положення «Про організацію освітнього процесу в ЛНАУ» http://lnau.in.ua/w3dd. 
Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною програмою, обсяг якої становить 90 кредитів ЕКТС, 
включаючи самостійну роботу. Під час формування навчальних планів для денної форми навчання обов’язковою 
умовою є дотримання обсягу самостійної роботи у межах не менше 1/3 та не більше 2/3 від її загального обсягу ОК. 
Самостійна робота реалізується в позааудиторний час, не фіксується розкладом, але відбувається під контролем 
викладача
У навчальному плані за ОП Екологія для здобувачів денної форми навчання http://lnau.in.ua/pco4 обсяг годин 
відведений на навчальні дисципліни обов’язкового компоненту становить 1530 год., з них на аудиторні заняття – 510 
год (33,3 % від загального обсягу год.), а на самостійну роботу – 1020 год. (61,8 %), на вибіркові дисципліни 
відведено 720 годин (з них 240 – аудиторних – 33,3% загального обсягу годин).

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

Дуальна форма освіти за даною освітньою програмою не здійснюється, але відповідно до положення ЛНАУ «Про 
дуальну форму навчання» - http://lnau.in.ua/1zao, та наявності студентів, які мають бажання здійснювати навчання 
за дуальною формою освіти, така форма здобуття освіти можлива та починає поступово впроваджуватися.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

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

Прийом на навчання проводиться відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затвердженого 
постановою КМУ від 29.04.2015 р. № 266.
Відповідно до вимог МОН України та Правил прийому до ЛНАУ для вступу на перший курс на навчання за цією ОП 
конкурсний вступ здійснювався за результатами сертифікатів ЄВІ з іноземної мови (для абітурієнтів, які вступають 
на базі диплома спеціаліста/магістра – на підставі вступного випробування з іноземної мови) та фахового вступного 
випробування.
Чинними правилами прийому регламентовано етапи вступної компанії та необхідний перелік документів для вступу 
-  http://lnau.in.ua/acua
Тестування абітурієнтів  відбувається з використанням платформи дистанційного навчання Moodle з обов’язковим 
шифруванням результатів екзаменаційних випробувань абітурієнтів, ця процедура визначається відповідним 
положенням http://lnau.in.ua/uozq.
Тестові завдання з фахового випробування розробляються викладачами кафедри відповідно до програми вступних 
випробувань. Для вступників, які можуть скористатися правом на вступ за результатами внутрішнього екзамену з 
іноземної мови проводиться вступний іспит, програму та тестові завдання, для якого розробляють викладачі 
іноземної мови кафедри загальноосвітньої підготовки.
Для вирішення спірних питань в університеті діє положення "Про апеляційну комісію ЛНАУ" http://lnau.in.ua/3827

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

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

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

Практики застосування вказаних правил на ОП не було

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

Питання визначення результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюються «Про порядок визнання 
результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті» http://lnau.in.ua/nh5h. Положення 
розміщено на сайті університету у відкритому доступі.

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

Практики застосування не було

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Навчання за ОП регламентується Законом України «Про вищу освіту», Положенням «Про організацію освітнього 
процесу в Луганському національному аграрному університеті (у новій редакції)» http://lnau.in.ua/rgam, Положеням 
«Про освітні програми ЛНАУ» http://lnau.in.ua/f0ku
Форми та методи навчання обираються викладачами кафедри з урахуванням мети навчання та змісту навчальної 
дисципліни. Основні форми навчання та викладання, які застосовують викладачі це: лекція, практичні, лабораторні 
заняття, індивідуальні заняття та консультації, самостійна робота. Ці форми навчання сприяють засвоєнню 
фундаментальних знань, також формують у студентів вміння використовувати сучасні інформаційні ресурси, 
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доносити власні обґрунтування до широкого загалу. У своїй діяльності викладачі освітньої програми застосовують 
різноманітні методи навчання, наприклад, під час проведення лекцій та практичних (лабораторних) занять, 
більшою мірою використовуються традиційні методи: пояснення, бесіда, розповідь. Крім того, викладачі 
застосовують і такі методи навчання як проблемне навчання, дискусія, круглий стіл, диспут, мозковий штурм, 
дослідницькі, експериментальні, евристичні, пояснювально-ілюстративні методи. Це стимулює студентів до 
вироблення стратегії прийняття складних рішень в непередбачуваних умовах. Залежно від специфіки дисципліни, 
викладач обирає форми й методи навчання і викладання.

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

Під час викладання на освітній програмі, викладачі кафедри екології та безпеки життєдіяльності застосовують різні 
форми і методи навчання, різні способи подачі матеріалу. Використовуються: викладання в малих групах, 
проблемні лекції, ситуаційні методики, групові дискусії. Наприклад, під час дискусії студент може 
продемонструвати свої знання, обговорити з викладачем свою роботу, висловити свою точку зору на рішення 
заданої проблеми чи ситуації. Це свідчить про те, що викладачі прагнуть знайти найбільш ефективні методи, щоб 
забезпечити відповідну якість знань, розвиток пізнавальної та творчої активності, самостійності.
Також студенти мають змогу ознайомлюватися з програмами навчальних дисциплін на платформі Moodle, 
викладачі ознайомлюють студентів з програмами навчальних дисциплін на початку семестру. 
Кожного семестру проводиться опитування серед здобувачів вищої освіти стосовно оцінювання рівня викладання з 
кожної навчальної дисципліни відповідно до діючого положення http://lnau.in.ua/qrlt/. Результати опитування 
свідчать про якість викладання.

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

Методи навчання і викладання і відповідають принципам академічної свободи, оскільки передбачають: вільний 
вибір студентом вибіркових дисциплін на основі відкритої інформації щодо її змісту, викладача, форм і методів 
навчання; вільний вибір напряму (спеціалізації) наукового дослідження; вільний вибір наукового керівника; 
вільний вибір тематики наукового дослідження; вільний вибір підприємства, на базі якого закріплюється здобувач 
для виконання наукового дослідження та проходження виробничої практики. Студенти мають змогу висловлювати 
свої думки, мати свою точку зору, у відповідності до свого світогляду.
Викладач має право застосовувати технології навчання, які оцінює як найдоцільніші, має право брати участь у 
професійних або академічних органах. Викладач самостійно визначає, як саме читати лекцію, практичне чи іншого 
типу заняття, та, не зазнаючи обмежень, обирає навчальні матеріали, методи, формати викладу, що 
регламентується Положенням «Про організацію освітнього процесу в Луганському національному аграрному 
університеті (у новій редакції)» http://lnau.in.ua/rgam

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

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Луганському національному аграрному університеті 
інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів надається здобувачу вищої освіти на початку семестру на першому лекційному чи 
практичному занятті у вигляді усного роз’яснення викладача. Крім цього, здобувачі вищої освіти можуть 
ознайомитися з робочими навчальними програмами дисциплін на платформі Moodle та веб сайті Університету. На 
сайті університету представлено освітні програми, навчальні плани, каталоги вибіркових дисциплін, графік 
організації освітнього процесу, розклад занять, посилання на платформи дистанційного навчання тощо.

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

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації на освітній програмі «Екологія» відбувається шляхом 
поєднання знань, наукових досягнень про екологічні проблеми сьогодення та засоби їх вирішення. Викладачі 
кафедри під час навчання мотивують студентів критично мислити, працювати в команді, аналізувати наслідки 
антропогенного впливу на природне середовище, оцінювати екологічні ризики, обирати оптимальну стратегію 
природокористування.
Студенти виконують кваліфікаційні роботи, частиною роботи є виконання дослідження під керівництвом наукового 
керівника. При виборі тем кваліфікаційних робіт враховуються особистісні якості студента, його інтереси, 
проходження практики на певних підприємствах, наявність досвіду практичної роботи у певній професійній галузі, 
або їхні наукові інтереси. Також невід’ємною частиною поєднання навчання і досліджень є участь студентів у 
семінарах, вебінарах, виставках, конкурсах студентських наукових робіт, які мають відповідний або споріднений з 
ОП напрям. Серед випускників спеціальності 101 Екологія є призери конкурсів наукових студентських робіт та 
Всеукраїнських олімпіад (Кононенко Артем, 2017 р.). 
Щороку ЛНАУ проводить науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти, що дозволяє здійснити 
апробацію наукових досягнень здобувачів вищої освіти. За результатами роботи конференцій доповіді 
опубліковуються в друкованому та електронному вигляді. Крім того, здобувачі представляють свої роботи й на 
інших наукових конференціях, у публікаціях тощо. 
Проходження виробничої практики здобувачами, що містить наукову складову, яка відображається у завданні на 
виробничу практику, яке одержує здобувач від керівника практики перед початком, ця проблематика досліджень 
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безпосередньо пов’язана із темою дослідження у кваліфікаційній роботі.

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

НПП підвищують кваліфікацію шляхом участі у вітчизняних та зарубіжних науково-практичних конференціях, 
стажуваннях, курсах підвищення кваліфікації, науковій роботі, у процесі консультування з представниками науково-
дослідних установ.
Ініціаторами оновлення освітніх компонентів, з огляду на набуті нові знання та досвід, виступають, перш за все. 
викладчі дисциплін, гарант ОП, члени проєктної групи, стейкголдери. Викладачі використовують в освітньому 
процесі свій власний дослідницький досвід, постійно оновлюють зміст освітніх компонентів, включаючи у робочі 
програми навчальних дисциплін найбільш актуальні та новітні наукові досягнення.
Оновлення змісту освітніх компонентів відбувається з урахуванням результатів моніторингу та отриманих побажань 
та зауважень від здобувачів освіти, випускників і роботодавців, інших стейкголдерів. Зокрема, збільшення кількості 
кредитів ЄКТС на пріоритетні дисципліни ОП, яке відбулося в процесі урахування зауважень стейкголдерів, 
визначило переформатування робочих програм дисциплін: включення до них тем та питань, націлених на 
поглиблене вивчення особливо важливих напрямів, виключення другорядних тем, надання більшого наголосу на 
питання, які висвітлюють інноваційні напрямки стосовно цих дисциплін. 
Зміст робочих програми навчальних дисциплін розгядається перед початком кожного навчального року на 
засіданні кафедри екології та безпеки життєдіяльності, засіданні науково-методичної комісії факультету. Зміст 
дисциплін, підготовка за якими забезпечується викладачами інших кафедр, узгоджується із гарантом ОП, 
завідувачем кафедри та деканом факультету.

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

Укладені договори щодо академічного і наукового співробітництва з 6 закордонними ЗВО сприяли поліпшенню 
змісту ОП і впровадженню кращих практик навчання і викладання, використовуваних у зазначених закладах вищої 
освіти.
Студенти можуть залучатися до міжнародної співпраці через академічну мобільність, шляхом участі в міжнародних 
проєктах, конференціях, грантах, семінарах, у процесі проходження закордонних виробничих практик тощо. 
Викладачі, які стажувалися за кордоном або брали участь у міжнародних проєктах, діляться досвідом на 
факультетських та університетських наукових семінарах і впроваджують новітні підходи в освітній програмі. У 
жовтні 2019 року) доцент Коробкова Г. В. брала участь в очній конференції Eastern Young Water professional in Prague 
(Чехія). У листопаді 2020 р. викладачі кафедри екології та безпеки життєдіяльності пройшли Міжнародне 
підвищення кваліфікації (онлайн) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів 
середньої освіти на тему: «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи 
Moodle», виконавши підсумкову роботу відповідно до дисциплін, які вони викладають.

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

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

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

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

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється відповідно до «Положення про організацію та 
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проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання у ЛНАУ» (http://lnau.in.ua/xjov). 
Обов’язковим є ознайомлення здобувачів вищої освіти з видами роботи та критеріями оцінювання з кожної 
дисципліни на початку семестру, що забезпечує прозорість та співвідповідальність викладача та здобувача в процесі 
навчання та оцінювання результатів навчання.
Форми проведення поточного (усного, письмового опитування або комп’ютерного експресс-контролю під час 
аудиторних занять, виступів здобувачів при обговоренні питань на практичних та заняттях з використанням 
платформи дистанційної освіти Moodle ЛНАУ) та семестрового контролю (усна, письмова, комбінована, тестування, 
контроль з використанням платформи дистанційної освіти Moodle ЛНАУ) визначає виключно викладач та 
відображає цей принцип у вигляді критеріїв оцінювання та розподілу балів у РНПД. 
Семестровий контроль з дисципліни відбувається відповідно до навчального плану у вигляді семестрового екзамену, 
заліку, диференційного заліку, в терміни, встановлені графіком навчального процесу.
Оцінювання семестрового контролю здійснюється за 100-бальною університетською шкалою: «Відмінно», «Добре», 
«Задовільно», «Не задовільно» - для екзаменів, практик, а також «Зараховано», «Не зараховано» - для заліків. 
Одночасно оцінювання проводиться за школю трансферних оцінок ЄКТС («А», «В», «С», «D», «E», «Fx», «F»).

