
висновок
експертної комісії Міністерства освіти і науки України 

щодо проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо- 
професійної програми Економіка спеціальності 051 Економіка 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Харківському 

національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва
Ж

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 9 серпня 2001 р. №978 «Про затвердження Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення первинної 
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Економіка із 
спеціальності 051 Економіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у 
Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва, за 
наказом Міністерства освіти і науки України № 1883-л від 09.11.2018 р., 
експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

Терещенко Світлани доктора економічних наук, професора, завідувача
Іванівни кафедри економіки Сумського національного

аграрного університету, голови комісії 
Літвінова Олександра кандидата економічних наук, доцента кафедри
Сергійовича економіки підприємства та організації

підприємницької діяльності Одеського
національного економічного університету, члена 
комісії

з 19 по 21 листопада 2018 р. включно, розглянула подані Харківським 
національним аграрним університетом ім. В. В. Докучаєва матеріали і 
безпосередньо в навчальному закладі перевірила достовірність інформації, що 
подана до Міністерства освіти і науки України разом із заявою на проведення 
акредитації. Експертна комісія мала зустріч з ректором, першим проректором 
університету, деканом факультету менеджменту і економіки, викладачами та 
співробітниками випускової кафедри. На місці було проведено відвідування 
бібліотеки, гуртожитку, службових, навчальних та лабораторних приміщень.

Під час експертної оцінки комісія перевірила достовірність інформації, 
поданої органу ліцензування разом із заявою, а також фактичний стан кадрового, 
навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення Харківського 
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва та його відповідності 
вимогам чинного законодавства щодо підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти.

У підсумку експертного оцінювання комісія констатує:

Голова експертної комісії С.І. Терещенко



1. Загальна характеристика Харківського національного аграрного
університету ім. В.В. Докучаєва та освітньо-професійної програми 

Економіка спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та
поведінкові науки

Повна назва вищого закладу освіти: Харківський національний аграрний 
університет ім. В.В. Докучаєва.

Юридична адреса: 62483, Харківська область, Харківський район, п/в 
«Докучаєвське-2».

Загальна навчальна площа університету: загальна площа приміщень 
2 2 складає 88284 м , навчальна -  41856 м .

Форма власності: державна
Відомча приналежність: Міністерство освіти і науки України.
Рівень акредитації ВНЗ в цілому: IV (четвертий).
Основні установчі документи. що визначають умови та зміст діяльності 

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва:
-  Статут Харківського національного аграрного університету 

ім. В.В. Докучаєва, погоджений з Міністерством освіти і науки України 
24.03.2008 р. та затверджений Міністерством аграрної політики та продовольства 
України 24.03.2008 р., реєстраційний №172, зміни до статуту від 10.08.2011р. 
№396, зміни до статуту від 26.02.2015 №209 (статут нова редакція, погоджено 
загальними зборами трудового колективу ХНАУ ім. В.В. Докучаєва протокол № 
З від 28 листопада 2017 р., на затвердженні в МОН України).

-  Довідка № 21-Д-141 від 20.03.2012 р. про включення вищого 
навчального закладу (Харківського національного аграрного університету ім. 
В.В. Докучаєва) до Державного реєстру вищих навчальних закладів України.

-  Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, серія А00 
№163841.

-  Довідка АА № 740929 від 08.11.2012 р. з Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

-  Ліцензія Міністерства освіти і науки України, серія АЕ №636412 від
18.05.2015 р. на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з 
одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, 
спеціаліста, магістра з додатками.

-  Сертифікат про акредитацію спеціальності 051 Економіка галузі знань 
05 Соціальні і поведінкові науки у Харківському національному аграрному 
університеті ім. В.В. (серія УД № 21000726 від 5.02.2018 р.).

-  Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюються 
підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними 
рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Харківський 
національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва від 11.12.2015.

-  Указ Президента України від 27 березня 2002 року № 303/2002 «Про 
перейменування та надання статусу національного Харківському державному 
аграрному університету ім. В.В. Докучаєва».
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Стисла історична довідка (основні етапи розвитку Харківського
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва).

Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва був 
заснований 1816 р. наказом Імператора -  Олександра І. Спочатку навчальний 
заклад перебував у передмісті Варшави -  Маримонті і називався Інститутом 
земельного господарства. 1840 р. до нього було приєднано Варшавську лісну 
школу і він став називатися Інститутом сільського господарства і лісівництва. У 
1862 році Інститут було переведено в Ново-Александрію (Пулава) Люблінської 
губернії і він отримав назву Ново-Александрійського інституту сільського 
господарства і лісівництва, а з початком першої світової війни (1914 р.) його 
було переведено до Харкова і з 1921 р. перейменовано у Харківський 
сільськогосподарський інститут. Рішенням Ради Міністрів СРСР (наказ №5-к від
11.01.1991 р.) Інститут був перетворений у Харківський державний аграрний 
університет ім. В.В. Докучаєва, а у 2002 р. (наказ Президента України № 
303/2002 від 27 березня 2002р.) університету надано статус національного.

Сьогодні Харківський національний аграрний університет 
ім. В.В. Докучаєва -  це провідний заклад вищої освіти аграрного профілю, який 
готує фахівців: за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти із 8 галузей 
знань, 9 напрямів, 18 спеціальностей; за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти -  за 14 спеціальностями, 8 освітньо-професійними програмами; докторів 
філософії -  за 6 спеціальностями та забезпечує широкий спектр наукових 
досліджень у галузях сільського і лісового господарства.

Основні структурні підрозділи агроуніверситету це 6 факультетів 
стаціонарної форми навчання, 33 кафедри, серед яких 22 випускових; 
фундаментальна бібліотека, Інститут міжнародної освіти та підвищення 
кваліфікації, приймальна комісія, інформаційно-обчислювальний центр, 
юридичний відділ, відділ аспірантури та докторантури, відділ підготовки 
іноземних громадян, відділ міжнародної практики здобувачів, відділ підвищення 
кваліфікації, туристично-інформаційний відділ, відділ ліцензування та 
інформаційного забезпечення, відділ насінництва добазового, базового і 
сертифікованого насіння, навчальний і редакційно-видавничий відділи, науково- 
дослідна й адміністративно-господарча частини, науково-дослідні лабораторії, 
центр довишівської підготовки, навчально-науково-виробничий центр «Дослідне 
поле», державне підприємство «Навчально-дослідне господарство 
«Докучаєвське», державне підприємство «Скрипаївське навчально-дослідне 
лісове господарство», дендрологічний парк, студентська їдальня, спортивні 
майданчики та інші підрозділи, що забезпечують практичну підготовку фахівців 
певних спеціальностей і проводять наукові дослідження.

Підвищення кваліфікації державних службовців і фахівців АПК 
здійснюється в Інституті міжнародної освіти та підвищення кваліфікації.

Місія університету визначається його місцем і роллю в системі вищої 
аграрної освіти і статусом як національного вищого закладу.

Університет -  це багатопрофільний вищий навчальний заклад, що має 
розвинену інфраструктуру навчальних, наукових, науково-дослідних, 
виробничих установ і підприємств, здійснює освітню діяльність відповідно до
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основі мінералізації обробітку ґрунту, оптимізації структури посівних площ; 
розробка і впровадження раціональних схем сівозмін, у тому числі з короткою 
ротацією; застосування екологобезпечних ресурсоощадних технологій, 
біологізації землеробства.

