
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Харківський національний аграрний університет 
ім. В.В. Докучаєва

Освітня програма 36876 Захист і карантин рослин

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 202 Захист і карантин рослин
 
 
Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для акредитації 
зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 301

Повна назва ЗВО Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Ідентифікаційний код ЗВО 00493764

ПІБ керівника ЗВО Ульянченко Олександр Вікторович

Посилання на офіційний веб-сайт ЗВО www.knau.kharkov.ua
 

2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/301

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 36876

Назва ОП Захист і карантин рослин

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність 202 Захист і карантин рослин

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму здійснюється на основі 
ступеня (рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Термін навчання на освітній програмі 4 р. 

Форми здобуття освіти на ОП очна денна, заочна

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

Кафедра фітопатології, кафедра зоології та ентомології ім. Б. М. Литвинова

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

Кафедра філософії, історичних і соціальних дисциплін; кафедра мовних дисциплін; кафедра менеджменту і 
адміністрування; кафедра інформаційних технологій, консалтингу і туризму; кафедра економічної теорії
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Місце (адреса) провадження освітньої діяльності 
за ОП

62483, Харківська область, Харківський район, п/в “Докучаєвське - 2”, навчальний корпус № 4

Освітня програма передбачає присвоєння 
професійної кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка присвоюється за ОП 
(за наявності)

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 184261

ПІБ гаранта ОП Туренко Володимир Петрович

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса гаранта ОП turenko@knau.kharkov.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-950-55-78

Додатковий телефон гаранта ОП +38(057)-299-70-74
 

4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
При створенні освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» її розробниками були 
враховані усі вимоги, визначені Законом України «Про вищу освіту». Наукова складова передбачає здійснення власних наукових досліджень під керівництвом 
наукових керівників з відповідним оформленням одержаних результатів у вигляді матеріалів конференцій, тез доповідей, публічних виступах на науково-
практичних конференціях, публікаціях статей у фахових та/або міжнародних наукових виданнях. Перелік компетентностей здобувача сформований з урахуванням 
сучасних вимог науки і практики розв’язувати складні задачі у галузі захисту і карантину рослин. Зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 
термінах результатів навчання. Групою забезпечення, на підставі освітньо-наукової програми, розроблений навчальний план, який визначає перелік та обсяг 
навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми 
поточного і підсумкового контролю. Атестація здобувачів здійснюється на кафедрах і факультеті з представленням звітів за певний період навчання.
Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти виконуються відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та ґрунтуються на 
принципах, викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпеченості якості в європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення 
якості вищої освіти, Положення про забезпечення якості освітньої діяльності і якості вищої освіти.
Процес розробки і впровадження освітньо-наукової програми пройшов такі етапи:
1. ОНП спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» розроблена і затверджена Вченою радою Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва (протокол № 3 від 28 квітня 2016 
р.)
2. ОНП спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» переглянута відповідно до Методичних рекомендацій до розроблення, оформлення, рецензування та 
затвердження освітньої (освітньо-професійної) програми і затверджена Вченою радою Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва (протокол № 3 від 27 березня 2019 р., 
наказ № 197 від 27 березня 2019 р.)
3. ОНП 202 «Захист і карантин рослин» переглянута із залученням стейкхолдерів, затверджена Вченою радою Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва (протоколом № 2 
від 25 лютого 2020 р., наказ № 131 від 25 лютого 2020 р.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного навчального року та набір на ОП

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на відповідному році навчання 
станом на 1 жовтня поточного навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2019 - 2020 1 1 0 0 0

2 курс 2018 - 2019 4 2 2 0 0

3 курс 2017 - 2018 4 2 2 0 0

4 курс 2016 - 2017 2 2 0 0 0
 

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

6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю
 

Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 30090 Захист і карантин рослин

другий (магістерський) рівень 9917 Захист рослин
11923 Карантин рослин

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 36876 Захист і карантин рослин
 

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

Усі приміщення ЗВО 79876 31619

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

79876 31619

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 2203 459
 

Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:
�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 36876 202_Захист і карантин рослин.pdf ap8erhBESZgpDoAvVH/oZ3F2zk31V++NqW7RzWihIlM=

Навчальний план за ОП 36786 202 Захист і карантин Навчальний план.pdf +5ZXwPb05V9RuHYPwrUQJzHyoEr/EFxwkXKP9qmId+o=

Рецензії та відгуки роботодавців 36876 Рецензія Маркіна.pdf TfoOgpRHRGmoXsKnW3skjjkXZcAwH+J36juoH7IUmNc=

Рецензії та відгуки роботодавців 36876 Рецензія Мешкова.pdf IUD/pMEkhqSIy+xHpSoutbVd94cO4NxvQRzWMb0Ihts=

Рецензії та відгуки роботодавців 36876 відгук Малина.pdf M8+4AwagYAHj+rPtIOOdzBEcQPGmQQWonxK5tT1cEmw=