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

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до здобувачів: усно (на першій 
лекції), у вигляді графіку навчального процесу, розкладу екзаменаційних сесій (на офіційному сайті, на 
інформаційному стенді деканату), у вигляді опису ОП та анотацій освітніх компонент ОП, у вигляді робочих 
програм освітніх компонент (у файловому архіві на кафедрах). 
Інформування проводиться у відповідності до Положення «Про організацію та проведення поточного і семестрового 
контролю результатів навчання у ЛНАУ» (http://lnau.in.ua/xjov). Безпосередньо за тиждень до проведення 
контрольних заходів викладач нагадує вимоги до мінімальних знань студента, форми оцінювання відповідей та за 
день до екзамену на консультації викладач інформує здобувачів про форми і процедури його проведення, вимоги та 
критерії оцінювання відповідей, мінімальні знання здобувача з дисципліни. Проведення підсумкових видів 
контролю, зокрема екзамену, регулюється графіком, який складається деканатом, та затверджується проректором з 
науково-педагогічної та навчальної роботи. Графік екзаменів розміщується на офіційному сайті університету. В 
ЛНАУ з 2020 р. запроваджено автоматизовану систему управління навчальним процесом «АСУ», яка містить також 
особистий кабінет здобувача освіти, в якому відображається його розклад занять та сесії, успішність, наявність 
академічних заборгованостей. Скарг від здобувачів ОП Екологія другого (магістерського) рівня на незрозумілість чи 
неадекватність критеріїв оцінювання не надходило.

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

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 101 Екологія проводиться у формі захисту кваліфікаційної 
магістерської роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня 
магістра із присвоєнням освітньої кваліфікації: магістр з екології. 
Кваліфікаційна робота передбачає самостійне розв’язання комплексної проблеми у сфері екології, охорони довкілля 
та/або збалансованого природокористування, що супроводжується проведенням досліджень та/або застосуванням 
інноваційних підходів. Основні результати кваліфікаційної роботи мають бути апробовані, опубліковані та 
перевірені на плагіат. Кваліфікаційна робота розміщується у репозиторії ЛНАУ, як вимагає того стандарт вищої 
освіти.

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

Процедура проведення контрольних заходів у ЛНАУ регулюється:
Положенням про організацію освітнього процесу, (http://lnau.in.ua/w3dd) 
Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю(http://lnau.in.ua/xjov)
Положення про дистанційне навчання(http://lnau.in.ua/l4jk)
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Луганському національному 
аграрному університеті(http://lnau.in.ua/plcx)
В Університеті функціонує єдина інформаційна система управління, як програмно-апаратний комплекс, що 
забезпечує низку основних функцій роботи з документами та базами даних в електронному вигляді з використанням 
хмарних технологій, спеціалізованого програмного забезпечення та ІТ-сервісів Офіс-365. У навчальних корпусах 
забезпечений доступ до мережі Інтернет завдяки технології Wi-Fi.
Автоматизація основних функцій управління освітнім процесом запроваджено на базі програмно-технологічного 
комплексу АСУ.

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

Об’єктивність екзаменаторів є невід’ємною умовою якісного оцінювання знань здобувачів вищої освіти, при цьому 
екзаменатор послуговується загальними моральними принципами та правилами етичної поведінки працівників 
університету. З метою моніторингу дотримання членами спільноти ЛНАУ моральних та правових норм розроблено 
Положення про комісію з питань академічної доброчесності(http://lnau.in.ua/w8iq)
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Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Луганському національному 
аграрному університеті(http://lnau.in.ua/plcx)
Згідно Порядку організації і проведення заліків, диференційованих заліків, екзаменів у ЛНАУ заліково-
екзаменаційна сесія проводиться за затвердженим розкладом. Викладачі зобов'язані приймати у студентів заліки, 
диференційовані заліки та екзамени в аудиторіях та в терміни, визначені розкладом заліково-екзаменаційної сесії.
Перевіряти організацію проведення заліків, диференційованих заліків чи екзаменів мають право співробітники 
навчального відділу, деканату чи ректорат університету. Прецедентів щодо конфлікту інтересів не виникало.

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

Здобувач вищої освіти, який в день, визначений за розкладом для складання контрольного заходу, отримав 
незадовільну оцінку або позначку «не з’явився», має право перескладання екзамену або заліку протягом сесії за 
індивідуальним графіком ліквідації академічних заборгованостей Положення про порядок перезарахування 
навчальних дисциплін та визначення академічної різниці. (http://lnau.in.ua/1t3d). 

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

Відповідно до Положення «Про організацію освітнього процесу в ЛНАУ» здобувач вищої освіти має право на 
оскарження дій органів управління Університету. У випадку незгоди з оцінкою на захисті атестаційної роботи 
здобувач має право подати апеляцію на ім’я ректора. Апеляція подається після оприлюднення оцінок з обов’язковим 
повідомленням завідувача кафедри. У випадку надходження апеляції наказом ЛНАУ створюється комісія для її 
розгляду. Головою комісії призначається проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, членами комісії є 
завідувач кафедри та представник юридичного відділу. Комісія розглядає апеляції з приводу порушення процедури 
проведення контрольних заходів протягом трьох календарних днів після їх подання. У випадку встановлення 
комісією порушення процедури проведення атестації, яке вплинуло на результати оцінювання, комісія пропонує 
ректору скасувати відповідне рішення і провести повторне засідання екзаменаційної комісії у присутності 
представників комісії з розгляду апеляції. Випадків оскарження процедури і результатів контрольних заходів на ОП 
«Екологія» не було.

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

Забезпечення дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу регламентується 
«Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату в Луганському національному аграрному 
університеті» http://lnau.in.ua/jqpc. 
Органом, що здійснює контроль за дотриманням академічної доброчесності учасниками освітнього процесу в 
Університеті є Комісія з питань академічної доброчесності Луганського національного аграрного університету, 
робота якої регламентується відповідно до положення: http://lnau.in.ua/b6wq
Ці положення спрямовані на підтримку ефективної системи дотримання академічної доброчесності, яка 
поширюється на наукові та навчально-методичні праці здобувачів та передбачають оцінку рівня посилань на 
джерела інформації, дотримання норм законодавства про авторське і суміжні права; контроль за дотриманням 
академічної доброчесності здобувачами освіти, за процесом об’єктивного оцінювання результатів навчання; оцінку 
рівня виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання тощо

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

На ОП «Екологія» для протидії академічному плагіату використовується система UNICHECK. Дана система 
допомагає підвищити якість оригінальних текстів за рахунок впровадження принципів академічної доброчесності в 
ЛНАУ культуру та покращення академічної мотивації студентів та викладачів. Цей онлайн-сервіс здатен на 
автоматичне визначення заміни символів і літер в тексті, а також на зворотну автоматичну підстановку в текст 
правильних символів і пошук на плагіат модифікованої версії. В результаті перевірки складається звіт, у якому 
виділено плагіат, посилання та цитати, джерела плагіату. Згідно з Положенням про академічну доброчесність у 
ЛНАУ усі кваліфікаційні роботи здобувачів обов’язково проходять перевірку на академічний плагіату системі 
UNICHECK, яку здійснює відповідальна особа за академічну доброчесність у ЛНАУ, координатор системи. У разі 
негативного висновку онлайн-сервісу UNICHECK робота повертається на доопрацювання. Якщо у роботі виявлено 
кількість запозичень, яка перевищує максимальне, проводиться засідання кафедри, де розглядаються причини 
виникнення такого прецеденту, а здобувач не допускається до захисту кваліфікаційної роботи, але до сьогодні на 
спеціальності 101 Екологія подібних випадків не було.

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

Для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів у ЛНАУ проводяться консультації щодо вимог з 
написання навчально-дослідних робіт (кваліфікаційних робіт, звітів з практики, статей, тез доповідей тощо) із 
акцентуванням на принципах самостійності роботи над письмовими завданнями різних видів, коректного 
використання інформації з інших джерел та уникання плагіату, а також правил опису джерел та оформлення 
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цитувань. Згідно з Положенням про комісію з питань академічної доброчинності, запобігання академічного плагіату 
передбачає: розробку та розповсюдження методичних матеріалів, що містять вимог щодо оформлення посилань на 
використані джерела; ознайомлення здобувачів з системою та принципами роботи UNICHECK.
Також 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.
В ЛНАУ був розроблений навчальний онлайн практикум: «Як уникнути плагіату в студентських роботах?». Курс 
розміщено у вільному доступі на сайті ЛНАУ.

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

За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти 
можуть бути притягнені до академічної відповідальності, види якої визначаються Положенням про комісію з питань 
академічної доброчинності в ЛНАУ http://lnau.in.ua/88es та «Положенням про запобігання та виявлення 
академічного плагіату в Луганському національному аграрному університеті». 
Органом, що здійснює контроль за дотриманням академічної доброчесності учасниками освітнього процесу в 
Університеті є Комісія з питань академічної доброчесності Луганського національного аграрного університету.
та виявлення плагіату з широким використанням спеціалізованого програмного забезпечення.
Здобувачі вищої освіти несуть відповідальність за порушення вимог подання своєї кваліфікаційної роботи для 
перевірки системою UNICHECK. Обов’язкова перевірка на академічний плагіат є кваліфікаційних робіт здобувачів 
вищої освіти. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої 
академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання; повторне проходження відповідного освітнього 
компонента ОП; відрахування. Випадків виявлення порушення академічної доброчесності на ОП «Екологія» не 
було.

6. Людські ресурси

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

Прийняття на роботу здійснюється на основі конкурсного відбору. Рівень професіоналізму НПП ОП під час 
конкурсного добору регламентується: Положенням «Про конкурсний відбір та призначення на посади науково-
педагогічних і педагогічних працівників» http://lnau.in.ua/o177. Розгляд документів претендентів на вакантні 
посади здійснюється конкурсною комісією університету. Кандидатури претендентів попередньо обговорюються на 
засіданні відповідної кафедри за їхньої присутності. Кафедра може запропонувати претенденту прочитати пробні 
лекції, провести практичні заняття. На посади НПП за конкурсом обираються особи, які мають вищу освіту (магістр, 
спеціаліст), володіють державною мовою, мають науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю 
кафедри, мають певний стаж науково-педагогічної роботи та підтвердження щодо виконання вимог, перелічених в 
пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

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

Ефективна організація та реалізація освітніх процесів в ЛНАУ відбувається із залученням до цих процесів 
роботодавців, що дозволяє використовувати їх науково-виробничий потенціал. 
Виробничі практики проводяться на базі НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», 
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», Департамент екології та природних ресурсів 
Донецької обласної державної адміністрації, Регіональний ландшафтний парк «Краматорський», Департамент 
комунальної власності, земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної 
державної адміністрації, ДП «Лиманське лісове господарство», під час яких здобувачі безпосередньо взаємодіють з 
професіоналами-практиками. У 2020 році на базі університету за ініціативи і участі викладачів кафедри разом з 
Департаментом екології та ДОУ «Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів», за сприяння 
Всеукраїнської екологічної ліги проведено семінар для представників місцевих громад та академічної спільноти 
«Впровадження у господарську діяльність моделей невиснажливого господарювання та екологічно дружніх 
технологій». До освітнього процесу за ОП активно залучаються роботодавці, що проявляється:
1. Анкетуванні роботодавців для врахування особливостей, тенденцій ринку праці;
2. Щорічна участь у міжнародній виставці «Освіта Слобожанщини та навчання за кордоном», молодіжному форумі 
«Живи і працюй в Україні».

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

Залучення професіоналів-практиків галузі та представників роботодавців до освітнього процесу здійснюється для 
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проведення лабораторно-практичних занять, що  надає можливість постійного обміну професійним досвідом та 
науковими здобутками з викладачами кафедри та студентами. Так, наприклад, канд. тех. наук Проскурнін О. А., 
канд. тех. наук Бабіч О. В. з НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»,  канд. тех. наук 
Ролік І. Л. з Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» працювали зі здобувачами 
спеціальності екологія з 2015 по 2020 р. на підставі зовнішнього суміщення. В якості голів екзаменаційних комісій з 
атестації здобувачів вищої освіти ОР магістр спеціальності 101 Екологія запрошуються провідні фахівці з вищих 
навчальних закладів та наукових установ.

