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Поляков А. М., Воронцова О. М., Жмуренко Н.В., Черв'як О. В., Казаков М.В.,
Горбачук Д. В., Різниченко І. В., Ващик Є.В., Волох В. О., Прокопенко 0. В.,
Рібейро Рамос О. О., ВасюренкоЛ.В., Дубін Р. А., Овчаренко О. А., Риндяєв В. І.,
Гонтар Г. А., Назарова Л. В., Рогозян О. В., Веріх В. В., Сидоренко А. Ю.,
ТрушенкоО.О.
Порядок денний:

1. Про затвердження плану роботи Радиз якості вищої освіти на 2020/2021
навчальний рік. Доповідач - заступник голови комісії, перший проректор
Мартинець Л.А.

2. Про  інтернаціоналізацію діяльності та академічну мобільність
Університету. Про рекомендацію до затвердження «Положення про академічну
мобільність у Луганському національному аграрному університеті». Доповідач --

начальниквідділу по роботі з іноземними громадянами Сергієнко С.С.
3. Практична підготовка здобувачів ступеня освіти «доктор філософії». Про

рекомендацію до затвердження «Положення про практичну підготовку здобувачів
третього освітнього-наукового рівня вищої освіти у Луганському національному
аграрному університеті». Доповідач - завідувач аспірантури Горбачук Д.В.

4. Індивідуальна освітня траєкторія здобувача вищої освіти: модель та
процедури вибору. Про рекомендацію до затвердження «Положення про
індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти у Луганському
національному аграрному університеті». Доповідач - завідувач навчальним
відділом Казаков М.В.

5. Про рекомендацію до затвердження «Положення про внутрішню
сертифікацію дистанційних курсів у Луганському національному аграрному
університеті». Доповідач - директор центру сучасних освітніх та інформаційних
технологій Різниченко І.В.

6. Різне.



1. СЛУХАЛИ: |

2
Перший проректор Мартинець Л.А. повідомила про перспективи діяльності

Радиз якості вищої освіти в Університеті, ознайомила присутніх з планом роботи
Ради на 2020-2021 н.р.

УХВАЛИЛИ:
1.1. Затвердити план роботи Ради з якості вищої освіти на 2020/2021

навчальний рік.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 28, «проти»- 0, «утрималися» - 0.

2. СЛУХАЛИ:
Начальник відділу по роботі з іноземними громадянами Сергієнко С.С.

доповів про діяльність відділу по роботі з іноземними громадянами, обгрунтував
необхідність підвищення рівня інтернаціоналізації та академічної мобільності
здобувачів вищої освіти Університету та ознайомив зі змістом проєкту
«Положення про академічну мобільність».

ОБГОВОРЕННЯ:
В.о. декана економічного факультету Мічківський С.М. попросив надати

уточнення що не можна вважати академічною мобільністю, на що отримав
вичерпну відповідь доповідача.

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Кирпичова Ї.В.
відзначила необхідність актуалізації та оновлення роботи курсів іноземної мови
«Діалог», що діють при відділі по роботі з іноземними громадянами, запропонувала
провести анкетування студентів і викладачів щодоїх потреб у вивченні іноземних
Мов.

Перший проректор Мартинець Л.А. запропонувала залучати студентів
коледжів до цихкурсів, азаняття проводити, якщо група нараховуватиме не менше
12 осіб.

В.о. декана економічного факультету Мічківський С.М. висловив побажання
підсилити іншомовну компетентність здобувачів вищоїосвіти і організовувати такі
додаткові курси безпосередньо за пів року до складання ними ЗНОчиЄВІ.

УХВАЛИЛИ:
2.1. Взяти до відома інформацію про діяльність відділу по роботі з

іноземними громадянами та побажання щодо посилення іномовної компетентності,
провести анкетування студентів і викладачів Університету щодо потреби у
вивченні іноземних мов.