Агроуніверситет -  це автономне містечко загальною площею 106,3 га, 
розташоване в приміській зоні м. Харкова. На території містечка 6 навчальних 
корпусів, навчальна площа на одного здобувана становить 16,2 м2. При
університеті функціонують 7 гуртожитків, 6 із яких -  студентські на території 
містечка. Житлова площа на одного здобувана у гуртожитку становить 10,6 м2. 
Здобувані мають гарні умови для побуту, відпочинку та занять спортом: житлові 
кімнати на 2-3 осіб, тренажерні зали, тенісні кімнати, шахово-шашковий клуб. 
Університет має сучасні комп’ютерні класи, об’єднані в мережу з виходом в 
Іпіегпеї; класи, обладнані мультимедійною технікою; навчальні лабораторії, 
оснащені сучасним обладнанням, музеї: історії університету, геології і
мінералогії, генезису і картографії ґрунтів, охорони природи, історії розвитку
тракторобудівництва в Україні. Основна експериментальна база науково-
дослідної роботи здобувачів і викладачів дослідне поле, на якому створено 
навчально-науково-виробничий центр "Крапельне зрошення" для вирощування 
плодоовочевих культур. Є павільйони із сільськогосподарською технікою, на 
базі яких створено експериментальну машинно-технологічну станцію. Окраса 
навчального містечка ХНАУ ім. В.В. Докучаєва і водночас, унікальна навчально- 
науковою база -  дендрологічний парк, у якому сьогодні ростуть більше ніж 900 
видів дерев, кущів і квітів.

Для організації цікавого і насиченого культурного та спортивного життя 
здобувачів є 3 спортивних зали, стадіон, актова зала на 850 місць, спеціально 
обладнані хоровий, танцювальний і вокальний класи. При університеті 
працюють центр первинної медико-санітарної допомоги, їдальні, кафе.

В університеті є студентський і спортивний клуби, 18 спортивних секцій, є 
команда КВН, хорові, вокальні, вокально-інструментальні гуртки, рок-група, 
драматичний гурток, танцювальні колективи, український народний хор 
«Жайвір», гуртки за інтересами. В університеті стало традиційним проведення 
цікавих фестивалів, театралізованих свят, змагань команд факультетів у рамках 
різних конкурсів. Упродовж останніх років здобувані ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 
виборюють призові місця у всеукраїнських і регіональних мистецьких 
конкурсах, студентських спортивних змаганнях.

В університеті активно працюють органи студентського самоврядування: 
об‘єднана рада студентського самоврядування університету (голова -  здобувач 
першого року навчання магістратури агрономічного факультету Приходько 
Станіслав), студентські ради факультетів, студентські ради гуртожитків. 
Представники цих органів беруть участь у роботі вчених рад та інших 
колегіальних органів університету.

Велика увага приділяється спортивно-масовій роботі зі студентською 
молоддю. Головною формою фізичного виховання є обов’язкові заняття 
фізичною культурою; проводяться масові спортивні заходи.
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У позаурочний час здобувачіздобувачі займаються в спортивних секціях із 
12 видів спорту. Збірні команди університету беруть участь у міжнародних 
змаганнях, Спартакіаді ВНЗ Харківської області, у першості м. Харкова, та 
Харківської області з футболу, футзалу, баскетболу, волейболу, кікбоксингу, 
гирьового спорту. Здобувані ВНЗ є призерами чемпіонату України з гирьового 
спорту серед аграрних вузів І—IV рівнів акредитації, Кубка України з 
панкратіону.

Широкі міжнародні зв’язки створюють умови для стажування і навчання 
талановитої студентської молоді та викладачів в університетах США, країн 
Європи. На сьогодні стажування в Данії, Норвегії, Польщі, США, Великій 
Британії, Німеччині пройшли 28 викладачів.

В університеті функціонує внутрішня система забезпечення якості 
освітньої діяльності, моніторингу та управління.

Особливостями освітньо-професійної програми Економіка є те, що вона 
реалізується у науково-педагогічному колективі висококваліфікованих фахівців та 
передбачає загальноприйнятий підхід до здобувачів другого (магістерського ) рівня 
вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка відповідно до вимог сучасної вищої 
освіти.

Загальний обсяг підготовки включає 90 кредитів ЄКТС. Програма передбачає 
31,5 кредитів ЄКТС (35,0%) для обов’язкових навчальних дисциплін, з яких 15,5 
кредитів ЄКТС (17,2 %) -  дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки, 16 кредитів ЄКТС (17,8%) -  дисципліни професійної підготовки. Ще 30 
кредитів ЄКТС (33,3%) передбачено на блок дисциплін вільного вибору здобувачами 
вищої освіти, у тому числі 8 кредитів ЄКТС, або 8,9 % дисципліни циклу гуманітарної 
та соціально-економічної підготовки, а решта 22 кредити ЄКТС (24,4 %) дисципліни 
циклу професійної підготовки. На практичну підготовку відведено 13,5 кредитів 
(15,0 %), підготовка дипломної роботи та атестація 15 кредитів (16,7 %).

Практична підготовка у вигляді виробничої практики з фаху та переддипломної 
практики передбачає 13,5 кредитів ЄКТС.

Навчальний процес забезпечують 13 викладачів. Частка науково- педагогічних 
працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин, складає 100 %.

У процесі експертизи експерти ознайомились з документами які 
забезпечують правові основи діяльності ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що 
представлені в акредитаційній справі, вони є достовірними, а їх 
комплектність та зміст підтверджують, що здійснення освітньої діяльності 
відбувається згідно ліцензійних умов і акредитаційних вимог.

2. Формування контингенту здобувачів другого (магістерського) рівня 
за освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 051 Економіка 

галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Формування контингенту здобувачів другого (магістерського) рівня за освітньо- 
професійною програмою Економіка спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 
Соціальні та поведінкові науки проводиться відповідно до ліцензованого обсягу
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підготовки. У 2017 році на освітню програму Економіка спеціальності 051 Економіка 
було подано 55 заяви на 50 місць ліцензованого обсягу, з них прийнято на навчання 37 
осіб, у тому числі 5 - за держзамовленням. У 2018 році було зареєстровано 10 заяв на 
50 місць ліцензованого обсягу, з них прийнято на навчання 5 осіб, у тому числі 2 - за 
держзамовленням.

Формування контингенту здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
освітньо-професійної програми Економіка спеціальності 051 Економіка здійснюється 
відповідно до Правил прийому до Харківського національного аграрного університету 
ім. В. В. Докучаєва з числа випускників університету та інших закладів вищої освіти 
України.

Показники формування контингенту здобувачів наведено у табл. 1.
Таблиця 1

Показники формування контингенту здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 051 Економіка

№
з/п Показники Роки

2017 2018

1.

Ліцензований обсяг підготовки 50 50
• денна форма 25 25
• заочна форма 25 25

2.

Прийнято на навчання, всього (осіб) 37 5
• денна форма 13 2
в т.ч. за держзамовленням: 5 2
• заочна форма 24 3
в т.ч. за держзамовленням: - 1

3.
Подано заяв за формами навчання 55 10
• денна форма 25 5
• заочна форма 30 5

4.

Конкурс абітурієнтів на місця 
державного замовлення

- -

• денна форма 5,0 2,5
• заочна форма - 5,0

В університеті функціонує система профорієнтаційної роботи, метою 
діяльності якої є організація та координація профорієнтаційної роботи, яка 
проводиться кафедрами та підрозділами університету в школах і на 
підприємствах, з метою залучення молоді до навчання в Університеті.

Для забезпечення ефективної профорієнтаційної роботи серед майбутніх 
абітурієнтів функціонує Центр довишівської підготовки, який є навчально- 
організаційним підрозділом університету. Основними завданнями центру є: 
підготовка слухачів до проходження зовнішнього незалежного оцінювання 
знань; організація та проведення підсумкового контролю знань (пробне 
тестування, випускні екзамени тощо); забезпечення слухачів навчальними,
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навчально-методичними та довідково-інформаційними матеріалами щодо 
організації навчального процесу; орієнтація слухачів в їх соціальному виборі 
спеціальності або спеціалізації шляхом ознайомлення з умовами навчання та 
перспективами працевлаштування.

Викладачами випускової кафедри прикладної економіки і міжнародних 
економічних відносин здійснюється цілеспрямована робота щодо формування 
контингенту здобувачів, оформлення профорієнтаційного куточка, оформлення 
буклетів, проспектів, слайдів, плакатів тощо; використання засобів масової 
інформації (преса, радіо, телебачення, Інтернет, соціальні мережі); відвідання 
шкіл. На засіданнях кафедри обговорюються результати проведеної 
профорієнтаційної роботи.