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

Університет сприяє підвищенню кваліфікації (стажуванню) науково-педагогічних працівників, для цього 
налагоджено систему планування професійного розвитку НПП за перспективним і річним планами підвищення 
кваліфікації, які формуються за поданнями кафедр, та враховують потреби у відповідності кваліфікації НПП, цілям 
та змісту ОП. Підвищення кваліфікації відбувається з періодичністю у 5 років або за професійною необхідністю 
відповідно до «Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних 
працівників» http://lnau.in.ua/l9v5. Відповідно до Положення «Про присвоєння вчених звань науково-педагогічним 
працівникам ЛНАУ» http://lnau.in.ua/f4i9 науково-педагогічні працівники, які відповідають вимогам щодо цього 
положення, мають право на присвоєння вчених звань, що стимулює викладачів до постійного професійного росту. 
Щорічно проводиться аналіз та оцінка професійних здобутків викладачів  згідно до Положення «Про критерії 
оцінювання показників рейтингу педагогічних та науково-педагогічних працівників ЛНАУ» http://lnau.in.ua/cilk.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Для вдосконалення викладання в університеті проведено підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників по використанню платформи Moodle, користування Office 365 та MS Teams. Для самостійного 
опрацювання науково-педагогічним працівникам рекомендовано безкоштовні он-лайн курси, розміщені у вільному 
доступі, Prometheus та Coursera. Завдяки участі у загально університетських грантових проектах викладачі кафедри 
мають можливість підвищувати свою кваліфікацію та педагогічну майстерність. Так доцент Кирпичова І. В. за участі 
у проєкті «Підтримка ЄС переміщеним вищим навчальним закладам Сходу України» отримала сертифікат у 
тренінгу з управління проектом. Старший викладач Горбачук Д. В. бере участь у грантовому проєкті «Підтримка 
дистанційного навчання», який передбачає підвищення фахових компетенцій з використання дистанційних 
технологій. Науково-педагогічні працівники представляються до відзначення грамотами та подяками від 
адміністрації університету, нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення 
державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення відповідно до 
Положення «Про заохочувальні відзнаки ЛНАУ» http://lnau.in.ua/fx2c.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

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

Матеріально-технічні ресурси забезпечують досягнення визначених освітньою програмою цілей та програмних 
результатів навчання, умов навчання та побуту здобувачів, організації їх дозвілля. Фінансування потреб освітньої 
програми, що акредитується, є достатнім та формується за рахунок, коштів дербюджету, юридичних та фізичних 
осіб та міжнародних грантів. Бібліотечний фонд університету щорічно поповнюється новими надходженнями. 
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 університету та на сайті університету; бібліотечного фонду бібліотеки ім. В.Г. Короленко, м. Харків; 
бібліотечного фонду бібліотеки університету ім. В.В. Докучаєва, м. Харків; Open Journal Systems. Навчально-
методичне забезпечення ОП дає можливість досягати визначених цілей та програмних результатів навчання 
завдяки його максимальній змістовій насиченості та постійному оновленню, зокрема на кафедрі обговорюються 
робочі програми навчальних дисциплін, матеріали для практичних занять, самостійної роботи. На сьогодні за 
кошти гранту відбувається закупівля обладнання для лабораторії якості навколишнього середовища та лабораторії 
екологічної хімії.

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

Освітнє середовище Луганського НАУ дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти за ОП. В 
Університеті функціонує єдина інформаційна система управління, як програмно-апаратний комплекс, що 
забезпечує низку основних функцій роботи з документами та базами даних в електронному вигляді з використанням 
хмарних технологій, спеціалізованого програмного забезпечення та ІТ-сервісів Офіс-365. У навчальних корпусах 
забезпечений доступ до мережі Інтернет завдяки технології Wi-Fi.
Автоматизація основних функцій управління освітнім процесом запроваджено на базі програмно-технологічного 
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комплексу АСУ.
Студенти мають можливість проживати у гуртожитках, які щороку оновлюються. Для харчування здобувачів в усіх 
навчальних корпусах функціонують буфети. Студенти вільно та безкоштовно користуються всією інфраструктурою 
університету: аудиторним фондом, комп’ютерними класами, спортивними залами та майданчиками.
В Університеті з позиції «рівний-рівному» є психологічна підтримка та можливість спробувати себе в ролі 
справжнього медіатора, розв’язуючи конструктивно, позитивно конфліктні ситуації, завдяки роботі Центру Медіації. 
Уміння висловлювати свою точку зору та слухати свого опонента, сприяння саморозвитку найкраще розвивається 
завдяки участі в Дебатному клубі, стартап школі «Sikorsky Challenge».

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

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів забезпечується: організацією безпечних умов 
навчання та праці; дотриманням норм техніки безпеки та систематичним інструктуванням здобувачів вищої освіти 
та науково-педагогічних працівників; підтриманням санітарно-технічного стану будівель і споруд на належному 
рівні, дотриманням відповідності їх протипожежним вимогам та нормативним документам. Індивідуальна 
психологічна підтримка здобувачів здійснюється через індивідуальні консультації психолога в університеті, 
спрямована на розв’язання психологічних проблем, внутрішнього конфлікту, створення сприятливих умов для 
позитивних змін, подальшого розвитку особистості, а також шляхом залучення студентської молоді до 
різноманітних заходів.

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

Студентоцентричний підхід є одним з важливих елементів в реалізації ОП. В університеті запроваджуються різні 
форми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів. 
У 2020 році впроваджено автоматизовану систему управління навчання навчальним процесом, яка відкриває доступ 
до особистих кабінетів студентів (індивідуальний навчальний план, розклад занять, рейтинг успішності, обрання 
вибіркових дисциплін, заборгованість за освітні послуги та проживання, замовлення довідок, запис на консультації 
викладачів), батьків (відвідування, успішність, заборгованість), викладачів (розклад, електронні відомості 
успішності, рейтинги успішності, електронний журнал викладача), управлінського персоналу (окремі модулі 
деканат, навантаження, відділ кадрів, фінансова служба, стипендіальна комісія). 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. У 
вересні 2020 отримано безстрокову ліцензію без обмеження кількості облікових записів. Проведено очні занять та 
створено низку навчальних відео з питань опанування навичок користування хмарними сервісами Office 365 для 
викладачів та студентів, які знаходяться у вільному доступі на сайті університету. Безперебійне функціонування та 
технічну підтримку користувачів здійснює Центр сучасних освітніх та інформаційних технологій. 
Під час заходів «Відкритий мікрофон» здобувачі мають змогу особисто поставити питання до керівного складу 
університету – ректора, проректорів, директорів центрів, завідувача навчальним відділом та інших керівників. 
Інформаційна підтримка забезпечується доступом до веб сторінки сайту університету, факультету та кафедри, 
репозитарію, сторінок у соціальних мережах.

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

Створення умов, що є достатніми для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами 
відбувається таким чином, щоб вони мали можливість повноцінно соціалізуватися та результативно навчатися. 
Зокрема, у навчальному корпусі для потреб потенційних здобувачів вищої освіти з особливими освітніми 
пристосовано спеціальний вхід. Задля персоніфікованого освітнього простору потенційних здобувачів вищої освіти 
із особливими освітніми потребами впроваджено систему дистанційного навчання, яку реалізовано на платформі 
Moodle. Навчання таких здобувачів регламентується Положенням «Про організацію інтегрованого навчання осіб з 
особливими освітніми потребами у ЛНАУ» http://lnau.in.ua/oesj. Участь у проекті «Економічна підтримка Східної 
України» передбачає оновлення інфраструктури, зокрема реконструкцію навчальних корпусів з покращенням умов 
навчання та побуту для здобувачів з особливими потребами. Під час реалізації ОП серед здобувачів вищої освіти 
студентів із особливими освітніми потребами не було.

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

Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією) реалізуються через:
Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням (http://lnau.in.ua/4t0q), 
Положення про запобігання та протидію булінгу у Луганському національному аграрному університеті 
http://lnau.in.ua/rzck
Дана комісія спільно з Центром медіації протягом робочого дня розглядають скарги, отримані на електронні 
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поштові скриньки. Проводиться робота з роз’яснення та попередження оговорених випадків, обговорюються кроки 
по реагуванню та недопущенню подібного.
Наказ про заходи з питань запобігання та протидії проявам корупції на 2019 рік (http://lnau.in.ua/r0ii)
Плану заходів з питань протидії проявам корупції (http://lnau.in.ua/cy70)
Антикорупційна програма (http://lnau.in.ua/b8ws)
Закон України про запобігання корупції(http://lnau.in.ua/5kdr)
Під час реалізації освітньої програми, що акредитується, випадків виникнення конфліктних ситуацій (включаючи 
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією) не зафіксовано.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

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

Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм проводиться відповідно до локальних нормативних 
документів Університету. Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП 
регламентуються Положенням «Про освітні програми Луганського національного аграрного університету» 
http://lnau.in.ua/fep6 та Положенням «Про організацію освітнього процесу в Луганському національному аграрному 
університеті» http://lnau.in.ua/w3dd, Положенням «Про гарантів ОП» http://lnau.in.ua/611h, Положенням «Про 
проєктну, робочу групи ОП та групу забезпечення» http://lnau.in.ua/39fq, Положенням «Про систему внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти в Луганському національному аграрному університеті» (http://lnau.in.ua/1bhh).

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

Процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП ЛНАУ регулюються 
Положенням про освітні програми (http://lnau.in.ua/fep6). Перегляд ОП з метою їх удосконалення здійснюється у 
формах оновлення або модернізації. ОП може щорічно оновлюватися в частині усіх компонентів, крім місії (цілей) і 
програмних навчальних результатів.
Перегляд ОП здійснюється не рідше ніж 1 раз на рік. Обґрунтовані зміни чи доповнення до освітньої програми 
вносяться, у разі необхідності, у такому ж порядку, як під час розробки та затвердження освітньої програми 
відповідно до цього Положення.
Модернізація ОП має на меті більш значну зміну в її змісті та умовах реалізації, ніж при плановому оновленні, і 
може стосуватися також мети (місії), ПРН. Зміна виду ОП також відноситься до удосконалення.
Модернізація ОП може проводитися з:
- ініціативи керівництва Університету / факультету / у разі незадовільних висновків про її якість в результаті 
самоаналізу або аналізу динаміки набору здобувачів вищої освіти;
- ініціативи гаранта ОП за відсутності набору вступників на навчання;
- ініціативи проектної групи з метою врахування змін, що відбулися в науковому професійному полі, в яких 
реалізується ОП, а також змін ринку освітніх послуг або ринку праці.
- наявності висновків про недостатньо високу якість за результатами різних процедур оцінки якості ОП.
Модернізована ОП разом з обґрунтуванням внесених до неї змін має пройти затвердження в установленому 
порядку.
З ініціативи проєктної групи або факультету, що реалізує ОП, відбувається повторне затвердження освітніх програм, 
у разі її значного оновлення. Значним вважається оновлення складу ОП (складу дисциплін, практик та їх обсягу в 
кредитах ЄКТС) більше, ніж на 50 %. 
Після перегляду та затвердження освітньої програми вона розміщується проектною групою на офіційному веб-сайті 
ЛНАУ.
До ОП Екологія за результатами останнього перегляду були внесені зміни у складі освітніх компонентів та кількості 
кредитів для освітніх компонент.
Так, наприклад, Уткіна К.Б., запропонувала внести зміни до фахових компетенцій, які не відображують саме 
проходження педагогічної практики майбутніх фахівців з екології. Відбулося вилучення з освітньої програми 
дисципліни «Цивільний захист» задля уникнення дублювання компетенцій, а кредити було розподілено між 
фаховими дисциплінами.
Відбулося скорочення кількості кредитів на підготовку та захист кваліфікаційної роботи з 12 кредитів ЄКТС (8 
тижнів) до 6 кредитів ЄКТС (4 тижнів, це обумовлено тим, що Підготовка до кваліфікаційної роботи зі здобувачами 
проводиться від дня зарахування. Під час вивчення освітніх компонент також здобувачі одержують компетенції, які 
акумулюються під час виконання кваліфікаційної роботи.