2.2. Рекомендувати до затвердження Вченою радою Університету
«Положення проакадемічну мобільність у Луганському національному аграрному
університеті».

ГОЛОСУВАЛИ: «за»- 28, «проти»- 0, «утрималися» - 0.
3. СЛУХАЛИ:

Завідувача аспірантури Горбачук Д.В. який доповів про практичну
підготовку здобувачів ступеня освіти «доктор філософії» та ознайомив присутніхз
проєктом «Положення про практичну підготовку здобувачів третього освітнього-
наукового рівня вищої освіти у Луганському національному аграрному



університеті».

ОБГОВОРЕННЯ:
Перший проректор Мартинець Л.А. відзначила важливість наявності

Положення про практичну підготовку аспірантів для акредитації Університету.
УХВАЛИЛИ:
3.41. Взяти до відома інформацію Горбачука Д.В. про практичну підготовку

здобувачів ступеня освіти «доктор філософії» ЛНАУ.
3.2. Рекомендувати до затвердження Вченою радою Університету

«Положення про академічну мобільність у Луганському національному аграрному
університеті».

ГОЛОСУВАЛИ: «за»- 28, «проти»- 0, «утрималися» - 0.
4. СЛУХАЛИ:

Завідувача навчальним відділом Казаков М.В. повідомив про індивідуальну
освітню траєкторію здобувача вищої освіти: модель та процедури вибору.
Доповідач ознайомив членів Ради з проєктом «Положення про індивідуальний
навчальний план здобувача вищої освіти у Луганському національному аграрному
університеті».

ОБГОВОРЕННЯ:
Завідувач кафедри механізації виробничих процесів у АПК Волох В.А.

зазначив, що вибіркові дисципліни можуть формуватися у блоки, тоді студент
вибирає блок дисциплін,після чого усі дисципліни блоку стають обов'язковими для
вивчення. Рекомендується використовувати механізм вибору як у блочній формі,
так і механізм повністю вільного вибору дисциплін з циклів загальної та
професійної підготовки та циклу дисциплін вільного вибору для формування
індивідуальної освітньої траєкторії.

Перший проректор Мартинець Л.А. підкреслила, що згідно із Законом
України "Про вищу освіту" студенти мають право на вибір навчальних дисциплін
у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним
планом, в обсязі, що становить не менш,як 25 відсотків загальної кількості кредитів
ЄКТС, передбачених для даного рівня вищоїосвіти. При цьому здобувачі певного
рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються
для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного
факультету чи підрозділу.

Заступник директора з навчальної роботи відокремленого структурного
підрозділу «Донецький фаховий коледж Луганського національного аграрного
університету» Гонтар Г.А. повідомив про порядок вільного вибору навчальних
дисциплін для створення індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої
освіти в Австрійських коледжах.

УХВАЛИЛИ:
4.1. Взяти до відома інформацію Казакова М.В. про індивідуальну освітню

траєкторію здобувача вищої освіти.
4.2. Рекомендувати до затвердження Вченою радою Університету

«Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти у



Луганському національному аграрному університеті» 2
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 27, «проти»- 1, «утрималися»- 0.

5. СЛУХАЛИ:
Директора Центру сучасних освітніх та інформаційних технологій

Різниченко І.В. який повідомив про необхідність внутрішньої сертифікації
дистанційних курсів в Університеті, показав на прикладі еталонного дистанційного
курсу «Технічна механіка рідини і газів» створеного колективом авторів під
керівництвом в.о. завідувача кафедри будівництва, архітектури, геодезії та
землеустрою Овчаренка О.А., що відповідає усім критеріям на80 95 та ознайомив
присутніх з проєктом «Положення про внутрішню сертифікацію дистанційних
курсів у Луганському національному аграрному університеті».

ОБГОВОРЕННЯ:
В.о. декана економічного факультету Мічківський С.М. зазначив, що

навчальніматеріали, завантажені у форматі гріна мобільних пристроях читаються
погано і це треба враховувати при наповненні змістом дистанційних курсів у
Мооаїе.