Експертна комісія зазначає, що наведені дані у справі свідчать про 
достовірні показники прийому до Харківського національного аграрного 
університету ім. В. В. Докучаєва за освітньо-професійною програмою 
Економіка спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та 
поведінкові науки, що забезпечує відповідний рівень відбору на навчання та 
формування контингенту здобувачів другого (магістерського) рівня 
підготовки.

3. Зміст підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за освітньо-професійною програмою Економіка 

спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Підготовка магістрів здійснюється відповідно до освітньо-професійної 
програми, розробленої проектною групою Університету та затвердженої Вченою 
радою Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва (протокол № 4 від 15.05.2017 р.) 
наказ №266 від 22.05.2017 р.

Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою 
Економіка спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові 
науки передбачає підготовку здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти з терміном навчання 1 р. 4 міс., побудовано за семестровою системою та 
включає дисципліни циклу загальної та професійної підготовки.

Вибіркова частина навчального плану конкретизує та доповнює обов’язкову 
частину і включає цикл дисциплін професійної підготовки вільного вибору 
здобувана. Загальний обсяг навчального навантаження згідно з навчальним 
планом складає 90 кредитів (2700 год), у тому числі обов’язкова частина -31,5 
кредитів (945 год), вибіркова ЗО кредитів (900 год), практична підготовка 
становить 13,5 кредитів (405 год). Загальний навчальний час складається з 
аудиторної (650 год) та самостійної (1195 год) роботи здобувана. Розподіл 
навчального часу за видами занять забезпечується у співвідношенні: аудиторні 
заняття - 35 %, самостійна робота здобувана - 65 % .

Навчальним планом передбачено проведення виробничої та переддипломної 
практик. По закінченню навчання здобувані захищають магістерську роботу, за
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результатами захисту якої присвоюється ступінь магістра. З метою поліпшення 
якості освіти на кафедрі проводяться науково-методичні семінари, на засіданнях 
яких розглядають актуальні питання удосконалення навчального процесу. Усі 
дисципліни навчального плану взаємозв’язані одна з одною за змістом та 
послідовністю вивчення.

Експертна комісія констатує, що навчання за освітньо-професійною 
програмою Економіка спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 
Соціальні та поведінкові науки відбувається відповідно до чинної 
нормативної бази вищої освіти.

4. Якісна характеристика підготовки здобувачів другого (магістерського) 
рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Економіка 

спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

В ході підготовки до акредитації здобувачів другого (магістерського) рівня 
вищої освіти за освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 051 
Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки якість підготовки 
фахівців оцінювалась за підсумками виконання здобувачами комплексних 
контрольних робіт із дисциплін навчального плану. Експертам було надано для 
використання у процесі оцінки рівня фахової підготовки випускників розроблені 
пакети ККР. Зміст та оформлення ККР відповідає вимогам МОН України.

Успішність здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 051 Економіка при 
написанні комплексних контрольних робіт характеризується показниками 
100,0% абсолютної успішності з дисциплін циклу загальної та професійної 
підготовки. Показники згруповані в таблиці 2, 3, дозволяють більш наглядно 
проаналізувати результати та їх співвідношення в розрізі дисциплін в процесі 
самоакредитації та акредитаційної експертизи.

Таким чином, абсолютна і якісна успішність здобувачів відповідає 
акредитаційним вимогам. За цими показниками комісія визнає відповідність 
вимогам якісної здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 051 Економіка галузі 
знань 05 Соціальні та поведінкові науки.

Результати експертної перевірки мають задовільну кореляцію з 
результатами контролю залишкових знань, здійсненого в результаті самоаналізу 
рівня підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 051 Економіка та 
показують відповідний державним вимогам рівень знань здобувачів.

Експертна комісія вибірково ознайомилася з тематикою курсових робіт 
(проектів), які виконувалися протягом всього періоду навчання, носять науково- 
практичний характер, враховують існуючі проблеми і тенденції аграрного 
виробництва. Більшість робіт мають практичну спрямованість, у них
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визначаються шляхи, форми і методи вирішення конкретних проблем і, 
насамперед, регіональних.

Таблиця 2
Результати виконання комплексних контрольних робіт здобувачами 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою Економіка спеціальності 051 Економіка

Дисципліна

За результатами 
самоаналізу

При перевірці комісії
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Цикл загальної підготовки

Соціальна відповідальність 
відповідальність 100 66,7 100

63,6 -3,0

Цикл професійної підготовки

Управління проектами 100 69,2 100 - 63,6 -5,6

Економічна діагностика 100 61,5 100 - 63,6 -5,6

Експертна комісія вибірково проаналізувала звіти про практику здобувачів 
та зазначила, що їх зміст відображає основні положення програм практики. Звіти 
оформлені якісно, насичені ілюстративним матеріалом, в них проводиться аналіз 
діяльності підприємств, наведені результати господарської діяльності аграрних 
підприємств, робляться висновки і вносяться пропозиції здобувачів щодо 
покращення діяльності баз практики.

Державна атестація здобувачів передбачає виконання і захист дипломної 
роботи у останньому семестрі згідно графіка навчального процесу. На 
випускових кафедрах провідними фахівцями розроблена нормативна 
документація та методичні рекомендації щодо написання дипломної роботи.

Експертна комісія зазначає, що показники успішності та якості 
виконання комплексних контрольних робіт по циклах дисциплін 
знаходяться на рівні, який відповідає акредитаційним вимогам. Розбіжності 
в показниках успішності та якості виконання ККР при проведені 
самоаналізу та під час проведення зрізів знань експертною комісію 
знаходяться в межах допустимих показників. Проведений експертами аналіз 
з виконання курсових робіт (проектів), звітів практик свідчить про 
достатній рівень підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня 
вищої освіти за освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 
051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки і їх 
відповідність акредитаційним вимогам і ліцензійним умовам.
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Таблиця З
Результати виконання комплексних контрольних робіт здобувачами 

другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми Економіка спеціальності
051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Назва дисциплін зі 
якими проводиться 

контроль

Результати виконання комплексних контрольних робіт при самоаналізі Результати виконання комплексних контрольних робіт під час акредитаційної
експертизи
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осіб %

“5” “4” “3” “2”

осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб %

1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Цикл запільної підготовки

Соціальна
відповідальність ІЗ 12 92,3 3 25,0 5 ІЗ 12 92,3 - - 100,0 66,7 3,9/

79/С 11 11 100,0 2 18,2 5 45,5 4 36,4 - - 100,0 63,6 33,5/
76/С

Всього за циклом 13 12 923 5 20,8 11 26 24 923 100,0 66,7 3,9/
78/С 11 11 100,0 2 18,2 5 45,? 4 36,4 - - 100,0 63,6 33,5/

76/С

Цикл професійної підготовки

Управління
проектами ІЗ 13 100,0 3 23,1 б 13 13 100,0 - - 100,0 69,2 3,9/

77/С 11 11 100,0 3 27,2 4 36,3 4 36,3 - - 100,0 63,6 3,5/
78/С

Економічна
діагностика 13 13 100,0 3 23,0 5 13 13 100,0 - - 100,0 61,5 3,8/

77/С 11 11 100,0 3 27,2 4 36,3 4 36,3 . - 100,0 63,6 3,5/
78/С

Всього за циклом 26 16 97,4 9 23,7 16 39 38 97,4 - - 100,0 65,8 3,9/
77/С 11 11 100,0 6 27,2 8 36,3 8 36,3 - - 100,0 63,6 3,5/

78/С

у*
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5. Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за освітньо-професійною програмою Економіка 
спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Організація освітнього процесу
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва в 

процесі організації навчально-методичної роботи керується чинними 
нормативними документами про організацію навчального-виховного процесу у 
вищих навчальних закладах.

Підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 051 Економіка 
здійснюється за робочими навчальними планами, які розробляються на підставі 
навчального плану і кожного навчального року переглядаються та 
затверджуються ректором університету. Щорічно розроблюється та 
погоджується графік навчального процесу. Щосеместрово складається розклад 
занять академічних груп. Виконання графіку навчального процесу та розкладу 
занять контролює заступник декана з навчальної роботи факультету 
менеджменту та економіки.

Контроль за навчально-виховною роботою в Університеті здійснює 
Перший проректор. На кожному факультеті організацію навчально-виховного 
процесу здійснює заступник декана.

