
УХВАЛИ
РАДИ З ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Луганського національного аграрного університету
м, Слов'янськ

від 21 травня 2021 року Хо 01-10/5РЯ

Заслухавши та обговоривши питання порядку денного Ради з якості вищої освіти,
відповідно до пунктів 4.5-4.6 Положення про Раду з якості винюї освіти у Луганському
національному аграрному університеті були ухвалені рішення (очно та за допомогою
корпоративної платформи Місгозоїї Театв5)

СЛУХАЛИ:
1. Про забезпечення доступу учасників освітнього процесу до інформаційних

ресурсів, наукометричних баз даних та електронних ресурсів Луганського
національного аграрного університету

УХВАЛИЛИ:
11 Забезпечити наповнення актуальною інформацією відповідні розділи сайту

факультетів/ННІ, структурних підрозділів.
Відповідальні: відповідальна особа факультету/ННІ з наповнення сайту; декани

факультетів/директор ННІ; керівники структурних підрозділів.
Термін виконання: до 28 червня 2021 року.
1.2 Надати профіль викладача (СУ) Центру освітніх та інформаційних технологій.
Відповідальні: завідувачі кафедр; відповідальна особа факультету/ННІ з

наповнення сайту
Термін виконання: до 31 травня 2021 року.
1.3 Активізувати роботу щодо наповнення П5расе.
Відповідальні: завідувачі кафедр, бібліотекар, в.о. завідувача кафедри

загальноосвітньої підготовки
Термін: до 31.08.2021 року.
1.4 Посилити контроль навчального відділу за відвідуванням навчальних занять.
Відповідальні: завідувачі кафедр, завідувач навчальним відділом
Термін: постійно
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ:
2. Про відповідність ліцензійним умовам та акредитаційним вимогам викладачів

Університету
УХВАЛИЛИ:
2.41 Розробити перспективний план професійного розвитку НІШІ викладачам

кафедр.
Відповідальні: завідувачі кафедри та викладачі.



Термін виконання: до 30 червня 2021 року.
2.2 Заповнити та надати робочій групі Університету з моніторингу та аналізу

відповідності науково-педагогічних працівників ЛугНАУ кадровим вимогам картку
проведення самоаналізу відповідності науково-педагогічного працівника ліцензійним
умовам провадження освітньої діяльності.

Відповідальні: завідувачі кафедрита викладачі.
Термін виконання: до 31 травня 2021 року.
2.3 Надати відомості про якісний склад кафедри та відомості щодо відповідності

науково-педагогічних працівників дисциплінам, що викладаються (розпорядження 01-
06/ТРПУ від 22.04.2021 р.) згідно ліцензійних та акредитаційних умов провадження
освітньої діяльності.

Відповідальні: завідувачі кафедри, робоча група Університету з моніторингу та
аналізу відповідності науково-педагогічних працівників ЛугНАУ кадровим вимогам.

Термін виконання: до 31 травня 2021 року.
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:
3. Опитування здобувачів вищоїосвіти у внутрішній системі якості вищої освіти

Університету: аналіз та результати
УХВАЛИЛИ:
3.1 Оновити Положення щодо опитування учасників освітнього процесу.
3.2 Проводити різні види опитування по кожній освітній програмі два рази на рік

наприкінці першого і другого семестрів.
3.3 Розміщувати результати опитування на сайті Університету.
3.4 Своєчасно аналізувати, конкретно вказуючи, які зауваження, пропозиції

здобувачів враховано або буде враховано.
3.5 Проводити опитування стосовно якості викладання та навчання, зокрема

оцінка професійних якостей викладача (знання предмета, вміння донести ці знання до
здобувача вищої освіти); стану методичного, дидактичного забезпечення освітнього

процесу (наявностіі якості методичних посібників, рекомендацій, медіа-засобів) тощо.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ:
4. Про рекомендацію до затвердження нових редакцій проєктів освітніх програм

ступеня освіти «бакалавр», «магістр».
УХВАЛИЛИ:
4.1 Рекомендувати до затвердження Вченою радою освітньо-професійних

програм:
ОП «Екологія»(бакалаврський рівень)
Рішення прийнято одноголосно.