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

Періодичний зворотній зв’язок зі здобувачами є обов’язковою складовою внутрішнього забезпечення якості ОП у 
Луганському національному аграрному університеті. Протягом навчання здобувачі активно беруть участь у 
різновекторних опитуваннях. Гарант ОП проводить зустрічі зі здобувачами для виявлення думки і пропозицій щодо 
вдосконалення ОП. Анкети розробляють викладачі кафедри, працівники деканату, актив студентського 
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самоврядування. Здобувачі вищої освіти разом з викладачами кафедри та роботодавцями є членами робочої групи зі 
створення та перегляду ОП та беруть безпосередню участь в її обговоренні, надаючи свої побажання, зауваження. 
Здобувачі освіти входять до складу науково-методичної комісії факультету/ННІ, вченої ради факультету/ННІ, 
науково-методичної комісії університету, вченої ради університету. Між викладачами кафедри, гарантом ОП та 
здобувачами спеціальності триває постійний діалог з приводу освітніх компонентів , їхнього змістовного 
наповнення. Так, наприклад, здобувачі запропонували перенесення виробничої практики з зимового періоду на 
весняний, що знайшло відображення у навчальних планах та графіку навчального процесу на 2020 – 2021 н. р. 
Оцінка якості та відповідність ОП сучасним вимогам та потребам роботодавців проводилась шляхом опитування 
здобувачів, роботодавців, випускників, представників академічної спільноти. Результати опитувань  враховуються 
під час обговорення освітньої програми. Результати обговорення ОП занесені у протокол № 5 засідання кафедри 
екології та безпеки життєдіяльності від 15.05.2020.

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

Участь органів студентського самоврядування у процесі періодичного перегляду освітньої програми та інших 
процедур забезпечення її якості забезпечується шляхом включення здобувачів вищої освіти у склад членів засідання 
вченої ради факультету та університету, інших робочих та колегіальних органів університету. 
Відповідно до Стратегії розвитку Луганського національного аграрного університету 2020–2025 рр. одним з 
наскрізних завдань є забезпечення якості вищої освіти. На виконання вимог національного освітнього 
законодавства процедури та заходи забезпечення якості освіти в Університеті регулюються «Положенням про 
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Луганському національному аграрному університеті».
В Університеті функціонує Рада з якості вищої освіти, діяльність якої регулюється відповідним Положенням та має 
на меті успішне впровадження системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти задля досягнення 
стратегічних пріоритетів Університету. Студентське самоврядування, що входить до складу цих колегіальних органів 
бере безпосереднє обговорення щодо змісту ОП, запрошуються на засідання кафедри екології та безпеки 
життєдіяльності. 
Процедура взаємодії студентства з різними структурами університету регламентується Положенням «Про 
студентське самоврядування ЛНАУ» https://lnau.in.ua/DOCS/Polozhennya_pro_stud_radu.pdf.

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

В Університеті використовуються такі форми співробітництва із роботодавцями задля перегляду освітньої програми, 
що акредитується, та інших процедур забезпечення її якості: 1. Залучення роботодавців до атестації здобувачів вищої 
освіти через їхнє головування на засіданні екзаменаційної комісії. За результатами захисту випускних 
кваліфікаційних робіт, а також роботи екзаменаційної комісії в цілому відбувається всебічне та неформальне 
обговорення досягнутих результатів за програмою, розробляються пропозиції для групи забезпечення спеціальності 
щодо вдосконалення “вузьких” місць освітніх компонентів. 2. Проведення публічних лекцій провідними фахівцями-
практиками. Під час спілкування з боку трьох сторін (здобувачів, роботодавців, гаранта програми) відбувається 
верифікація адекватності і сучасності компетентностей, які набуваються за освітньою програмою. Найбільш 
дискусійні та проблемні для освітньої програми питання, які підіймались під час проведення заходу, обговорюються 
на засіданні групи забезпечення

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

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

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

У структурі ЛНАУ є навчальний відділ, сектор ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти забезпечення 
якості освіти, Рада з якості вищої освіти. Вони координують і контролюють освітню діяльність за ОП. Контроль 
якості освіти здійснюється на рівні кафедри, факультету, університету. У ході здійснення процедур внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти в межах ОП «Екологія» було встановлено ряд недоліків: зокрема, були зауваження 
до логічної послідовності вивчення окремих освітніх компонентів, побудови навчальних програм деяких дисциплін, 
перебільшення кількості контрольних заходів у семестрі. Вказані недоліки було враховано і на даний час вони 
виправлені. Перегляд робочих навчальних програм дисциплін на наявність застарілої літератури примусив оновити 
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джерела інформації. У зв’язку із закупівлею нового обладнання, виникла необхідність зробити заміни щодо переліку 
необхідного устаткування для проведення аудиторних занять, що також відображено у робочих програмах 
дисциплін.

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

Акредитація освітньої програми «Екологія» відбувається вперше. Акредитація інших ОП відбуватиметься протягом 
2021 р. вперше. 

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

Учасники академічної спільноти систематично залучаються до процедури внутрішнього забезпечення якості ОП на 
всіх етапах освітнього процесу, якіст освіти стає стилем роботи кожного викладача, та є джерелом формування його 
корпоративної культури. Даний процес регламентується: Положенням «Про систему внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти в ЛНАУ», Положенням «Про опитування щодо якості освітньої діяльності ЛНАУ».
Організаційні та інші питання щодо внутрішнього забезпечення якості ОП регулярно розглядаються на засіданнях 
кафедри, вченій раді факультету, Ради з якості ЛНАУ та Вченій раді ЛНАУ. Зауваження, які виникають в процесі 
обговорення існуючих положень та процесів, враховуються у подальшій роботі кафедри. 

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

Організація внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті здійснюється на таких рівнях: 1-й – 
здобувачі вищої освіти; 2-й – викладачі, куратори академічних груп; 3-й – кафедра (керівники (гаранти) освітніх 
програм, проєктна група); 4-й – факультети/ННІ (декани/директор, експертні комісії та вчені ради факультетів); 5-й 
– ректорат, сектор ліцензування, акредитації та моніторингу якості освітніх послуг навчального відділу, Рада з 
якості та Вчена рада Університету. 
Діяльність Ради з якості Університету, сектору ліцензування, акредитації та моніторингу якості освітніх послуг 
навчального відділу спрямована на постійне покращення здатності Університету виконувати вимоги усіх 
зацікавлених сторін до якості вищої освіти на основі результатів вивчення задоволеності її якістю випускників 
Університету та роботодавців.
У 2020 р. в ЛНАУ створено сектор ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти з метою координування 
дій з забезпечення якості освіти в університеті. Відповідно до розробленої в університеті «Системи заходів 
внутрішнього забезпечення якості освіти», Положення «Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти в ЛНАУ» http://lnau.in.ua/1bhh, Положення про опитування щодо якості освітньої діяльності ЛНАУ» 
http://lnau.in.ua/5nmz здійснюється внутрішня процедура забезпечення якості освіти, в якій беруть участь 
абсолютно усі учасники освітнього процесу: здобувачі освіти, студентське самоврядування, академічна спільнота, 
навчальний відділ, ректорат тощо.

9. Прозорість і публічність

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

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

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

https://lnau.in.ua/якість-освіти/громадське-обговорення-освітніх-про/?lang=uaa

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

http://lnau.in.ua/rzck.
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11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП:
- реалізація ОП для на підконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей, що сприятиме 
збереженню кадрового потенціалу в регіоні та подальшому його відновленню;
- забезпечення студентоцентрованого підходу до формування загальних і фахових компетенцій;
- системний підхід до побудови структури ОП;
- розвиток матеріальної бази ЛНАУ, створення лабораторії якості навколишнього середовища та хімії та хімічного 
аналізу;
- активізація співпраці кафедри з представниками місцевого агробізнесу та міських громад;
- урахування регіональних потреб в підготовці кваліфікованих фахівців.

Слабкі сторони:
- малий контингент здобувачів, для чого необхідно посилити профорієнтаційну роботу з випускниками бакалаврату 
та проводити системну підготовку здобувачів та абітурієнтів з іноземної мови для більш успішного складання ЄВІ;
- низька академічна мобільність викладачів та студентів та низький рівень міжнародного співробітництва із 
закордонними університетами;
- відсутність іноземних студентів у контингенті здобувачів ОП

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

Освітньою стратегією розвитку ОП впродовж найближчих 3 років передбачено:
- запрошення гостьових лекторів від провідних підприємств та установ роботодавців;
- вдосконалення технології навчання (case-study та інші);
- запровадження дуальної форми навчання;
- активізація профорієнтаційних заходів та їх систематичне проведення;
- створення умови для покращення працевлаштування випускників через поглиблення співпраці з роботодавцями; 
- забезпечення участь випускників у процедурах внутрішнього забезпечення її якості;
- активізація участі у міжнародних проєктах для обміну досвідом інноваційної освітньої діяльності, сприяння 
академічній мобільності здобувачів та викладачів;
- розширення практики спільних наукових досліджень із зарубіжними партнерами;
- розвиток потенціалу матеріально-технічної бази кафедри;
- активне залучення здобувачів в якості співвиконавців науково-дослідної тематики кафедри.

 

 
          
  

Запевнення

 

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

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

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

Сторінка 20



 

Інформація про КЕП

ПІБ: 

Дата: 

Сторінка 21



Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

Екологічне 
законодавство

навчальна 
дисципліна

РП_Екологічне_зак
онодавство.pdf

K493zLebtq5svaGqKi
LV4vYhn6l2Raaj1kQ

BLQloi9U=

Ноутбук Dell Inspiron 3593 (15.6", 
1366x768, Intel Core i5-1035G1 до 
3.6 ГГц, Intel UHD Graphics 620, 
RAM 4 Гб, HDD 500 Гб, (2020 р.) 1 
шт., 
програмне забезпечення Windows 
10, Office 365).
Проектор Acer X1123HP  (2020 р.) 
1 шт.
Екран (мобільний, 90") (2020 р.) 1 
шт.

Екологічний 
менеджмент і аудит

навчальна 
дисципліна

РП_Екологічний_м
енеджмент_і_ауди

т.pdf

VdMxXsrQfp+9Y5W
YhyCftWo8kboPXSQ

Dt7cIbzVa1DQ=

Ноутбук Dell Inspiron 3593 (15.6", 
1366x768, Intel Core i5-1035G1 до 
3.6 ГГц, Intel UHD Graphics 620, 
RAM 4 Гб, HDD 500 Гб, (2020 р.) 1 
шт., 
програмне забезпечення Windows 
10, Office 365).
Проектор Acer X1123HP  (2020 р.) 
1 шт.
Екран (мобільний, 90") (2020 р.) 1 
шт

Системний аналіз 
якості навколишнього 
середовища

навчальна 
дисципліна

РП_Системний_ан
аліз_якості_навко
лишнього_середови

ща.pdf

T0hmaH9wHrt13OS
nJ4ZJ+gd5ST6Q72/

Ulpskllqok1A=

Ноутбук Dell Inspiron 3593 (15.6", 
1366x768, Intel Core i5-1035G1 до 
3.6 ГГц, Intel UHD Graphics 620, 
RAM 4 Гб, HDD 500 Гб, (2020 р.) 1 
шт., 
програмне забезпечення Windows 
10, Office 365).
Проектор Acer X1123HP  (2020 р.) 
1 шт.
Екран (мобільний, 90") (2020 р.) 1 
шт.

Стратегія сталого 
розвитку

навчальна 
дисципліна

РП_Стратегія_ст
алого_розвитку.pd

f

Gme5tn1HJ3pWX7t
+Xot5rt/QZvycVBu5

cZolfbOZIzs=

Ноутбук Dell Inspiron 3593 (15.6", 
1366x768, Intel Core i5-1035G1 до 
3.6 ГГц, Intel UHD Graphics 620, 
RAM 4 Гб, HDD 500 Гб, (2020 р.) 1 
шт., 
програмне забезпечення Windows 
10, Office 365).
Проектор Acer X1123HP  (2020 р.) 
1 шт.
Екран (мобільний, 90") (2020 р.) 1 
шт

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

РП_Методологія_
та_організація_на
укових_досліджень.

pdf

BFxI273HZfpepJNB
Bewhf7gkp5i5P1jFXr

3/b55z3ik=

Ноутбук Dell Inspiron 3593 (15.6", 
1366x768, Intel Core i5-1035G1 до 
3.6 ГГц, Intel UHD Graphics 620, 
RAM 4 Гб, HDD 500 Гб, (2020 р.) 1 
шт., 
програмне забезпечення Windows 
10, Office 365).
Проектор Acer X1123HP  (2020 р.) 
1 шт.
Екран (мобільний, 90") (2020 р.) 1 
шт.