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу
Відповідно до освітньо-професійної програми розроблено і затверджено 

навчальний план підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
Економіка спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові 
науки. Навчальний план є основою розробки навчально-методичного 
забезпечення навчального процесу, яке включає: навчальний план, навчальні 
програми з усіх обов’язкових і вибіркових дисциплін, програми навчальних, 
виробничих та переддипломних практик, навчальні посібники, підручники, 
наукова література, методичні матеріали до семінарських і практичних занять, 
контрольні завдання, контрольні роботи з навчальних дисциплін, текстові та 
електронні варіанти тестів, тренувальних вправ, методичні матеріали з 
управління самостійною роботою здобувачів, виконання курсових і дипломних 
робіт, пакети екзаменаційних білетів.

За всіма дисциплінами робочого навчального плану маються навчально- 
методичні комплекси, які розроблені відповідно до Положення про навчально- 
методичний комплекс навчальної дисципліни у Харківському національному 
аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва. Навчально-методичні комплекси 
включають: анотацію дисципліни, робочу програму, календарний план
проведення занять, структурно-логічну схему, критерії оцінки знань і умінь 
здобувачів, програму навчальної практики, план проведення занять та програмні 
питання, що розглядаються при вивченні кожної теми, завдання до лабораторних
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робіт, пакет завдань до самостійної роботи здобувачів, пакет тестових завдань 
для оцінки знань здобувачів, пакет ККР.

По всіх дисциплінам навчального плану розроблено методичні вказівки до 
проведення занять і самостійної роботи здобувачів. Вони включають програму 
дисципліни, розподіл навчального часу, завдання до практичних занять, перелік 
питань, що розглядаються на кожному занятті, а також посилання на літературні 
джерела, з зазначенням конкретних сторінок, де висвітлюються питання по темі. 
Методичні вказівки містять конкретні ситуації та контрольні тестові питання і 
завдання для самостійного вирішення їх здобувачами та самоперевірки знань 
здобувачів. Навчально-методичні комплекси розглянуті на засіданнях кафедр та 
навчально-методичній комісії факультету менеджменту і економіки.

Для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо- 
професійною програмою Економіка спеціальності 051 Економіка навчальним 
планом передбачено проведення комплексної виробничої практики з фаху та 
переддипломної практики. Програми практик складено у відповідності до вимог 
ОПП, містять критерії оцінювання виконання завдань практики за видами 
діяльності здобувачів, що відповідають ЕСТ8.

Для покращення якості виконання здобувачами завдань практики 
викладачами кафедри створене відповідне навчально-методичне забезпечення. 
Методичні рекомендації, що пропонуються здобувачам, містять вказівки та 
рекомендації до складання індивідуального плану роботи здобувачів, 
характеристики об’єкта дослідження, питання, що необхідно розглянути під час 
проходження практики, перелік статистичної інформації для аналізу та оцінки 
його стану тощо.

Під час проведення аудиторних занять застосовуються мультимедійні 
засоби та використовуються спеціальні програмні продукти.

Атестація здобувачів вищої освіти за спеціальністю проводиться у формі 
захисту магістерської роботи. Для підготовки та проходження державної 
атестації випусковою кафедрою розроблені методичні вказівки до проходження 
переддипломної практики за темою магістерської роботи та виконання 
магістерської роботи.

Управління і контроль за навчально-виховним процесом здійснюється 
деканатом факультету менеджменту і економіки, випусковою кафедрою 
прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, а також кафедрами, 
що обслуговують освітній процес.

Підготовка фахівців в університеті забезпечується у рамках чинних 
нормативно-правових актів України, галузевих нормативів, підручників, 
навчальних посібників, методичних розробок, дидактичних матеріалів і 
технічних засобів навчання.

Науково-педагогічні працівники володіють прогресивними методами 
навчання і контролю знань здобувачів, застосовують мультимедійне обладнання, 
засоби та елементи дистанційної освіти.

Наукова робота кафедри та студентська наукова робота
Основні напрями наукових досліджень кафедри прикладної економіки та 

міжнародних економічних відносин визначаються кафедральною науково-
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дослідною роботою (НДР), яка виконується відповідно до затвердженої теми 
НДР «Формування конкурентоспроможної діяльності сільськогосподарських 
товаровиробників в умовах міжнародної інтеграції» (номер державної реєстрації 
0116Ш03886). Виконання теми забезпечують викладачі кафедри, аспіранти та 
здобувані, які навчаються за спеціальністю 051 Економіка. Пріоритетними 
напрямами розвитку науки за темами досліджень кафедри є:

-  інституціональні засади розвитку аграрного сектору;
-  логістична стратегія розвитку аграрних підприємств;
-  теоретико-методологічні та практичні засади формування витрат в 

сільськогосподарських підприємствах;
-  економічні засади управління інноваційними проектами аграрних 

підприємств;
-  формування стратегії інтеграції аграрних підприємств до оптового ринку 

овочевої продукції;
-  прогнозування стану та діяльності підприємств;
-  соціоекономічний розвиток сільськогосподарських підприємств в умовах 

міжнародної інтеграції;
-  формування собівартості та шляхи підвищення ефективності витрат у 

сільськогосподарських підприємствах;
-  формування прибуткової діяльності підприємств.

На кафедрі здійснюється цілеспрямована робота з підготовки докторських 
та кандидатських дисертацій. Нині в аспірантурі при кафедрі навчається 7 
аспірантів, в докторантурі -  1 докторант денної форми навчання.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних, 
всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій, друкують 
матеріали наукових досліджень у наукових фахових виданнях України, 
міжнародних та видавництв, що входять до наукометричних баз і каталогів.

Експертна комісія зазначає, що в Харківському національному 
аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва функціонує різнорівнева система 
організації і контролю навчально-виховного процесу, навчально-методична 
робота щодо забезпечення підготовки фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Економіка 
спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 
ведеться на високому рівні і відповідає акредитаційним вимогам і 
ліцензійним умовам.

6. Кадрове забезпечення освітнього процесу підготовки здобувачів другого
(магістерського) рівня вищої освіти 

за освітньо-професійною програмою Економіка 
спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Висока професійна кваліфікація науково-педагогічних і наукових 
працівників усіх навчально-наукових структурних підрозділів харківського НАУ 
ім. В. В. Докучаєва, в тому числі випускової кафедри, їх педагогічний досвід,
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методичний і науковий рівень, постійний пошук і використання новітніх 
технологій в освіті і науці, залучення до творчого процесу здобувачів є 
визначальним чинником забезпечення високої якості освіти випускників, їх 
затребуваності і конкурентоспроможності на ринку праці.

Групу забезпечення освітньо-професійної програми Економіка 
спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 
Харківського національного аграрного університету ім. В. В Докучаєва 
складають доктор економічних наук, професор Олійник Т. І. та 3 кандидати 
економічних наук, доценти Сєвідова І. О., Лебединська О.І. та Пащенко Ю.В.

Підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 051 Економіка галузі 
знань 05 Соціальні та поведінкові науки у Харківському національному 
аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва здійснюється науково-педагогічним 
персоналом кафедр факультету менеджменту і економіки, а також кафедрами 
інших факультетів. Лекційні курси читаються професорами, докторами наук та 
досвідченими доцентами, кандидатами наук.

Базова освіта науково-педагогічних працівників, які забезпечують 
навчальний процес підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 051 
Економіка відповідає профілю дисциплін, які ними викладаються. Протягом 
останніх п’яти років усі викладачі пройшли підвищення кваліфікації.

Підготовку здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 051 Економіка науки 
здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедр, який 
нараховує 14 осіб, з них: докторів наук, професорів -  4 (28,6 %); кандидатів наук 
-  10 (71,4 %), з них доцентів -  10 (100,0 %). Таким чином частка викладачів з 
науковим ступенем складає 100,0%. Сумісником є доктор технічних наук 
професор Любимова Н.О.