УХВАЛИЛИ:
5.Ї Взяти до відома інформацію Різниченка І.В. про необхідність внутрішньої

сертифікації дистанційних курсів в Університеті та приклад еталонного
дистанційного курсу; рекомендацію Мічківського С.М. про врахування при
наповненні дистанційних курсів зручність роботи з ними на мобільних пристроях.

5.2 Рекомендувати до затвердження Вченою радою Університету
«Положення про внутрішню сертифікацію дистанційних курсів у Луганському
національному аграрному університеті».

ГОЛОСУВАЛИ: «за»- 28, «проти»- 0, «утрималися»-- 0.

6. РІЗНЕ
6.1. СЛУХАЛИ:

Проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи КирпичовуІ.В., яка
повідомила про необхідність затвердження «Положення про науково-технічну
раду Луганського національного аграрного університету».

УХВАЛИЛИ:
6.1.1. Рекомендувати до затвердження Вченою радою Університету

«Положення про науково-технічну раду Луганського національного аграрного
університету».

ГОЛОСУВАЛИ: «за»- 27, «проти»- 0, «утрималися»- 1.

6.2. СЛУХАЛИ:
Проректораз науково-педагогічної та навчальної роботи КирпичовуІ.В., яка

повідомила про необхідність затвердження «Положення про матеріальне
стимулювання науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників за
наукові досягнення Луганського національного аграрного університету».

УХВАЛИЛИ:
6.2.1. Рекомендувати до затвердження Вченою радою Університету



«Положення про матеріальне стимулювання науково-педагогічних, педагогічних,
наукових працівників за наукові досягнення Луганського національного аграрного
університету».

ГОЛОСУВАЛИ: «за»- 28, «проти»- 0, «утрималися» - 0.

6.3. СЛУХАЛИ:
В.о. декана економічного факультету Мічківського С.М., який повідомив

про необхідність затвердження навчального посібника «Економетрія» (автори:
Кочетков О.В., Подольський Р.Ю., Мічківський С.М., Сафронська І.М., Орлова-
Курилова О.В., Лімаренко С.М., Сергієнко С.С.).

ОБГОВОРЕННЯ:
Перший проректор Мартинець Л.А. зауважила, що усі матеріали, у тому

числі навчальні посібники, для обговорення треба подавати не пізніше, ніж за 5

робочих днів до засідання відповідно до розпорядження від 16.06.2020 р. Ме 01-
06/017.

УХВАЛИЛИ:
6.3.1. Взяти до відома інформацію Мартинець Л.А., надавати вчасно, за 5 днів

до засідання Радиз якості матеріали для ознайомлення.
6.3.2. Рекомендувати до затвердження Вченою радою Університету

навчального посібника «Економетрія» (автори: Кочетков О.В., Подольський Р.Ю.,
Мічківський С.М., Сафронська І.М., Орлова-Курилова О.В., Лімаренко С.М.,
Сергієнко С.С.).

ГОЛОСУВАЛИ: «за»- 27, «проти»- 0, «утрималися»- І.

6.4. СЛУХАЛИ:
Проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи КирпичовуЇ.В., яка

доповіла про хід підготовки до акредитації освітніх програм у 2021 році.
ОБГОВОРЕННЯ:
Перший проректор Мартинець Л.А. зауважила, що всі освітні програми

мають подаватися відповідно до дорожньої карти обговорення і затвердження
освітніх програм.

УХВАЛИЛИ:
6.4.1. Взяти до відома інформацію Кирпичової І.В. про хід підготовки до

акредитації освітніх програм у 2021 році.
6.4.2. Дотримуватися дорожньої карти обговоренняі затвердження освітніх

програм в Університеті.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 28, «проти»- 0, «утрималися»- 0.

Ростислав ПОДОЛЬСЬКИЙ2 Вадим ОВЧАРЕНКО

Голова комісії

Секретар