Методики визначення 
екологічного ризику

навчальна 
дисципліна

РП_Методики_виз
начення_екологічно

го_ризику.pdf

2ANX9f3kiHTgegF7k
ibIFBWBwvqYH9iAN

pssjxuFBPs=

Ноутбук Dell Inspiron 3593 (15.6", 
1366x768, Intel Core i5-1035G1 до 
3.6 ГГц, Intel UHD Graphics 620, 
RAM 4 Гб, HDD 500 Гб, (2020 р.) 1 
шт., 
програмне забезпечення Windows 
10, Office 365).
Проектор Acer X1123HP  (2020 р.) 



1 шт.
Екран (мобільний, 90") (2020 р.) 1 
шт.

Ділова іноземна мова навчальна 
дисципліна

РП_Ділова_іноземн
а_мова.pdf

O/5uHm4BcdzJu6Q
Bm2PcKM700AyEpr

aBzf0ESvp9g5k=

Ноутбук Dell Inspiron 3593 (15.6", 
1366x768, Intel Core i5-1035G1 до 
3.6 ГГц, Intel UHD Graphics 620, 
RAM 4 Гб, HDD 500 Гб, (2020 р.) 1 
шт., 
програмне забезпечення Windows 
10, Office 365).
Проектор Acer X1123HP  (2020 р.) 
1 шт.
Екран (мобільний, 90") (2020 р.) 1 
шт.

Педагогіка та 
методика викладання 
у вищій школі

навчальна 
дисципліна

РП_Педагогіка_та
_методика_виклад
ання_у_ВШ_ден.pd

f

fKSvXk9wuldQNFpL
zRCavpbdsgfAYOH6

MIfPwInQ608=

Ноутбук Dell Inspiron 3593 (15.6", 
1366x768, Intel Core i5-1035G1 до 
3.6 ГГц, Intel UHD Graphics 620, 
RAM 4 Гб, HDD 500 Гб, (2020 р.) 1 
шт., 
програмне забезпечення Windows 
10, Office 365).
Проектор Acer X1123HP  (2020 р.) 
1 шт.
Екран (мобільний, 90") (2020 р.) 1 
шт

Педагогічна практика практика РП_Педагогічна_п
рактика.pdf

I5WImyFtVD4LNjW
oZjwZoQA61IoxxGH

NUFHun/PT52g=

Ноутбук Dell Inspiron 3593 (15.6", 
1366x768, Intel Core i5-1035G1 до 
3.6 ГГц, Intel UHD Graphics 620, 
RAM 4 Гб, HDD 500 Гб, (2020 р.) 1 
шт., 
програмне забезпечення Windows 
10, Office 365).
Проектор Acer X1123HP  (2020 р.) 
1 шт.
Екран (мобільний, 90") (2020 р.) 1 
шт

Управління проєктами навчальна 
дисципліна

РП_Управління_пр
оєктами.pdf

0Z4a8A6fbRlBdOW
MMVy48mGT1XDle7

62VF75jzoSMdw=

Ноутбук Dell Inspiron 3593 (15.6", 
1366x768, Intel Core i5-1035G1 до 
3.6 ГГц, Intel UHD Graphics 620, 
RAM 4 Гб, HDD 500 Гб, (2020 р.) 1 
шт., 
програмне забезпечення Windows 
10, Office 365).
Проектор Acer X1123HP  (2020 р.) 
1 шт.
Екран (мобільний, 90") (2020 р.) 1 
шт.

Геоінформаційні 
системи

навчальна 
дисципліна

РП_Геоінформацій
ні_системи.pdf

uPTSRZes3OvjprtOJ
88bYyTx9nubVIYBv

GiYb4tlGLY=

Ноутбук Dell Inspiron 3593 (15.6", 
1366x768, Intel Core i5-1035G1 до 
3.6 ГГц, Intel UHD Graphics 620, 
RAM 4 Гб, HDD 500 Гб, (2020 р.) 1 
шт., 
програмне забезпечення Windows 
10, Office 365).
Проектор Acer X1123HP  (2020 р.) 
1 шт.
Екран (мобільний, 90") (2020 р.) 1 
шт
Персональний компютер (11 шт) 
- 2018 р.
Програмне забезпечення - Surfer 
13 (безкоштовна версія)

Виробнича практика практика РП_Виробнича_пра
ктика.pdf

YPczOkL8v8VC0aXy
WS1j6AWMfNqBfVN

PB3WXOwSu7x8=

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

Екологічне 
інспектування

навчальна 
дисципліна

РП_Екологічне_інс
пектування.pdf

zul8/J65zUdlNr4np
R9aosWsHlK9y9Wa

UAZDCk1h8Lo=

Ноутбук Dell Inspiron 3593 - 1 
шт.,
Програмне забезпечення Windows 
10, Office 365)



Проектор Acer X1123HP (2020 р.) 
1 шт.
Екран (мобільний, 90") (2020 р.) 1 
шт.

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

підсумкова 
атестація

РНП_Підготовка 
та захист 

кваліфікаційної 
роботи.pdf

WMyr9fl/IVC+MxBA
6o+/ImSuQVYPPi4+

0hx8X4pqB7o=

Ноутбук Dell Inspiron 3593 (15.6", 
1366x768, Intel Core i5-1035G1 до 
3.6 ГГц, Intel UHD Graphics 620, 
RAM 4 Гб, HDD 500 Гб, (2020 р.) 1 
шт., 
програмне забезпечення Windows 
10, Office 365).
Проектор Acer X1123HP  (2020 р.) 
1 шт.
Екран (мобільний, 90") (2020 р.) 1 
шт
Персональний компютер (11 шт) 
- 2018 р.

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

3385 Чеченєва 
Тетяна 
Миколаївна

Професор 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
ветеринарної 

медицини, 
біологічних і 

харчових 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Донецький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1971, 

спеціальність:  
Біологія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 003584, 

виданий 
12.05.2004, 

Диплом 
кандидата наук 

БЛ 001861, 
виданий 

22.12.1976, 
Атестат 

професора 
12ПP 006639, 

виданий 
20.01.2011, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
000403, 
виданий 

13.01.1999

11 Стратегія 
сталого 
розвитку

Харківський 
національний 
аграрний університет 
ім. В. В. Докучаєва. 
Тема: «Стратегія 
сталого розвитку» 
(180 годин - 6 кредитів 
ЄКТС). Свідоцтво про 
Підвищення 
кваліфікації ХН 
№0018 від 30.10.2020 
року
2. Науково-дослідна 
установа 
«Український 
науково-дослідний 
інститут екологічних 
проблем», 
«Екологічна безпека: 
проблеми і шляхи 
вирішення», 
22.03.2017 року»
Професійна 
активність викладача 
відповідає пп.: 4, 8, 13, 
16, 17 Ліцензійних 
умов.

368314 Ляшенко 
Валентина 
Петрівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
ветеринарної 

медицини, 
біологічних і 

харчових 
технологій

Диплом 
доктора наук 
ДД 004724, 

виданий 
15.12.2005, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 004247, 
виданий 

28.12.1993, 
Атестат 

34 Методологія та 
організація 
наукових 
досліджень

Дисципліна 
викладається з 
урахуванням 
професійної 
кваліфікації 
викладача:
1) 
1. Мурзін, О. Б., 
Ляшенко, В. П., & 
Задорожна, Г. О 
(2015). Зміни 



доцента ДЦAP 
005117, 

виданий 
20.02.1997, 

Атестат 
професора 

02ПP 004226, 
виданий 

15.06.2006

біоелектричної 
активності кори 
головного мозку 
щурів під впливом 
вихрового 
імпульсного 
магнітного поля. 
Вісник проблем 
біології і медицини, 1 
(118), 377-380.
2. Бурцева, Д. О., 
Ляшенко, В. П., Заєць, 
Н. С., & Лукашов, С. М 
(2015). Вплив лужних 
компонентів раціону 
на функціональний 
стан гіпокампу щурів. 
Вісник проблем 
біології і медицини, 4 
(121), 85-89.
3. V.V. Mukvych, V. P. 
Lyashenko, S. M. 
Lukashov Age-related 
characteristics of 
spectral bioelectric 
activity of the 
trophotropic zone of the 
hypothalamus in female 
rats. Regul. Mech. 
Biosyst., Vol 9, No 4 
(2018).  – P. 598-603. 
DOI: 
https://doi.org/10.1542
1/021889. 
4. T. G. Turitskaya, S. 
N. Lukashev, V. P. 
Lyashenko, G. G. 
Sidorenko The features 
of summary 
background electric 
activity of the 
hypothalamus of rats 
under conditions of 
chronic caffeine 
alimentation. Regul. 
Mech. Biosyst., Vol 9, 
No 3 (2018).  – P. 417-
425. DOI: 
https://doi.org/10.1542
1/021862.
5. V. V. Mizin, V. P. 
Lyashenko, S. M. 
Lukashov The 
bioelectric type of the 
visual area of the 
cerebral cortex of rats 
of all ages and sexes. 
Regul. Mech. Biosyst., 
Vol 9, No 4 (2018).  – P. 
514-521. DOI: 
https://doi.org/10.1542
1/021877
2) 
1. Мізін, В.В., 
Ляшенко, В.П., & 
Лукашов, С.М. (2017). 
Онтогенетичні зміни 
показників 
осмотичної 
резистентності 
еритроцитів та рівня 
дегідроепіандростерон
-сульфату у сироватці 
крові щурів. 
Український журнал 
медицини, біології та 
спорту, 3(5), 194-200.
2. Муквич, В.В., 
Ляшенко, В.П., & 
Лукашов, С.М. (2017). 
Вплив кофеїну на 



вегетативне 
забезпечення 
функціонування 
організму самок та 
самців щурів 
молодого віку за 
показниками 
варіабельності 
серцевого ритму. 
Український журнал 
медицини, біології та 
спорту, 3(5), 209-215.
3. Мізін, В. В., 
Ляшенко, В. П., & 
Лукашов, С. М. (2017). 
Взаємозвязок між 
рівнем 
кортикостерону та 
дегідроепіандростерон
-сульфатом у 
сироватці крові щурів 
різного віку та статі. 
Вісник Запорізького 
нац. університету: 
збірник наук.праць. 
Біологічні науки, 2, 
67-74.
4. Муквич, В. В., 
Ляшенко, В. П., & 
Лукашов, С. М. (2017). 
Вікові зміни 
поведінкових реакцій 
самців та самок щурів 
у тесті «Відкрите 
поле». Вісник 
Запорізького нац. 
університету: збірник 
наук.праць. Біологічні 
науки, 2, 75-84. 
5. Турицька, Т. Г., 
Лукашов, С. М., & 
Ляшенко, В. П. (2016). 
Ефекти впливу 
хронічної кофеїнової 
аліментації на 
характеристики 
показників фонової 
електричної 
активності 
неокортексу щурів. 
Експериментальна та 
клінічна фізіологія та 
біохімія, 3, 11-16.
6. Бурцева, Д. О., 
Лукашов, С. М., Заєць, 
Н. С., Ляшенко, В. П., 
& Крупка, А. В. (2015). 
Аналіз фонової 
електрокортикограми 
щурів в умовах 
довготривалої дії 
гідро карбонатного 
навантаження. Вісник 
Харьківського нац. 
Університету ім.. В. Н. 
Каразіна, серія 
«Біологія», 25, 300-
307.
7. Муквич В.В., 
Ляшенко В.П., 
Лукашов С.М. Вікові 
зміни показників 
біоелектричної 
активності 
ерготропної зони 
гіпоталамусу самок 
щурів. Science and 
Education a New 
Dimension. Natural and 
Technical Sciences. 
Budapesht, VI (21), 