Випусковою кафедрою при підготовці здобувачів другого (магістерського) 
рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 
051 Економіка є кафедра прикладної економіки і міжнародних економічних 
відносин, завідувачем якої є доктор економічних наук, професор Олійник Т.І. Її 
склад формують 10 науково-педагогічних працівників факультету менеджменту і 
економіки, які працюють в університеті на постійній основі. Серед науково- 
педагогічних працівників кафедри 1 доктор економічних наук, професор; 6 
кандидатів економічних наук, доцентів; 2 кандидати наук в.о. доцента, 1 
кандидат економічних наук старший викладач.

Загальна чисельність професорсько-викладацького складу з науковими 
ступенями становить 100%.

Всі викладачі, що забезпечують навчальний процес підготовки здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
Економіка спеціальності 051 Економіка систематично підвищують кваліфікацію 
у вищих навчальних закладах та наукових установах України (Національний 
науковий центр «Інститут аграрної економіки», Національний університет 
біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Харківський національний

Голова експертної комісії С.І. Терещенко



педагогічний університету імені Г.С. Сковороди, Харківський національний 
технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 
Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при 
Президентові України, Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 
Полтавська державна аграрна академія та ін.), у науково-дослідних 
господарствах, а також шляхом захисту дисертаційних робіт.

Таким чином, науково-педагогічні працівники, які забезпечують 
підготовку фахівців другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною 
програмою Економіка спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 
Соціальні та поведінкові науки є висококваліфікованими досвідченими 
спеціалістами, які мають відповідну освіту та постійно підвищують свій 
професійний рівень. Науково-педагогічні працівники за своїм рівнем 
кваліфікації та досвідом здатні вирішувати завдання з підготовки 
кваліфікованих фахівців. Кадрове забезпечення спеціальності відповідає 
чинним ліцензійним умовам та акредитаційним вимогам.

7. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу підготовки 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за освітньо-професійною програмою Економіка 
спеціальності 051 Економіка 

галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Важливим для якісної підготовки здобувачів другого (магістерського) 
рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 
051 Економіка є наявність відповідної матеріальної бази, бо основа підготовки -  
це відпрацювання навичок під час лекційних та практичних занять.

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 
здійснює підготовку фахівців за різними спеціальностями з 1816 р. і за ці часи 
набув багату матеріально-технічну базу.

Навчальний процес у Харківському НАУ ім. В В. Докучаєва здійснюється 
у шести навчально-лабораторних корпусах. Навчально-виховний процес 
забезпечений аудиторним фондом, адміністративними і допоміжними 
приміщеннями.

Університет має 7 гуртожитків загальною площею 38020,3 м', що дозволяє 
на 100 відсотків забезпечити місцями усіх іногородніх здобувачів.

В Університеті функціонують пункти харчування у вигляді буфетів та 
їдалень. До складу об’єктів соціальної інфраструктури входять три спортивні 
зали, стадіон, спортивні майданчики.

Загальна площа приміщень призначена для використання під час навчання 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною( т
програмою Економіка спеціальності 051 Економіка становить 1532 м'

Матеріально-технічне забезпечення кафедр факультету менеджменту і 
економіки, де проводиться підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня
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вищої освіти за освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 051 
Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, достатнє. 
За кафедрами факультету закріплені 16 лекційних аудиторій на 752 посадочних 
місця. Здобувані мають змогу працювати в 8 комп’ютерних класах на 146 
посадкових місць.

Перелік спеціалізованих аудиторій, які використовуються в навчальному 
процесі для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 051 Економіка галузі 
знань 05 Соціальні та поведінкові науки наведений у табл. 4.

Таблиця 4
Перелік спеціалізованих кабінетів які забезпечують виконання навчального 
плану підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 051 Економіка

галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Найменування лабораторії, 
спеціалізованого кабінету, 

їх площа, кв. метрів

Найменування
навчальної
дисципліни

Найменування 
обладнання, 

устаткування, 
їх кількість*

Опис
обладнання,

устаткування

1-501
Навчальна аудиторія 

кафедри економічної теорії 
(79,0 м2)

Глобальна
економіка

Мультимедійні засоби 
навчання, 

навчальні стенди

Проектор 
У і є \ у 8 о п і с  

РГО5211 2011р. 
Ноутбук А8Ш  
Х550С 2015 р.

1-601
Навчальна аудиторія 

прикладної економіки і 
міжнародних економічних 

відносин (79 м2)

Соціальна
відповідальність

Мультимедійні засоби 
навчання -

3-407. 
Навчальна аудиторія 

кафедри менеджменту і 
адміністрування (40 м2)

Інноваційний
розвиток

підприємства

Мультимедійні 
засоби навчання, 
навчальні стенди

Проектор ВепО 
М8504/МХ505 

(2013 р)

2-139.
Кабінет охорони праці 

(40 м2)

Охорона праці 
в галузі

Стенди із засобами 
індивідуального захисту

Проектор Ерзоп 
ЕВ-Х72 2011 р. 
Ноутбук А8П8 
Х550С 2015 р.

1-601
Навчальна аудиторія 

прикладної економіки і 
міжнародних економічних 

відносин (79 м2)

Економічне
управління

підприємством

Мультимедійні засоби 
навчання

Проектор ВепР 
М8504 2013 р. 

Ноутбук Ь є п о у о  

8 110 2013р.

1-207 
Навчальна аудиторія 
кафедри маркетингу, 

підприємництва і організації 
виробництва (38 м2)

Управління
проектами

Мультимедійні засоби 
навчання, навчальні 

стенди

Проектор Веп() 
М8504 2015 р. 

Ноутбук Ь є п о у о  

0575 2015 р.
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Найменування лабораторії, 
спеціалізованого кабінету, 

їх площа, кв. метрів

Найменування
навчальної
дисципліни

Найменування 
обладнання, 

устаткування, 
їх кількість*

Опис
обладнання,

устаткування

1-207
Спеціалізований кабінет 

кафедри маркетингу, 
підприємництва і організації 

виробництва (38 м2)

Управління
конкурентоспр

оможністю
підприємства

Мультимедійні засоби 
навчання, навчальні 

стенди
-

1-605
Навчальна аудиторія 

прикладної економіки і 
міжнародних економічних 

відносин (39,0 м2)

Інтелектуальний
бізнес

Мультимедійні 
засоби навчання, 
навчальні стенди

Проектор ВепО 
М8504 2013 р. 

Ноутбук Ь є п о у о  

0575 2012 р.

1-607
Навчальна аудиторія 

прикладної економіки і 
міжнародних економічних 

відносин (38,0 м2)

Методологія
наукових

досліджень

Мультимедійні засоби 
навчання, навчальні 

стенди

Проектор Ьесі 
Рщіесїог 
ЬЕЛАОА 

У0400 2016 р. 
Ноутбук Ь є п о у о  

0575 2015 р.
1-607

Навчальна аудиторія 
прикладної економіки і 

міжнародних економічних 
відносин (38,0 м2)

Європейський
бізнес

Мультимедійні 
засоби навчання, 
навчальні стенди

-

3-410
Навчальна аудиторія 

кафедри менеджменту і 
адміністрування, (60 м2)

Стратегічне
управління

підприємством

Мультимедійні 
засоби навчання, 
навчальні стенди

-

3-410 
Навчальна аудиторія 

кафедри менеджменту і 
адміністрування, (60 м2)

Стратегічний
менеджмент

Мультимедійні 
засоби навчання, 
навчальні стенди

-

1-605.
Навчальна аудиторія 

прикладної економіки і 
міжнародних економічних 

відносин (39 м2)

Економічна
діагностика

Мультимедійні 
засоби навчання, 
навчальні стенди

-

1-605.
Навчальна аудиторія 

прикладної економіки і 
міжнародних економічних 

відносин (39 м*)

Бізнес-
діагностика

Мультимедійні 
засоби навчання, 
навчальні стенди

-

3-119 
Навчальна аудиторія 

кафедри інформаційних 
технологій, консалтингу і 

туризму, (59 м~)

Технології
управлінського
консультування

Мультимедійні засоби 
навчання, навчальні 
стенди з організації 

інформаційно- 
консультаційної 

діяльності

-
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Найменування лабораторії, 
спеціалізованого кабінету, 

їх площа, кв. метрів

Найменування
навчальної
дисципліни

Найменування 
обладнання, 

устаткування, 
їх кількість*

Опис
обладнання,

устаткування

3-119 
Навчальна аудиторія 

кафедри інформаційних 
технологій, консалтингу і 

туризму, (59 м2)

Аграрний
консалтинг

Мультимедійні засоби 
навчання, навчальні 
стенди з організації 

інформаційно- 
консультаційної 

діяльності

Проектор Ерзоп 
ЕМР-1700 2007 р. 