ОП «Екологія»(магістерський рівень)
Рішення прийнято одноголосно.

ОП «Харчові технології» (бакалаврєеький рівень)
Рішення прийнято одноголосно.

ОП «Будівництво тацивільна інженерія» (бакалаврський рівень)
Рішення прийнято одноголосно.

ОП «Будівництво та цивільна інженерія» (магістерський рівень)
Рішення прийнято одноголосно.

ОП «Ветеринарна медицина»(бакалаврський рівень)
Рішення прийнято одноголосно.

ОП «Ветеринарна медицина» (магістерський рівень, 5 років 10 місяців)
Рішення прийнято одноголосно.

ОП «Ветеринарна медицина» (магістерський рівень, І рік 4 місяці)
Рішення прийнято одноголосно.

4.2 Гарантам, завідувачам кафедр узгодити з навчальним відділом навчальні плани
та робочі навчальні плани.

Відповідальні: гарант, завідувачі кафедр, навчальний відділ.
Термін виконання: 25.05.21 року.
4.3 Гарантам, завідувачам кафедр надати повний пакет документів інших ОП на

узгодження до сектору забезпечення якості вищої освіти та навчального відділу.
Відповідальні: гарант, завідувачі кафедр.
Термін виконання: 31.05.21 року.
Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:
5. Про підсумки організації та результати успішності перепідготовки та

підвищення кваліфікації фахівців
УХВАЛИЛИ:
5.1 Впровадити та використовувати Сертифікатні освітні програми у Луганському

національному аграрному університеті та всіх структурних підрозділах із залученням
викладацького складу Університету та його підрозділів.

5.2 Створити та організувати роботу консалтингового центру на базі Навчального
центру ЛНАУ.

5.3 Оновити та покращити матеріально-технічну базу для навчання та
обслуговування сільськогосподарських виробників для забезпечення високого рівня їх



професійної діяльності.
5.4 Розробити та впровадити нові напрями підготовки: оператори автозаправних

станцій, цивільний захистта ін.
Рішення прийнято одноголосно.

6. РІЗНЕ
61 СЛУХАЛИ:
Про затвердження «Положення про академічну доброчесність у Луганському

національному аграрному університеті».
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до затвердження Вченою радою «Положення про академічну

доброчесність у Луганському національному аграрномууніверситеті».
Рішення прийнято.

6.2 СЛУХАЛИ:
Про затвердження «Кодексу корпоративної культури Луганського національного

аграрного університету».
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до затвердження Вченою радою Університету «Кодексу

корпоративної культури Луганського національного аграрного університету».
Рішення прийнято.

6.3 СЛУХАЛИ:
Про затвердження Вченою радою «Положення про порядок і процедури

вирішення конфліктних ситуацій у Луганському національномугаграрному
університеті».

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до затвердження Вченою радою Університету «Положення про

порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у Луганському національному
аграрному університеті».

Рішення прийнято.

6.4 СЛУХАЛИ:
Про затвердження «Положення про відділ електронного документування,

загального контролю та збереженості документів Луганського національного аграрного
університету».

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до затвердження Вченою радою Університету «Положення про

відділ електронного документування,загального контролю та збереженості документів
Луганського національного аграрного університету».

Рішення прийнято одноголосно.



6.5 СЛУХАЛИ:
Про затвердження «Положення про організацію та проведення поточного і

семестрового контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти у Луганському
національному аграрному університеті».

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до затвердження Вченою радою Університету «Положення про

організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання
здобувачів вищої освіти у Луганському національному аграрному університеті».

Рішення прийнято.

6.6 СЛУХАЛИ:
Про затвердження «Методичних рекомендацій щодо написання та оформлення

кваліфікаційних робіт».
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до затвердження Вченою радою Університету «Методичні

рекомендації щодо написання та оформлення кваліфікаційних робіт».
Рішення прийнято.