Issue: 179, 2018 Sept. P. 
50-54. 
https://doi.org/10.3117
4/SEND-NT2018-
179V121-12.
8. Муквич В.В., 
Ляшенко В.П., 
Лукашов С.М. 
Модуляція 
біоелектричної 
активності 
ерготропної зони 
гіпоталамусу самців 
щурів з віком. Вісник 
проблем біології і 
медицини. Полтава, 
2018. №2.  (144). С. 
201-206. 
DOI: 10.29254/2077-
4214-2018-2-144-201-
206.
9. Ляшенко В.П., 
Лукашов С.М., Мізін 
В. В. Вікові зміни 
біоелектричної 
активності моторної 
та зорової зони кори 
головного мозку 
щурів. Вісник проблем 
біології і медицини. –
Полтава, 2018. – Вип. 
2(144) – С. 197–201. 
DOI:10/29254/2077-
4214-2018-2-144-197-
201.
10. Ляшенко В.П., 
Лукашов С.М., Мізін 
В. В. Зміни 
потужностей 
електричної 
активності моторної 
зони кори головного 
мозку самок щурів 
різного віку. Вісник 
Черкаського 
унівеситету. Серія 
біологічних наук. – 
2018. – №1 – С. 105–
113. DOI: 
10.31651/2076-5835-
2018-1-1-105-113.
11. Ляшенко В.П., 
Лукашов С.М., Мізін 
В. В. Вплив 
кофеїнового 
аліментарного 
навантаження на 
вміст 
дегідроепіандростерон
-сульфату у сироватці 
крові щурів різного 
віку та статі. Science 
and Education a New 
Dimension. Natural and 
Technical Sciences, – 
Budapest, 2018. – 
VI(21), Issue: 179 – Р. 
26–28. 
https://doi.org/10.3117
4/SEN–D-NT2018-
179VI21-06.
12. Муквич В.В., 
Ляшенко В.П., 
Лукашов С.М. Зміни 
біоелектричної 
активності 
трофотропної зони 
гіпоталамусу щурів з 
віком. Вісник 
Черкаського 
унівеситету. Серія 



біологічних наук. – 
2018. – №2 – С. 80-88. 
DOI: 10.31651/2076-
5835-2018-1-2-80-88, 
Scolar Google, 
реферативна база 
даних «Україніка 
наукова», Index 
Copernicus, 
International Journals 
Master list (icv 2016: 
61,43).
3) 
Ляшенко, В. П., 
Петров, Г. С., Кофан, І. 
М., & Мізін, В. В. 
(2018). Монографія. 
Особливості 
адаптаційних реакцій 
студентів з різним 
напрямом навчання 
та рівнем фізичної 
активності. Дніпро: 
Ліра, 212 с. (власний 
внесок 25 %)
9) 
Член журі 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
біології  ІІ етапу (з 
2000р. і по 
теперішній час).
Іщенко Кіра (2020р.) - 
ІІІ місце у ІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу – захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук. 
Відділення: Хімії та 
біології. Секція: 
Біологія людини.
12)
1. Шугуров, О. О. & 
Ляшенко, В. П. (2011). 
Патент на винахід. 
Пристрій для 
підтримки 
фізіологічного стану 
космонавта. Бюл. № 
21.
2. Маркіна, М. В., 
Качанов, С. О., Вяткін, 
О. К., Ляшенко, В. П., 
Руденко, А. І. & 
Челкан, В. В. (2009). 
Патент на корисну 
модель. Спосіб оцінки 
кислотності 
шлункового соку. 
Бюлетень №10 від 
25.05.
3 Ляшенко, В. П., 
Лукашов, С. М., 
Зорова, Ж. В. & 
Політаєва, В. І. (2002). 
Патент на винахід. 
Спосіб моделювання 
атеросклерозу. 
Бюлетень №1.
13) 
1. Ляшенко, В. П., 
Дрегваль, І. В. & 
Кофан, І. М., (2018). 
Практикум з курсу 
«Фізіологія 
вегетативної нервової 
системи». 
Репозиторій ДНУ,36 с.
2. Ляшенко, В. П. 



(2018). Посібник до 
вивчення курсу 
«Інтегративна 
регуляція 
фізіологічних 
функцій». 
Репозиторій ДНУ, 33 с  
3. Турицька, Т.Г. & 
Ляшенко, В.П. (2017, 
2015). Фізіологія 
людини і тварин. 
Робочий зошит для 
виконання 
лабораторних та 
практичних робіт з 
курсу «Фізіологія 
людини і тварин», 54 
c.
4. Задорожна, Г. О., 
Ляшенко, В. П. & 
Турицька, Т. Г (2016). 
Посібник до вивчення 
курсу 
«Екотрофологія»., 
Дніпропетровськ,28 с
5. Дрегваль, І.В. & 
Ляшенко, В.П. (2015). 
Посібник із курсу 
«Методологія та 
організація наукових 
досліджень» 
Дніпрропетровськ, 
РВВ ДНУ, 20 с.
15) 
1. Ляшенко, В. П., 
Лукашев, С.М. & 
Мізін, В.В. (2017). 
Вплив кофеїну на 
вміст 
дегідроепіандростерон
-сульфату в сиворотці 
крові щурів 
репродуктивного 
періоду зрілого віку. 
Валеологія: сучасний 
стан, напрямки та 
перспективи розвитку. 
Матеріали XV 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, ХНУ 
імені В.Н. Каразіна, 
164-166.
2. Муквич, В.В., 
Ляшенко, В.П. & 
Лукашов, С.М. (2017). 
Вікові та статеві зміни 
рівня кортикостерону 
в сироватці самців та 
самок щурів. VІІІ 
Міжнародна наукова 
конференції 
“Психофізіологічні та 
вісцеральні функції в 
нормі і патології 
присвячена 175-річчю 
кафедри фізіології та 
анатомії людини та 
тварин Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка, 71.
3. Дзюк, А. М., Загній, 
О. М, Мих, М. В., 
Ісаков, О. А., 
Ляшенко, В. П. & 
Кофан, І. М. (2015). 
Адаптаційний 
потенціал та фізична 
працездатність 
студентів з різним 



рівнем фізичної 
активності. М-ли VI 
міжнар. наук.-практ. 
конф. студентів та 
молодих вчених 
«Актуальні питання 
фізичної культури». 
Одеса, 14-15.
4. Бурцева, Д. О., 
Заєць, Н. С., Ляшенко, 
В. П. & Білинська, Г. 
О. (2015). Зміни рівня 
кортикостерону в 
сироватці крові щурів 
за умов тривалого 
залуження та 
дистиляції раціону. М-
ли ІІI міжнар. наук. 
конф. «Актуальні 
проблеми сучасної 
біохімії та клінічної 
біології». Збірник 
наук. праць. 
Дніпропетровськ, 114-
115.
5. Мізін В.В., Ляшенко 
В.П. Лукашов С.М. 
Зміни рівня деяких 
стероїдних гормонів 
під кофеїновим 
навантаженням у 
щурів різного віку та 
статі. VІІІ Міжнародна 
наукова конференції 
“Психофізіологічні та 
вісцеральні функції в 
нормі і патології 
присвячена 175-річчю 
кафедри фізіології та 
анатомії людини та 
тварин Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. – 
Київ, 17-20 жовтня 
2017 р. –  С.71.
6. Мізін В.В., Ляшенко 
В.П. Зміни показників 
осмотичної 
резистентності 
еритроцитів щурів-
самиць різного віку. 
Матеріали ІІ інтернет-
конференції з 
міжнародною участю 
«Системна організація 
психофізіологічних та 
вегетативних функцій 
(медикобіологічні 
аспекти)». – Луцьк : 
2017. – 38 с.
7. Ляшенко В. П. 
Муквич В.В. Мешко 
М.О. Зміни 
поведінкових реакцій 
в самок щурів зрілого 
віку під впливом 
кофеїну. Валеологія: 
сучасний стан, 
напрямки та 
перспективи 
розвитку/ Матеріали 
XV міжнародної 
науково-практичної 
конференції, 5-7 
квітня 2017 р., Х.: ХНУ 
імені В.Н. Каразіна, 
2017. – С. 236-238.
16) 
Член Українського 
Фізіологічного 



товариства (з 1991 
року по теперішній 
час).

Професійна 
активність викладача 
відповідає пп. 1, 2, 3, 
9, 12, 13, 15, 16 
Ліцензійних умов

375962 Мартинець 
Лілія 
Асхатівна

Професор, 
Суміщення

Факультет 
агрономії та 
будівництва

Диплом 
магістра, 

Донецький 
національний 
університет, 

рік закінчення: 
2006, 

спеціальність: 
000009 

Управління 
навчальними 

закладами, 
Диплом 
магістра, 

Слов'янський 
державний 

педагогічний 
університет, 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
010102 

Початкове 
навчання, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 007572, 

виданий 
05.07.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 066683, 
виданий 

31.05.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
044624, 
виданий 

15.12.2015

22 Педагогіка та 
методика 
викладання у 
вищій школі

Дисципліна 
викладається з 
урахуванням 
професійної 
кваліфікації 
викладача:
1. Досвід викладання 
педагогічних 
дисциплін у закладі 
вищої освіти.
2. Експерт 
Національного 
агентства в ГЕР 01 
«Освіта/Педагогіка» 
(спеціальність 011 
«Освітні, педагогічні 
науки») – акредитація 
освітніх програм.
3. Керівництво 
школяркою у 
Всеукраїнському 
конкурсі-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України»  (секція 
«Педагогіка»).
4. Керівництво 
студентами у 
Всеукраїнській 
студентській олімпіаді 
(навчальна 
дисципліна 
«Педагогіка»), 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт 
(спеціальність 
«Освітні, педагогічні 
науки»).
5. Член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради Д 73.053.04 
Черкаського 
національного 
університету імені 
Богдана 
Хмельницького (наказ 
МОН від 15.03.2019 р. 
№ 358 «Про 
затвердження рішень 
Атестаційної колегії 
Міністерства щодо 
діяльності 
спеціалізованих 
вчених рад від 5 
березня 2019 року») зі 
спеціальності 
«Освітні, педагогічні 
науки».
6. Досвід 
управлінської 
діяльності – завідувач 
кафедри педагогіки та 
управління освітою (з 
01.09.2019 – кафедра 
педагогіки, фізичної 
культури та 
управління освітою) 



Донецького 
національного 
університету імені 
Василя Стуса (2016-
2020 рр.).
7. Участь у тренінгу 
 з викладацької 
майстерності для 
викладачів 
переміщених та 
східних ЗВО (3-6 
грудня 2019 р.).

Професійна 
активність викладача 
відповідає пп. 1, 2, 3, 7, 
8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 
17, 18 Ліцензійних 
умов.

375830 Кирпичова 
Ірина 
Валентинівн
а

Доцент, 
Сумісництв
о

Факультет 
ветеринарної 

медицини, 
біологічних і 

харчових 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

130107 
Агрономiя, 

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

181 Харчові 
технології, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 005038, 
виданий 

17.02.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
041891, 

виданий 
28.04.2015

11 Управління 
проєктами

1. Програма курсів 
підвищення 
кваліфікації наукових 
і науково-
педагогічних 
працівників " 
Збалансоване 
використання, 
прогноз і стале 
управління 
грунтовими 
ресурсами", обсяг 
навчального плану 2 
ЄКТС , 20.05.2019-
24.05.2019, Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації 
№00497058/000033-
19 (Національна 
академія наук України 
Національний 
науковий центр 
"Інститут 
грунтознавства та 
аграрної хімії імені 
О.М.Соколовського" ).
2. Internetional 
Summer Schol "The 
Best European Practices 
for the Water Security 
to Achieve the Goal of 
Sustainable 
Development: 
Challenges for 
Ukraine", 13-15 червня, 
2019 року. 
3. Харківський 
національний 
аграрний університет 
ім. В. В. Докучаєва, 
кафедра екології та 
біотехнології 
14.09.2020 – 
30.10.2020 р. 6 
кредитів ЄКТС Тема: 
«Загальна екологія та 
неоекологія», 
"Екологічна безпека", 
"Утилізація та 
рекуперація відходів", 
Основи 
сільськогосподарської 
екології" (180 годин - 
6 кредитів ЄКТС). 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ХН 
№0016 від 30.10.2020 
року. 
4. Міжнародне 
підвищення 



кваліфікації наукових, 
науково-педагогічних 
працівників ЗВО та 
працівників закладів 
середньої освіти на 
тему: «Онлайн 
навчання як 
нетрадиційна форма 
сучасної освіти на 
прикладі платформи 
Moodle», з дисциплін 
«Системний аналіз 
якості навколишнього 
середовища», 
«Біобезпека та 
біозахист», 
«Управління 
проєктами», 09.11-
16.11.2020 р. (м. 
Люблін, Республіка 
Польща). 45 годин.
Сертифікат: ES № 
3000/2020 від 
16.11.2020 року.
5. Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 12 СПК 
761470 від 10.11.2010р. 
Підвищувала 
кваліфікацію в 
Інституті державного 
управління у сфері 
цивільного захисту 
НУЦЗУ. Виконала 
випускну роботу за 
курсом підвищення 
кваліфікації 
викладачів навчальної 
дисципліни " Безпека 
життєдіяльності".