Рецензії та відгуки роботодавців 36876 Відгук Чоні.pdf kDlxEGvl9s1jR1sF2PWBE0CzvVMmNmoktSLKviiESSE=

Рецензії та відгуки роботодавців 36876 Рецензія Борзих.pdf LQsCSd8ggT2A4R53ZVEsjq+NsMQqlyHHn+PBnPjKgA0=
 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
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Ціль освітньо-наукової програми – підготовка конкурентоспроможних на ринку праці фахівців вищої кваліфікації – докторів філософії, здатних здійснювати наукові 
дослідження та розробки, спрямовані на вирішення комплексних задач із захисту та карантину рослин, динамічно поєднувати знання, уміння, комунікативні 
навички і спроможності з автономною діяльністю та відповідальністю під час вирішення завдань у галузі захисту і карантину рослин. Особливістю освітньо-наукової 
програми є поєднання кращих наукових практик та інноваційних розробок науково-дослідних інститутів НААН України, вищих аграрних навчальних закладів освіти, 
сільськогосподарських підприємств та передового досвіду з сучасних технологій захисту і карантину рослин провідних світових компаній виробників 
сільськогосподарської продукції і засобів захисту рослин для підготовки науковців зі спеціальності «Захист і карантин рослин». Для аспірантів освітньо-наукової 
програми обов’язковою умовою є проходження стажування у науково-дослідних інститутах НААН України та зарубіжних компаніях. Освітньо-наукова програма 
орієнтована на глибоку науково-професійну підготовку сучасних фахівців вищої кваліфікації у сфері захисту і карантину рослин, ініціативних та здатних до швидкої 
адаптації до вимог сучасного агробізнесу. Вона формує фахівців з новими перспективними засобами мислення, здатних застосовувати не лише існуючі методи 
наукових досліджень, а й розробляти нові на основі сучасних наукових досягнень.
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та стратегії ЗВО
Однією складових стратегії підготовки кадрів вищої кваліфікації Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва є пошук і реалізація 
інтеграційних форм інноваційної діяльності аграрної освіти, науки і виробництва. Саме наука дає відповіді на виклики, що постають перед аграрною галуззю в 
умовах глобального потепління. Перспективним шляхом розвитку рослинництва є виробництво конкурентоспроможної екологічно чистої сільськогосподарської 
продукції, яку можливо отримати тільки при проведенні ефективних, екологічно безпечних заходів із захисту і карантину рослин. Економічна парадигма розвитку 
держави вимагає формування екологічно безпечних і економічно ефективних технологій, основою яких є енергозбереження та ощадливе (раціональне) 
використання ресурсів. Випускники аспірантури університету – майбутні доктори філософії й повинні стати містком між університетською наукою та науково-
дослідними установами, крупними аграрними підприємствами і зарубіжними компаніями. Тож дана освітньо-наукова програма відповідає стратегії закладу вищої 
освіти, яка спрямована на підготовку науковців, що відповідають сучасним потребам ринку та стратегії розвитку країни, забезпечення її продовольчої безпеки.
 
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та 
програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми
 Інтереси здобувачів вищої освіти та випускників враховані тим, що перспективними місцями їх працевлаштування є науково-дослідні установи, заклади вищої 
освіти аграрного профілю, міжнародні компанії та крупні аграрні підприємства. Випускник аспірантури, доктор філософії здатний виконувати професійну наукову 
роботу і може займати такі посади за (ДК 003:2010): 
 1221 керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі;
 1237 керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники;
 2213 професіонали в агрономії, водному господарстві, зооінженерії, лісівництві, меліорації та природно-заповідній справі;
2310 викладачі університетів та інших закладів вищої освіти. 
Це значно підвищує конкурентоспроможність випускників на ринку праці та поширює можливості працевлаштування.

- роботодавці
Для випускників даної освітньо-наукової програми основними роботодавцями є і заклади вищої освіти, науково-дослідні установи, обласні державні адміністрації, 
управління в структурі Міністерства економіки, торгівлі і сільського господарства, міжнародні компанії, крупні сільськогосподарські підприємства різної форми 
власності. 

- академічна спільнота
Інтереси академічної спільноти враховані шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних форм і методів навчання. Академічна спільнота чітко розуміє 
важливість активізації викладацької діяльності для досягнення цілей та результатів, виконання компонентів та складових освітньо-наукової програми. Вона працює 
в межах договорів Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва про науково-технічне співробітництво з Інститутом рослинництва імені 
Юр'єва НААН України, Інститутом овочівництва і баштанництва НААН України, ННЦ «Інститут біології» КНУ ім. Тараса Шевченка, Науково-дослідним інститутом 
лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. 

- інші стейкхолдери
Укладені угоди з низкою підприємств та компаній, серед яких ТОВ «СК Восток», ФГ «Плай», ПП «Міловське», ДП «Харківська фітолабораторія», ТОВ «Сингента».