6.7 СЛУХАЛИ:
Про рекомендацію до друку збірника наукових статей «Межі релігійного і

природного: різноманітність традицій та інтерпретацій» (Під ред. В. В. Щепанського і
М. М. Карпіцького).

УХВАЛИЛИ:
Рекомендуватидо друку збірник наукових статей «Межі релігійного і природного:

різноманітність традицій та інтерпретацій» (Під ред. В. В. Щепанського і М. М.
Карпіцького).

Рішення прийнято.

6.8 СЛУХАЛИ:
Про рекомендацію до друку збірника матеріалів І Міжнародної науково-

практичної конференції «Використання інформаційних технологій для оптимізації
процесів виробництва сільськогосподарської продукції та управління підприємствами»
(Колективавторів, Луганський національний аграрний університет).

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної

конференції «Використання інформаційних технологій для оптимізації процесів
виробництва  сільськогосподарської продукції та управління підприємствами»
(Колективавторів, Луганський національний аграрний університет).

Рішення прийнято одноголосно.



6.9 СЛУХАЛИ:
Про рекомендацію до друку навчального посібникадля аграрних закладів вищої

освіти «Історія техніки землеробства (від найдавніших часів до сьогодення)» (Борисова
О. В., Руднік Д. Г.).

УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку навчальний посібник для аграрних закладів вищої освіти

«Історія техніки землеробства (від найдавнішихчасів до сьогодення)» (Борисова О. В.,
Руднік Д.Г.).

Рішення прийнято одноголосно.

6.10 СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до «Положення про конкурсний відбір та призначення на

посаду науково-педагогічних і педагогічних працівників Луганського національного
аграрного університету», затвердженого Вченою радою ЛНАУ29.01.2020 р.

УХВАЛИЛИ:
Внести зміни до «Положення про конкурсний відбір та призначення на посаду

науково-педагогічних і педагогічних працівників Луганського національного аграрного
університету», затвердженого Вченою радою ЛНАУ29.01.2020 р. (пункти 2.19, 2.20) на
виконання наказу МОН України від 05.03.2021 Хе 299 «Про затвердження примірного
переліку цільових показників, що наводяться в у контракті з керівником державного
закладу вищої освіти», «Стратегії розвитку Луганського національного аграрного
університету на 2020-2025 рр. (в новій редакції)» у такій редакції:

доповнити абзацем наступного змісту: «Претенденти на посаду завідувача
кафедри, декана факультету (директора навчально-наукового інституту) під час подачі
документів для участі у конкурсі мають розробитита подати проєкт Стратегії розвитку
підрозділу, на керівну посаду якого вони претендують.

Проєкт Стратегії розвитку підрозділу розробляється у відповідності до чинної
Стратегії розвитку Луганського національного аграрного0університету |та

функціональних стратегій».
Рішення прийнято.

6.11 СЛУХАЛИ:
Про затвердження «Положення про підготовчі курси Луганського національного

аграрного Університету»
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до затвердження Вченою радою Університету «Положення про

підготовчі курси Луганського національного аграрного Університету».
Рішення прийнято.

6.12 СЛУХАЛИ:
Про призначення експертом методичної експертизи навчально-методичних

матеріалів дистанційного курсу навчальної дисципліни-Овчаренка О.А., в.о. завідувача



кафедри будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою.
Рішення прийнято одноголосно.

613 СЛУХАЛИ:
Про призначення експертом методичної експертизи навчально-методичних

матеріалів дистанційного курсу навчальної дисципліни ГорбачукаД.В., в.о. завідувача
астрантури.

Рішення прийнято.

6.14 СЛУХАЛИ:
Про виключення зі складу Ради з якості Овчаренка В. М., методиста сектору

забезпечення якості вищої освіти Центру якості, професійної адаптації та консалтингу.
Рішення прийнято одноголосно.

6.15 СЛУХАЛИ:
Про включення до складу Ради з якості КлименкоЯ.М., директора Центру якості,

професійної адаптації та консалтингу.
Рішення прийнято одноголосно.

Голова Ростислав ПОДОЛЬСЬКИЙ

Секретар Олександр ЧЕРВ'ЯК