Ноутбук А81І8 
Х550С 2015 р.

1-211
Навчальна аудиторія 
кафедри маркетингу, 

підприємництва і організації 
виробництва (38 м2)

Аграрний
маркетинг

Мультимедійні засоби 
навчання, навчальні 

стенди
-

1-211
Навчальна аудиторія 
кафедри маркетингу, 

підприємництва і організації 
виробництва (38 м2)

Маркетингові
дослідження

Мультимедійні засоби 
навчання, навчальні 

стенди
-

3-407. 
Навчальна аудиторія 

кафедри менеджменту і 
адміністрування (40 м2)

Міжнародний
менеджмент

Мультимедійні 
засоби навчання, 
навчальні стенди

-

3-407. 
Навчальна аудиторія 

кафедри менеджменту і 
адміністрування (40 м2)

Корпоративне
управління

Мультимедійні 
засоби навчання, 
навчальні стенди

-

1-205
Навчальна аудиторія 
кафедри маркетингу, 

підприємництва і організації 
виробництва (38 м2)

Бізнес-
планування

Мультимедійні засоби 
навчання, навчальні 

стенди
-

1-205
Навчальна аудиторія 
кафедри маркетингу, 

підприємництва і організації 
виробництва (38 м2)

Організаційне
проектування

Мультимедійні засоби 
навчання, навчальні 

стенди -

3-410 
Навчальна аудиторія 

кафедри менеджменту і 
адміністрування (60 м2)

Менеджмент
персоналу

Мультимедійні 
засоби навчання, 
навчальні стенди

-

3-410 
Навчальна аудиторія 

кафедри менеджменту і4 $ і
адміністрування (60 м )

Менеджмент
організації

Мультимедійні 
засоби навчання, 
навчальні стенди

-
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В процесі перевірки експертною комісією встановлено, що навчальний 
процес забезпечений усім необхідним обладнанням та устаткуванням. Усі види 
занять, що передбачені навчальними планами, у повній мірі забезпечені 
необхідними навчальними площами, технічними засобами, лабораторним 
устаткуванням у відповідності до вимог робочих навчальних програм.

Роботу з комп’ютерними програмами здобувачі здійснюють на кафедрі 
інформаційних технологій, консалтингу і туризму та в комп’ютерних класах 
факультету менеджменту і економіки. Доступ до мережі Інтернет надається усім 
здобувачам, аспірантам, викладачам та працівникам університету на 
безкоштовній основі.

Аудиторії кафедри відремонтовані, оснащені необхідним обладнанням, 
наочними зразками, мають паспорти та інструкції з техніки безпеки.

Детальна інформація про стан матеріально-технічного забезпечення 
навчального процесу: площу та наявність місць в аудиторіях для навчальних 
занять здобувачів, кількість та загальну площу навчальних приміщень і науково- 
дослідних лабораторій, наявність та структуру парку ПК, службові приміщення 
університету, приміщення для науково-педагогічного та навчально-допоміжного 
персоналу, об’єкти соціально-побутової сфери університету наведена в 
матеріалах акредитаційної справи і відповідає дійсності. Матеріально-технічна 
база обслуговується відповідними службами, підтримується в робочому стані та 
постійно оновлюється. Санітарно-технічний стан приміщень відповідає вимогам.

Комісія зазначає, що стан матеріально-технічного та інформаційного 
забезпечення навчального процесу, соціальної інфраструктури відповідає 
чинним ліцензійним умовам та акредитаційним вимогам надання освітніх 
послуг з підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 051 Економіка 
галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Забезпеченість здобувачів 
денної форми навчання гуртожитком 100 %.

8. Інформаційне забезпечення підготовки здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 

Економіка спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та
поведінкові науки

Експертною комісією було здійснено перевірку рівня забезпечення 
навчального процесу підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 051 
Економіка підручниками, навчальними посібниками, фаховими періодичними 
виданнями, що містяться у бібліотеці Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва.

Загальне забезпечення здобувачів і викладачів навчальною та науковою 
літературою здійснює Фундаментальна бібліотека університету. В Харківському 
національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва Фундаментальна 
бібліотека в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України 
«Про освіту», Законом України «Про бібліотеку і бібліотечну справу»,
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нормативними актами та документами з бібліотечної справи органів управління 
вищими навчальними закладами України, Статутом ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, а 
також положеннями ХНАУ ім. В.В. Докучаєва «Про Фундаментальну бібліотеку 
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва», та Правилами користування Фундаментальною 
бібліотекою ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

Важливим організаційним фактором підвищення якості навчального 
процесу, а також розвитку студентської науки є навчально-методичне 
забезпечення навчального процесу і перш за все - наявність достатнього 
бібліотечного фонду та організація бібліотечної справи. Показник забезпеченості 
здобувачів підручниками, навчальними посібниками, що знаходяться в бібліотеці 
університету, орієнтовано на Наказ МОН України від 19.01.2006 року за № 26.

Бібліотечний фонд складає 607 тисяч 150 примірників навчальної, наукової, 
науково-популярної, художньої та довідкової літератури, рідкісних та цінних видань, 
монографій та періодичних видань з різних галузей знань українською, російською, 
англійською, французькою, іспанською, польською та іншими мовами. 
Універсальний за складом інформаційний ресурс Фундаментальної бібліотеки 
поєднує бібліотечний, електронний фонди та технологічні комплекси, що
забезпечують доступ до світових інформаційних ресурсів.

■ • 2Фундаментальна бібліотека займає площу 3170 м , в т.ч. 8 читальних зали
площею 814 м ' на 368 місць. Наукова бібліотека обслуговує 9,5 тисяч 
користувачів за єдиним реєстраційним обліком, яким видається близько 599 
тисячі 500 примірників. Науковий фонд бібліотеки постійно поповнюється 
фаховими періодичними виданнями, в тому числі і зарубіжними. У бібліотеці 
мається комп’ютерний клас, в якому здобувачі мають змогу отримати матеріали 
з Іпіешеї.

Забезпеченість здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 051 Економіка 
підручниками, навчальними посібниками здійснюється за рахунок 
Фундаментальної бібліотеки університету, кафедральних бібліотек, а також 
особистих надбань викладачів.

Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями за 
спеціальністю 051 Економіка складає 15 найменувань при нормативі не менш як 
п’ять найменувань. Значну роль у інформаційному забезпеченні навчального 
процесу відіграє комп’ютерне навчальне обладнання. У Харківському НАУ ім. 
В. В. Докучаєва існує локальна комп’ютерна мережа, яка забезпечує можливість 
доступу до Інтернет, є власний освітній портал, на якому розміщені навчально- 
методичні матеріали.

Експертна комісія зазначає, що в Харківському національному 
аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва інформаційне забезпечення 
підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 051 Економіка 
галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки відповідає чинним 
ліцензійним умовам та акредитаційним вимогам.

Голова експертної комісії С.І. Терещенко



9. Перелік зауважень контролюючих органів та заходи з їх усунення за 
освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 051 Економіка 

галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Експертна комісія ознайомилася з експертним висновком про результати 
виїзної вибіркової перевірки комісії Державної інспекції навчальних закладів 
України факультету менеджменту і економіки Харківського національного 
аграрного університету ім. В. В. Докучаєва що проходила в період з 25.05 по 
1.06.2016 р. В ході перевірки комісією Державної інспекції вищих навчальних 
закладів не виявлено системних порушень законів України, постанов Кабінету 
Міністрів України, інших нормативних і розпорядчих документів у сфері вищої 
освіти, які можуть впливати на якість підготовки фахівців за освітньо- 
професійною програмою Економіка спеціальності 051 «Економіка».