375830 Кирпичова 
Ірина 
Валентинівн
а

Доцент, 
Сумісництв
о

Факультет 
ветеринарної 

медицини, 
біологічних і 

харчових 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

130107 
Агрономiя, 

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

181 Харчові 
технології, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 005038, 
виданий 

17.02.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
041891, 

виданий 
28.04.2015

11 Методики 
визначення 
екологічного 
ризику

1. Програма курсів 
підвищення 
кваліфікації наукових 
і науково-
педагогічних 
працівників " 
Збалансоване 
використання, 
прогноз і стале 
управління 
грунтовими 
ресурсами", обсяг 
навчального плану 2 
ЄКТС , 20.05.2019-
24.05.2019, Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації 
№00497058/000033-
19 (Національна 
академія наук України 
Національний 
науковий центр 
"Інститут 
грунтознавства та 
аграрної хімії імені 
О.М.Соколовського" ).
2. Internetional 
Summer Schol "The 
Best European Practices 
for the Water Security 
to Achieve the Goal of 
Sustainable 
Development: 
Challenges for 
Ukraine", 13-15 червня, 
2019 року. 
3. Харківський 
національний 
аграрний університет 
ім. В. В. Докучаєва, 
кафедра екології та 



біотехнології 
14.09.2020 – 
30.10.2020 р. 6 
кредитів ЄКТС Тема: 
«Загальна екологія та 
неоекологія», 
"Екологічна безпека", 
"Утилізація та 
рекуперація відходів", 
Основи 
сільськогосподарської 
екології" (180 годин - 
6 кредитів ЄКТС). 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ХН 
№0016 від 30.10.2020 
року. 
4. Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації наукових, 
науково-педагогічних 
працівників ЗВО та 
працівників закладів 
середньої освіти на 
тему: «Онлайн 
навчання як 
нетрадиційна форма 
сучасної освіти на 
прикладі платформи 
Moodle», з дисциплін 
«Системний аналіз 
якості навколишнього 
середовища», 
«Біобезпека та 
біозахист», 
«Управління 
проєктами», 09.11-
16.11.2020 р. (м. 
Люблін, Республіка 
Польща). 45 годин.
Сертифікат: ES № 
3000/2020 від 
16.11.2020 року.
5. Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 12 СПК 
761470 від 10.11.2010р. 
Підвищувала 
кваліфікацію в 
Інституті державного 
управління у сфері 
цивільного захисту 
НУЦЗУ. Виконала 
випускну роботу за 
курсом підвищення 
кваліфікації 
викладачів навчальної 
дисципліни " Безпека 
життєдіяльності".

368681 Лугова 
Тетяна 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
агрономії та 
будівництва

Диплом 
кандидата наук 

ДK 013160, 
виданий 

28.03.2013

21 Ділова 
іноземна мова

1. Харківський 
національний 
аграрний університет 
ім. В.В. Докучаєва, 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 12СПК 
870021, «Особливості 
дистанційного 
навчання іноземним 
мовам в аграрних 
вишах», 180 годин, 
11.12.2020 р.
2. Диплом вищої 
освіти за 
спеціальністю   
англійська мова та 
українська мова і 
література, вчитель 



англійської мови та 
української мови і 
літератури.
відповідає пп. 1, 2, 15, 
17 Ліцензійних умов.

282338 Коробкова 
Ганна 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
ветеринарної 

медицини, 
біологічних і 

харчових 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
автомобільно-

дорожній 
університет, 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
070801 

Екологія та 
охорона 

навколишньог
о середовища, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047789, 
виданий 

05.07.2018

2 Екологічний 
менеджмент і 
аудит

1. Сертифікований 
Екологічний аудитор 
2015-2018 роки,  
сертифікат №ЕА186
2. Сільсько-
господарське 
дорадництво 2019 рік 
– Херсонський 
національний 
аграрний університет 
(свідоцтво) 
Кваліфікаційне 
свідоцтво сільсько-
господарського 
дорадника №371 від 
18.11.2019р., серія 
НА0000221
3. Курс підвищення 
кваліфікації наукових 
і науково-
педагогічних 
працівників " 
Збалансоване 
використання, 
прогноз і стале 
управління 
грунтовими 
ресурсами", обсяг 
навчального плану 2 
ЄКТС , 20.05.2019-
24.05.2019, Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації 
№00497058/000035-
19 від 24.05.19 
(Національна 
академія наук України 
Національний 
науковий центр 
"Інститут 
грунтознавства та 
аграрної хімії імені  
О.М.Соколовського" )
4. Васенко О. Г. 
Визначення 
екологічних 
нормативів якості 
поверхневих вод з 
урахуванням 
прогнозних моделей 
та регіональних 
особливостей / О.Г. 
Васенко, Г.В. 
Коробкова, О.В. 
Рибалова // East 
Europian Scientific 
Journal. – 2016. - № 8 
(12). Volume 3. – C. 5-
13.
Професійна 
активність викладача 
відповідає пп. 2, 8, 10, 
13, 14, 16, 17
Ліцензійних умов.

282338 Коробкова 
Ганна 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
ветеринарної 

медицини, 
біологічних і 

харчових 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
автомобільно-

дорожній 
університет, 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 

2 Екологічне 
інспектування

. Сільсько-
господарське 
дорадництво 2019 рік 
– Херсонський 
національний 
аграрний університет 
(свідоцтво) 
Кваліфікаційне 
свідоцтво сільсько-
господарського 



070801 
Екологія та 

охорона 
навколишньог
о середовища, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047789, 
виданий 

05.07.2018

дорадника №371 від 
18.11.2019р., серія 
НА0000221
2. Курс підвищення 
кваліфікації наукових 
і науково-
педагогічних 
працівників " 
Збалансоване 
використання, 
прогноз і стале 
управління 
грунтовими 
ресурсами", обсяг 
навчального плану 2 
ЄКТС , 20.05.2019-
24.05.2019, Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації 
№00497058/000035-
19 від 24.05.19 
(Національна 
академія наук України 
Національний 
науковий центр 
"Інститут 
грунтознавства та 
аграрної хімії імені  
О.М.Соколовського" )
3.  Васенко О. Г. 
Визначення 
екологічних 
нормативів якості 
поверхневих вод з 
урахуванням 
прогнозних моделей 
та регіональних 
особливостей / О.Г. 
Васенко, Г.В. 
Коробкова, О.В. 
Рибалова // East 
Europian Scientific 
Journal. – 2016. - № 8 
(12). Volume 3. – C. 5-
13.
4. Сертифікований 
Екологічний аудитор 
2015-2018 роки,  
сертифікат №ЕА186
5. Монографія: 
Інтегральні та 
комплексні оцінки 
стану навколишнього 
природного 
середовища / О. Г. 
Васенко, О. В 
Рибалова, С. Р. 
Артєм’єв, Г. В. 
Коробкова та інш. –– 
Х. : НУГЗУ,  2015. – 
419 с.
6. Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації наукових, 
науково-педагогічних 
працівників ЗВО та 
працівників закладів 
середньої освіти на 
тему: «Онлайн 
навчання як 
нетрадиційна форма 
сучасної освіти на 
прикладі платформи 
Moodle», з дисциплін 
«Екологічний 
менеджмент і аудит», 
«Екологічне 
законодавство», 
«Екологічне 
інспектування», 09.11-
16.11.2020 р. (м. 



Люблін, Республіка 
Польща). 45 годин. 
Сертифікат: ES № 
2652/2020 від 
16.11.2020 року.
Професійна 
активність викладача 
відповідає пп. 2, 8, 10, 
13, 14, 16, 17 
Ліцензійних ум

3385 Чеченєва 
Тетяна 
Миколаївна

Професор 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
ветеринарної 

медицини, 
біологічних і 

харчових 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Донецький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1971, 

спеціальність:  
Біологія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 003584, 

виданий 
12.05.2004, 

Диплом 
кандидата наук 

БЛ 001861, 
виданий 

22.12.1976, 
Атестат 

професора 
12ПP 006639, 

виданий 
20.01.2011, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
000403, 
виданий 

13.01.1999

11 Системний 
аналіз якості 
навколишньог
о середовища

1. Харківський 
національний 
аграрний університет 
ім. В. В. Докучаєва. 
Тема: «Стратегія 
сталого розвитку» 
(180 годин - 6 кредитів 
ЄКТС). Свідоцтво про 
Підвищення 
кваліфікації ХН 
№0018 від 30.10.2020 
року
2. Науково-дослідна 
установа 
«Український 
науково-дослідний 
інститут екологічних 
проблем», 
«Екологічна безпека: 
проблеми і шляхи 
вирішення», 
22.03.2017 року»
Професійна 
активність викладача 
відповідає пп. 4, 8, 13, 
16,17

282338 Коробкова 
Ганна 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
ветеринарної 

медицини, 
біологічних і 

харчових 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

національний 
автомобільно-

дорожній 
університет, 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
070801 

Екологія та 
охорона 

навколишньог
о середовища, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047789, 
виданий 

05.07.2018

2 Екологічне 
законодавство

1. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю –  
Науково-дослідна 
установа 
«Український 
науково-дослідний 
інститут екологічних 
проблем» 14 років 
(2004-2018 рр.)
2. Сільсько-
господарське 
дорадництво 2019 рік 
– Херсонський 
національний 
аграрний університет 
(свідоцтво) 
Кваліфікаційне 
свідоцтво сільсько-
господарського 
дорадника №371 від 
18.11.2019р., серія 
НА0000221
3. Курс підвищення 
кваліфікації наукових 
і науково-
педагогічних 
працівників " 
Збалансоване 
використання, 
прогноз і стале 
управління 
грунтовими 
ресурсами", обсяг 
навчального плану 2 
ЄКТС , 20.05.2019-
24.05.2019, Свідоцтво 



про підвищення 
кваліфікації 
№00497058/000035-
19 від 24.05.19 
(Національна 
академія наук України 
Національний 
науковий центр 
"Інститут 
грунтознавства та 
аграрної хімії імені  
О.М.Соколовського" )
4.  Васенко О. Г. 
Визначення 
екологічних 
нормативів якості 
поверхневих вод з 
урахуванням 
прогнозних моделей 
та регіональних 
особливостей / О.Г. 
Васенко, Г.В. 
Коробкова, О.В. 
Рибалова // East 
Europian Scientific 
Journal. – 2016. - № 8 
(12). Volume 3. – C. 5-
13.
5. Сертифікований 
Екологічний аудитор 
2015-2018 роки,  
сертифікат №ЕА186
6. Монографія: 
Інтегральні та 
комплексні оцінки 
стану навколишнього 
природного 
середовища / О. Г. 
Васенко, О. В 
Рибалова, С. Р. 
Артєм’єв, Г. В. 
Коробкова та інш. –– 
Х. : НУГЗУ,  2015. – 
419 с.
7. 4. Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації наукових, 
науково-педагогічних 
працівників ЗВО та 
працівників закладів 
середньої освіти на 
тему: «Онлайн 
навчання як 
нетрадиційна форма 
сучасної освіти на 
прикладі платформи 
Moodle», з дисциплін 
«Екологічний 
менеджмент і аудит», 
«Екологічне 
законодавство», 
«Екологічне 
інспектування», 09.11-
16.11.2020 р. (м. 
Люблін, Республіка 
Польща). 45 годин. 
Сертифікат: ES № 
2652/2020 від 
16.11.2020 року.
Професійна 
активність викладача 
відповідає пп. 2, 8, 10, 
13, 14, 16, 17 
Ліцензійних умов.

321699 Хайнус 
Дмитро 
Дмитрович

доцент, 
Сумісництв
о

Факультет 
агрономії та 
будівництва

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 

аграрний 
університет ім. 

10 Геоінформацій
ні системи

1. Хайнус Д.Д. Mapping 
of landscape-ecological 
investigations of the 
dendrological park 
territory of Khnau 
named after V.V. 



В.В. Докучаєва, 
рік закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

070906 
Землевпорядку

вання та 
кадастр, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 029377, 

виданий 
30.06.2015

Dokuchayev / В.М. 
Опара, І.М. Бузіна, 
Д.Д. Хайнус // Вісн. 
ХНУ ім. Каразіна: зб. 
наук. праць. Серія 
«Геологія, Географія, 
Екологія» № 50. – 
Харків, – 2019.
2. Хайнус Д.Д. 
Реконструкція та 
благоустрій території 
дендрологічного 
парку ХНАУ із 
застосуванням 
геоінформаційного 
моделювання / Бузіна 
І.М., Хайнус Д.Д., 
Винограденко С.О. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
Технічні науки. Т. 31 
(70) № 3, Херсон. 
2020.
3. Хайнус Д.Д. 
Теоретичні та 
методичні основи 
використання ГІС-
технологій та 
створення 
електронних карт при 
проведенні 
землеустрою / Опара 
В.М., Бузіна І.М., 
Хайнус Д.Д., 
Винограденко С.О., 
Коваленко Л.М. // 
Проблеми 
безперервної 
географічної освіти і 
картографії : Збірник 
наукових праць. – 
Харків: ХНУ імені В. 
Н. Каразіна, 2020. 
4. Yu. O. Nakonechna 
Distribution area of 
Hyphantria cunea 
Drury: the analysis of 
Ukrainian and world 
data / Yu. O. 
Nakonechna, S. V. 
Stankevych, I. V. 
Zabrodina, I. P. 
Lezhenina, M. O. 
Filatov, D. D. 
Yushchuk, N. V. 
Lutytska, O. A. 
Molchanova, V. O. 
Melenti, V. M. Poliakh, 
S. M. Buhaiov, Yu.M. 
Belay, V. I. Martynenko, 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПР19. Уміти 
самостійно 
планувати 
виконання 
дослідницького 
завдання та 
формулювати 
висновки за його 
результатами. 