З метою усунення виявлених комісією Державної інспекції вищих 
навчальних закладів недоліків було розроблено план заходів щодо їх усунення. У 
ході виконання розробленого плану заходів щодо усунення недоліків, виявлених 
комісією Державної інспекції вищих навчальних закладів, всі зауваження 
враховано та ліквідовано відповідно до затверджених термінів виконання.

Експертна комісія констатує що пропозиції та зауваження які були 
висловлені під час перевірок контролюючими органами, враховано та 
виправлено, а також розроблено ряд заходів, спрямованих на підвищення 
якості підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 051 Економіка 
галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки.

10. Загальні висновки і пропозиції

Експертна комісія вважає за доцільне висловити керівництву Харківського 
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва зауваження і 
рекомендації, які не впливають на загальне позитивне рішення, але дозволять 
покращити якість підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 051 
Економіка галузі знаПь 05 Соціальні та поведінкові науки:

1. Посилити навчально-методичну роботу професорсько-викладацького 
складу кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин 
щодо виданнях авторських підручників, навчально-методичних посібників з 
економічних дисциплін, особливу увагу звернути на дисципліни варіативної 
частини навчального плану.

2. Поліпшити профорієнтаційну роботу серед випускників шкіл, ліцеїв та 
гімназій Харківської та інших областей України, випускників технікумів та 
коледжів економічного профілю, а також серед випускників ХНАУ 
ім. В.В. Докучаєва та інших вищих навчальних закладів з метою вступу на 
навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освітньо-професійною 
програмою Економіка спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та
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поведінкові науки.
3. Покращити матеріально-технічну базу кафедр, що задіяні в процесі 

підготовки здобувачів освітньо-професійної програми Економіка спеціальності 
051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки з метою 
підвищення якості навчання та практичної підготовки.

4.Збільшити кількість примірників підручників та посібників по окремих 
дисциплінах.

5.Поглибити роботу, щодо представлення розробок членів кафедри 
прикладної економіки та міжнародних економічних відносин у виданнях, що 
індексуються у науково метричних базах, а саме Зсориз і \¥еЬ ої'Зсіепсе.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ

На підставі проведеної акредитаційної експертизи у Харківському 
національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва щодо спроможності 
здійснювати підготовку здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 051 Економіка 
галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки факультетом менеджменту і 
економіки та випусковою кафедрою прикладної економіки і міжнародних 
економічних відносин експертна комісія, засвідчує, що:

1. Матеріали, наведені в акредитаційній справі, відповідають переліку 
необхідних відомостей про навчальний заклад, кадрове, матеріально-технічне, 
навчально-методичне, інформаційне забезпечення та якісні показники 
успішності щодо можливостей підготовки здобувачів другого (магістерського) 
рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 
051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, визначених 
постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.01р. №978 «Про Затвердження 
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах».

2. Кадрове, матеріальне-технічне, навчально-методичне, інформаційне 
забезпечення та якісні характеристики успішності підготовки фахівців за всіма 
показниками відповідають ліцензійним умовам з надання освітніх послуг у сфері 
вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету м міністрів України від
30.12.2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності» та акредитаційним вимогам до наказу МОНМС України № 
689 від 13.06.2012 р.

3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України акредитувати 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою Економіка спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та 
поведінкові науки у Харківському національному аграрному університеті ім.
В.В. Докучаєва як такому, що спроможний здійснювати освітню діяльність за
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освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 051 Економіка галузі 
знань 05 Соціальні та поведінкові науки другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти з ліцензійним обсягом 50 осіб.

21 листопада 2018 року

Голова експертної комісії:

Доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри економіки Сумського 
національного аграрного університету

Члени експертної комісії:
Кандидат економічних наук, . доцент 
кафедри економіки підприємства та 
організації підприємницької діяльності 
Одеського національного економічного
університету . „ О- С. Літвінов

З висновками експертної комісії 
ознайомлений:

Ректор Харківського національного 
аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, 
чл.-кор. НААН України,

. І. Іерещенко

доктор екон. наук, професор
7 -ОГ’В. Ульянченко
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ЗВЕДЕНІ ВІДО М О СТІ 
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти

Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо 
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
_________другий (магістерський) рівень спеціальність 051 «Економіка»__________

Додаток /

Найменування показника (нормативу)

Значення 
показника 

(нормативу) 
для другого 

магістерського) 
рівня

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 

норматив
ного

КАДРОВІ ВИМОГИ 
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти

+ + відповідає

2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку здобувачів 
вищої освіти, тимчасової робочої групи 
(проектної групи) з науково-педагогічних 
працівників,на яку покладено відповідальність 
за підготовку здобувачів вищої освіти за 
певною спеціальністю

три особи, що 
мають 

науковий 
ступінь та 

вчене звання, з 
них один 

доктор наук 
або професор

чотири

один 
доктор екон. 

наук, 
професор

відповідає

3. Наявність у керівника проектної групи 
(гаранта освітньої програми):

1) наукового ступеня та/або вченого звання за 
відповідною або спорідненою спеціальністю

+ + відповідає

2) наукового ступеня та вченого звання за 
відповідною або спорідненою спеціальністю

3) стажу науково-педагогічної та/або 
наукової роботи не менш як 10 років (до 6 
вересня 2019 р. для початкового рівня з 
урахуванням стажу педагогічної роботи)

+ + відповідає

Провадження освітньої діяльності
4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін 
науково-педагогічними (науковими) 
працівниками відповідної спеціальності за 
основним місцем роботи (мінімальний 
відсоток визначеної навчальним планом 
кількості годин):
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Найменування показника (нормативу)

Значення 
показника 

(нормативу) 
для другого 

магістерського) 
рівня

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 

норматив
ного

1) які мають науковий ступінь та/або вчене 
звання (до 6 вересня 2019 р. для початкового 
рівня з урахуванням педагогічних 
працівників, які мають вищу категорію)

50 100 +50
відповідає

2) які мають науковий ступінь доктора наук 
або вчене звання професора 25 26,5 + 1,5 

відповідає
3) які мають науковий ступінь доктора наук 
га вчене звання
5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, 
що забезпечують формування професійних 
компетентностей, науково-педагогічними 
(науковими) працівниками, які є визнаними 
професіоналами з досвідом роботи за фахом 
(мінімальний відсоток визначеної навчальним 
планом кількості годин):
1)дослідницької, управлінської, інноваційної 
або творчої роботи за фахом 15 89 +74

відповідає
2) практичної роботи за фахом
6. Проведення лекцій, практичних, 
семінарських та лабораторних занять, 
здійснення наукового керівництва курсовими, 
дипломними роботами (проектами), 
дисертаційними дослідженнями науково- 
педагогічними (науковими) працівниками, 
рівень наукової та професійної активності 
кожного з яких засвідчується виконанням за 
останні п’ять років не менше чотирьох умов, 
зазначених у пункті 5 приміток

підпункти 1-18 
пункту 30

100 відповідає

7. Наявність випускової кафедри із 
спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює 
фахівець відповідної або спорідненої 
науково-педагогічної спеціальності:
1) з науковим ступенем доктора наук та 
вченим званням
2) з науковим ступенем та вченим званням + + відповідає
3) з науковим ступенем або вченим званням

8. Наявність трудових договорів (контрактів) 
з усіма науково-педагогічними працівниками 
га/або наказів про прийняття їх на роботу

+ + відповідає
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Найменування показника (нормативу)

Значення 
показника 

(нормативу) 
для другого 

магістерського) 
рівня

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 

норматив
ного

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість приміщеннями для 
проведення навчальних занять та контрольних 
заходів (кв. метрів на одну особу для 
фактичного контингенту здобувачів та 
заявленого обсягу з урахуванням навчання за 
змінами)

2,4 16,2 + 13,8 
відповідає

2. Забезпеченість мультимедійним 
обладнанням для одночасного використання 
в навчальних аудиторіях (мінімальний 
відсоток кількості аудиторій)

ЗО 47 +17,0
відповідає

3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:

1) бібліотеки, у тому числі читального залу + + відповідає
2) пунктів харчування + + відповідає
3) актового чи концертного залу + + відповідає
4) спортивного залу + + відповідає
5) стадіону та/або спортивних майданчиків + + відповідає
6) медичного пункту + + відповідає
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 
гуртожитком(мінімальний відсоток потреби) 70 100 + 30 

відповідає

Провадження освітньої діяльності
5. Забезпеченість комп’ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, необхідними 
для виконання навчальних планів

+ + відповідає

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Наявність опису освітньої програми + + відповідає

2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього + + відповідає

Голова експертної комісії С.І. Терещенко



Найменування показника (нормативу)

Значення 
показника 

(нормативу) 
для другого 

магістерського) 
рівня

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 

норматив
ного

Провадження освітньої діяльності

3. Наявність робочої програми з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану + +

відповідає

4. Наявність комплексу навчально- 
методичного забезпечення з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану

+ +
відповідає

5. Наявність програми практичної підготовки, 
робочих програм практик + +

відповідає

6. Забезпеченість здобувачів навчальними 
матеріалами з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ +
відповідає

7. Наявність методичних матеріалів для 
проведення атестації здобувачів + +

відповідає

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та 
закордонними фаховими періодичними 
виданнями відповідного або спорідненого 
профілю, в тому числі в електронному 
вигляді

не менш як 
п’ять 

найменування
15 + 11

відповідає

2. Наявність доступу до баз даних 
періодичних наукових видань англійською 
мовою відповідного або спорідненого 
профілю (допускається спільне користування 
базами кількома закладами освіти)

+ + відповідає

Провадження освітньої діяльності

Голова експертної комісії С.І. Терещенко



Найменування показника (нормативу)

Значення 
показника 

(нормативу) 
для другого 

магістерського) 
рівня

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 

норматив
ного

3. Наявність офіційного веб-сайту закладу 
освіти, на якому розміщена основна 
інформація про його діяльність (структура, 
ліцензії та сертифікати про акредитацію, 
освітня/освітньо-наукова/ 
видавнича/атестаційна (наукових кадрів) 
діяльність, навчальні та наукові структурні 
підрозділи та їх склад, перелік навчальних 
дисциплін, правила прийому, контактна 
інформація)

+ + відповідає

4. Наявність електронного ресурсу закладу 
освіти, який містить навчально-методичні 
матеріали з навчальних дисциплін 
навчального плану, в тому числі в системі 
дистанційного навчання (мінімальний 
відсоток навчальних дисциплін)

60 60 відповідає

Голова експертної комісії:

Доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри економіки Сумського 
національного аграрного університету

Члени експертної комісії:
Кандидат економічних наук, доцент 
кафедри економіки підприємства та
організації підприємницької діяльності 
Одеського національного економічного 
університету

З висновками експертної комісії 
ознайомлений:

Ректор Харківського національного 
аграрного університету ім. В.ШД&кучаєва, 
чл.-кор. НААН України, 
доктор екон. наук, професор
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С. І. Терещенко

О. С. Літвінов

-0:13. Ульянченко

Голова експертної комісії С.І. Терещенко



Додаток Б

ПОГОДЖЕНО 

Голова експертної комісії

ЗАТВЕРДЖУЮ

професор
/

С.І. Терещенко

Ректор ХНАУ ім. В.В. Докучаєва 

професорі ~ >- -ОтВ. Ульянченко

14 '/& 11 2018 р.
Г *

Графік проведення комплексних контрольних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

№ з/п Назва навчальної дисципліни
Дата та час 

проведення ККР
Навчальна
аудиторія

Навчальні
групи

Кількість
студентів Викладач Експерт

Цикл загальної підготовки

1. Соціальна відповідальність 20.11.2018 р. о 12:00 1-601 1 11 Олійник Т.І. Літвінов О.С.

Цикл професійної підготовки

1. Управління проектами 19.11.2018 р. о 12:00 1-601 1 11 Ульянченко О.В. Літвінов О.С.

2. Економічна діагностика 21.11.2018 р. о 12:00 1-601 1 11 Пащенко Ю.В. Літвінов О.С.

Декан факультету менеджменту і економіки __
Голова експертної комісії:
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Сумського 
національного аграрного університету 
Члени експертної комісії:

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та організації 
підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету

З висновками експертної комісії ознайомлений:
Ректор Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, 
чл.-кор. НААН України, доктор екон. наук, професор

Ю. Л. Філімонов

С. І. Терещенко

О. С. Літвінов

 У .О. В. Ульянченко

Голова експертної комісії С.І. Терещенко



Зведена відомість результатів комплексних контрольних робіт здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за освітньо-професійною програмою Економіка 
спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 

проведених при акредитаційній експертизі Харківського національного

Додаток В

Назва 
дисципліни, за 

якими 
проводився 

контроль

а результатами самоаналізу При перевірці експертної комісії
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Дисципліни циклу загальної підготовки
Соціальна
відповідальність ІЗ 12 92,3 100,0 66,7 11 11 100,0 100,0 - 63,6 -3,0

Дисципліни циклу про* іесійної підготовки
Управління
проектами 13 13 100,0 100,0 69.2 11 11 100,0 100,0 - 63.6 -5,6

Економічна
діагностика 13 13 100,0 100,0 61,5 11 11 100.0 100,0 - 63.6 -5,6

Голова експертної комісії:

Доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри економіки Сумського 
національного аграрного університету

Члени експертної комісії:
Кандидат економічних наук, доцент 
кафедри економіки підприємства та 
організації підприємницької діяльності 
Одеського національного економічного 
університету

З висновками експертної комісії 
ознайомлений: у?

' о
Ректор Харківського національної 
аграрного університету ім. В.В. Д  
чл.-кор. НААН України, 
доктор екон. наук, професор

> г . *  /ж

окучаєва,

/

С. І. Терещенко

О. С. Літвінов

В. Ульянченко

Голова експертної комісії С.І. Терещенко



Відповідність державним вимогам щодо якісних характеристик підготовки 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за освітньо-професійною програмою Економіка 
_______________________спеціальності 051 Економіка

Додаток Г

Назва показника (нормативу)

Значення показника

магістр
(норматив)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

Якісні характеристики підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів
1. Умови забезпечення державної гарантії 
якості вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних 
дисциплін, години, форми контролю, %

100 100 Виконано

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років, %

100 100 Виконано

1.3. Чисельність науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників, що 
обслуговують спеціальність і працюють у 
навчальному закладі за основним місцем 
роботи, які займаються вдосконаленням 
навчально-методичного забезпечення, 
науковими дослідженнями, підготовкою 
підручників та навчальних посібників, %

100 100 Виконано

2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з циклу 
загальної (гуманітарної та соціально- 
економічної) підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, %

90 100 +10

2.1.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), %

50 63,6 +13,6

2.2. Рівень знань студентів з циклу 
природничо-наукової (фундаментальної) 
підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, %

90 - -

2.2.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), %

50 - -

2.3. Рівень знань студентів з циклу 
професійної (спеціальної (фахової)) 
підготовки:
2.3.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, %

90 100 +10

Голова експертної комісії С.І. Терещенко



Назва показника (нормативу )

Значення показника

магістр
(норматив)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

2.3.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), %

50 63,6 +13,6

3. Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі навчального 
закладу наукових підрозділів

+ + Виконано

3.2. Участь студентів у науковій роботі 
(наукова робота на кафедрах та в 
лабораторіях, участь в наукових 
конференціях, конкурсах, виставках, 
профільних олімпіадах тощо)

-¥ + Виконано

-*“** •• • •••Голова експертної комісії:

Доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри економіки Сумського 
національного аграрного університету

Члени експертної комісії:
Кандидат економічних наук, доцент 
кафедри економіки підприємства та 
організації підприємницької діяльності 
Одеського національного економічного 
університету

З ** • *«*висновками експертної комісії 
ознайомлений:

Ректор Харківського національного 
аграрного університету ім. В.В. ДоКучаєва, 
чл.-кор. НААН України, 
доктор екон. наук, професор '

С. І. Терещенко

О. С. Літвінов

— В. Ульянченко

Голова експертної комісії С.І. Терещенко