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

Традиційні: пояснення, 
бесіда,  розповідь. 
Інтерактивні: метод 
проектів, проблемно-
пошуковий

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

Геоінформаційні 
системи

Традиційні: пояснення, 
розповідь, ілюстрації.
Інтерактивні: дискусія, 
ілюстрації, робота із 
програмним забезпеченям

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

ПР18. Уміти 
використовувати 
сучасні методи 
обробки і 
інтерпретації 
інформації при 
проведенні 
інноваційної 
діяльності.

Геоінформаційні 
системи

Традиційні: пояснення, 
розповідь, ілюстрації.
Інтерактивні: дискусія, 
ілюстрації, робота з 
програмним забезпеченням

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

Педагогічна практика Практична діяльність, 
створення презентацій, 
самостійна робота

Написання звіту з практики, 
заповнення щоденника 
практики, презентація 
підготовлених занять

ПР17. Критично 
осмислювати 
теорії, принципи, 
методи і поняття 
з різних 
предметних 
галузей для 
вирішення 
практичних задач і 
проблем

Педагогіка та 
методика викладання 
у вищій школі

Традиційні: пояснення, 
бесіда, інструктаж, 
розповідь.
Інтерактивні: ранжування, 
акваріум, сніжний ком, 
шість капелюхів, «Хто? Що? 
Де? Коли? Як?», світове 
кафе, дискусія, дебати, 
круглий стіл.

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

Екологічне 
законодавство

Традиційні: пояснення, 
інструктаж, розповідь.
Інтерактивні: дискусія, 
круглий стіл.

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

Педагогічна практика Практична діяльність, 
створення презентацій, 
самостійна робота

Написання звіту з практики, 
заповнення щоденника 
практики, презентація 



підготовлених занять

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

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

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

ПР16. Вибирати 
оптимальну 
стратегію 
господарювання 
та/або 
природокористува
ння в залежності 
від екологічних 
умов

Методики визначення 
екологічного ризику

Традиційні: пояснення, 
бесіда, розповідь.

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

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

Звіт з виробничої практики, 
щоденник практики, 
презентація та відкритий 
захист звіту з виробничої 
практики, 
диференційований залік

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

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

Публічний зазист 
кваліфікаційної роботи

ПР15. Оцінювати 
екологічні ризики 
за умов 
недостатньої 
інформації та 
суперечливих 
вимог.

Методики визначення 
екологічного ризику

Традиційні: пояснення, 
бесіда, розповідь.

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

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

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

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Виробнича практика Практична діяльність, 
створення презентацій, 
самостійна робота

Написання звіту з практики, 
заповнення щоденника 
практики, публічна 
презентація звіту з 
виробничої практики. 
Диференційований залік

ПР14. 
Застосовувати 
нові підходи для 
вироблення 
стратегії 
прийняття рішень 
у складних 
непередбачуваних 
умовах.

Управління проєктами Традиційні: пояснення, 
бесіда, інструктаж, 
розповідь.
Інтерактивні: дискусія, 
круглий стіл

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

Системний аналіз 
якості навколишнього 
середовища

Традиційні: пояснення, 
бесіда, інструктаж, 
розповідь.

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

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

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

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

ПР13. Уміти 
оцінювати 
потенційний вплив 
техногенних 
об’єктів та 
господарської 

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

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

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи



діяльності на 
довкілля

Виробнича практика Практична діяльність, 
створення презентацій, 
самостійна робота, 
Евристичні методи, 
частково пошуковий метод, 
дослідницький метод, метод 
навчальних проектів, 
методи контролю

Написання звіту з практики, 
заповнення щоденника 
практики, презентація звіту 
з практики з його 
публічним захистом. 
Диференційований залік

Екологічне 
інспектування

Традиційні: пояснення, 
інструктаж, розповідь.
Інтерактивні: дискусія, 
круглий стіл.

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

Методики визначення 
екологічного ризику

Традиційні: пояснення, 
бесіда, розповідь

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

Екологічний 
менеджмент і аудит

Традиційні: пояснення, 
бесіда, розповідь

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

ПР12. Уміти 
оцінювати 
ландшафтне і 
біологічне 
різноманіття та 
аналізувати 
наслідки 
антропогенного 
впливу на природні  
середовища.

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

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

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

Виробнича практика Практична діяльність, 
створення презентацій, 
самостійна робота

Написання звіту з практики, 
заповнення щоденника 
практики, презентація до 
звіту з практики, публічний 
захист звіту. 
Диференційований залік

Екологічне 
інспектування

Традиційні: пояснення, 
інструктаж, розповідь.
Інтерактивні: дискусія, 
круглий стіл.

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

Екологічний 
менеджмент і аудит

Традиційні: пояснення, 
бесіда, розповідь.

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

Методики визначення 
екологічного ризику

Традиційні: пояснення, 
бесіда, розповідь. 

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

ПР11. Уміти 
використовувати 
сучасні 
інформаційні 
ресурси з питань 
екології, 
природокористува
ння та захисту 
довкілля.

Екологічне 
інспектування

Традиційні: пояснення, 
інструктаж, розповідь.
Інтерактивні: дискусія, 
круглий стіл.

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

Ділова іноземна мова Традиційні: пояснення, 
бесіда, розповідь, 
самостійна робота.

Усне та письмове 
оцінювання активності і 
знань студентів під час 



Інтерактивні: метод 
ілюстрацій, дискусія.

практичних занять. 
Підсумковий контроль 
знань залік. 

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

Традиційні: пояснення, 
бесіда, розповідь, 
самостійна робота.
Інтерактивні: метод 
ілюстрацій, дискусія

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

Екологічний 
менеджмент і аудит

Традиційні: пояснення, 
бесіда,  розповідь.

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

Виробнича практика Практична діяльність, 
створення презентацій, 
самостійна робота

Написання звіту з практики, 
заповнення щоденника 
практики, презентація та 
публічний захист звіту з 
виробничої практики, 
диференційований залік

ПР20. Володіти 
основами 
екологоінженерного
проектування та 
екологоекспертної 
оцінки впливу на 
довкілля

Системний аналіз 
якості навколишнього 
середовища

Традиційні: пояснення, 
бесіда, інструктаж, 
розповідь

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

Управління проєктами Традиційні: пояснення, 
бесіда, інструктаж, 
розповідь.
Інтерактивні: дискусія, 
круглий стіл

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

ПР09. Знати 
принципи 
управління 
персоналом та 
ресурсами, основні  
підходи до 
прийняття рішень 
в умовах 
неповної/недостат
ньої інформації та 
суперечливих 
вимог.  

Стратегія сталого 
розвитку

Традиційні: пояснення, 
розповідь, ілюстрації. 

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

Екологічний 
менеджмент і аудит

Традиційні: пояснення, 
розповідь, ілюстрації.
Інтерактивні: дискусія, 
проблемно-пошуковий

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

Управління проєктами Словесні методи, метод 
проблемного викладання, 
евристичні методи, методи 
інтерактивного навчання, 
методи контролю

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

ПР08. Уміти 
доносити 
зрозуміло і 
недвозначно 
професійні знання, 
власні 
обґрунтування і 
висновки до 
фахівців і широкого 
загалу.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

Традиційні: пояснення, 
бесіда,  розповідь. 
Інтерактивні: метод 
ілюстрацій, дискусія.

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

Педагогіка та 
методика викладання 
у вищій школі

Традиційні: пояснення, 
бесіда, інструктаж, 
розповідь.
Інтерактивні: ранжування, 
акваріум, сніжний ком, 
шість капелюхів, «Хто? Що? 

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



Де? Коли? Як?», світове 
кафе, дискусія, дебати, 
круглий стіл.

залік, екзамен

Педагогічна практика Словесні методи, метод 
проблемного викладання, 
евристичні методи, методи 
інтерактивного навчання, 
методи контролю

Звіт з педагогічної 
практики, щоденник 
практики, 
Диференційований залік

ПР10. 
Демонструвати 
обізнаність щодо 
новітніх принципів 
та методів 
захисту 
навколишнього 
середовища.

Екологічний 
менеджмент і аудит

Традиційні: пояснення, 
бесіда, розповідь

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

Екологічне 
інспектування

Традиційні: пояснення, 
розповідь, ілюстрації.
Інтерактивні: дискусія, 
ілюстрації

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

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

Звіт з виробничої практики, 
щоденник практики, 
презентцація та відкритий 
захист звіту з виробничої 
практики, 
диференційований залік

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

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

Відкритий захист 
кваліфікаційної роботи

ПР01. Знати та 
розуміти 
фундаментальні і 
прикладні аспекти 
наук про довкілля

Екологічне 
законодавство

Традиційні: пояснення, 
інструктаж, розповідь.
Інтерактивні: дискусія, 
круглий стіл

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

Стратегія сталого 
розвитку

Традиційні: пояснення, 
розповідь, ілюстрації

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

ПР02. Уміти 
використовувати 
концептуальні 
екологічні 
закономірності у 
професійній 
діяльності.

Стратегія сталого 
розвитку

Традиційні: пояснення, 
розповідь, ілюстративні

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

ПР07. Уміти 
спілкуватися 
іноземною мовою в 
науковій, 
виробничій та 
соціально-
суспільній сферах 
діяльності

Ділова іноземна мова Традиційні: пояснення, 
бесіда, розповідь, 
самостійна робота.
Інтерактивні: метод 
ілюстрацій, дискусія

Усне та письмове 
оцінювання активності і 
знань студентів під час 
практичних занять. 
Підсумковий контроль 
знань залік. 

ПР04. Знати 
правові та етичні 

Екологічне 
законодавство

Традиційні: пояснення, 
інструктаж, розповідь.

Поточний контроль: 
підготовка та участь у 



норми для оцінки 
професійної 
діяльності, 
розробки та 
реалізації 
соціально-
значущих 
екологічних 
проектів в умовах 
суперечливих 
вимог.

Інтерактивні: дискусія, 
круглий стіл.

лекційних та практичних 
заняттях, виконання 
завдань самостійної роботи.
Підсумковий контроль: 
екзамен.

ПР05. 
Демонструвати 
здатність до 
організації 
колективної 
діяльності та 
реалізації 
комплексних 
природоохоронних 
проектів з 
урахуванням 
наявних ресурсів 
та часових 
обмежень

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

Традиційні: пояснення, 
бесіда,  розповідь.
Інтерактивні: дискусія, 
проблемно-пошуковий

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

Екологічний 
менеджмент і аудит

Традиційні: пояснення, 
бесіда, розповідь
Інтерактивні: дискусія, 
ілюстрації

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

Стратегія сталого 
розвитку

Традиційні: пояснення, 
розповідь, ілюстрації. 
Інтерактивні: дискусія, 
ілюстрації

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

Управління проєктами Традиційні: пояснення, 
бесіда, інструктаж, 
розповідь.
Інтерактивні: дискусія, 
круглий стіл.

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

Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

Евристичний, проблемно-
пошуковий, дослідницький, 
метод проєктів

Публічний захист 
кваліфікаційної роботи

ПР03. Знати на 
рівні новітніх 
досягнень основні 
концепції 
природознавства, 
сталого розвитку і 
методології 
наукового пізнання.

Стратегія сталого 
розвитку

Традиційні: пояснення, 
розповідь, ілюстративні 

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

ПР06. Знати 
новітні методи та 
інструментальні 
засоби екологічних 
досліджень, у тому 
числі методи та 
засоби 
математичного і 
геоінформаційного 
моделювання.

Геоінформаційні 
системи

Традиційні: пояснення, 
розповідь, ілюстрації.
Інтерактивні: дискусія, 
ілюстрації, робота із 
програмним забезпеченям

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

 