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
Незважаючи на нестабільність, економічну і політичну ситуацію в країні, сільське господарство продовжує нарощувати свій потенціал на світовому аграрному 
ринку, розвивається і аграрна наука. І цій галузі потрібні висококваліфіковані фахівці, у тому числі й науковці зі спеціальності захист і карантин рослин. Захист 
рослин від шкідливих організмів є однією з підсистем сучасного землеробства. Агропромисловий комплекс України потребує високої культури землеробства, 
особливо сучасного захисту рослин від шкідників та хвороб.  Тому захист і карантин рослин залишається важливим резервом підвищення кількості і якості 
рослинної продукції. Розвиток агропромислового комплексу в умовах ринкових відносин потребує спеціалістів високого рівня підготовки. Особливо високі вимоги 
ставляться до науковців зі спеціальності «Захист і карантин рослин». Вони повинні бути фахівцями з широким екологічним мисленням, здатними приймати 
оптимальні рішення за будь-якої фітосанітарної ситуації. Аграрній галузі країни потрібні науковці, які б забезпечили науково-обґрунтовані підходи щодо вирішення 
фундаментальних і прикладних задач у захисті і карантині рослин. Перш за все розробку екологічно збалансованих систем захисту сільськогосподарських культур і 
карантину рослин в Україні, наукове використання проблем розвитку захисту і карантину рослин в сучасних системах землеробства, науково-методичне 
забезпечення заходів захисту і карантину рослин відповідно стандартів ЄС і світу.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано галузевий та регіональний 
контекст
Розвиток сільського господарства в Харківській області займає провідне місце серед галузей господарства, а також перше місце в структурі агропромислового 
комплексу. Харківська область за цим показником займає 2-ге місце серед областей України (2019 р.). Сільське господарство області характеризується високим  
рівнем розвитку. Незважаючи на свій індустріальний характер, область дає 5–6 % валової продукції сільського господарства всієї країни. Харківська область, як 
регіон, який розташований в лісостеповій зоні має середні показники розташування сільськогосподарських підприємств. Густота сільськогосподарських 
підприємств становить 61,8 на 1000 км2 . Кількість господарств − 1943, що є нижчим середнього показника по Україні (2173). Проте це не заважає Харківській 
області займати досить високе місце в сільському господарстві країни. Отже перспективи професійної і наукової діяльності здобувачів із захисту і карантину рослин  
в наукових і навчальних установах, в аграрних підприємствах області, міжнародних компаніях дуже великі. Тож саме даною освітньо-науковою програмою 
передбачено набуття здобувачами компетентностей саме за цим напрямом навчання.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних 
та іноземних програм
При формуванні цілей та програмних результатів навчання освітньо-наукової програми було враховано інформацію про компоненти освітньо-наукових програм з 
захисту і карантину рослин Латвійського сільськогосподарського університету, Університету екології  та менеджменту (Польща, Варшава). 
Виходячи з аналізу освітньо-наукових програм закордонних університетів, спеціалізація аспірантів не є надто вузькою. Майбутні доктори філософії із захисту і 
карантину рослин вивчають новітні інноваційні агротехнології, сучасні інтегровані системи захисту рослин як управління динамікою популяцій шкідливих і корисних 
організмів рослин. Вивчення відповідних дисциплін передбачено даною освітньою програмою.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та 
рівнем вищої освіти
На час проходження акредитації Стандарт вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» не затверджено.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати 
навчання відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
Згідно з Національної рамкою кваліфікацій, майбутній доктор філософії повинен бути здатним розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері  захисту і карантину 
рослин
при здійсненні науково-професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень або здійснення інновацій, які характеризуються 
комплексністю. Відповідно, програмними результатами навчання, є:
• Здатність здійснювати індивідуально-освітню наукову програму.
• Проведення високоякісного наукового пошуку, обробка, аналіз та інтеграція набутих наукових знань.
• Застосування методик щодо визначення та ідентифікації шкідливих організмів рослин, проведення науково-обґрунтованої діагностики хвороб рослин, шкідливих 
комах, кліщів, гризунів за механізмами контролю і управління шкідливих організмів в агробіоценозах.
• Виявлення закономірностей розвитку і поширення комплексу шкідливих організмів рослин і розробка науково-обґрунтованих захисних заходів від поширених і 
карантинних шкідливих організмів.
• Організація високоефективної логістики у захисті і карантині рослин.

2. Структура та зміст освітньої програми
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Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
31

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за 
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності)?
23

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?
8

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є 
міждисциплінарною)?
Дана освітньо-наукова програма надає випускникам можливість оволодіння компетентностями галузі знань аграрні науки та продовольство в межах спеціальності 
«Захист і карантин рослин». Це перш за все здатність застосовувати методики щодо визначення та ідентифікації шкідливих організмів, проводити науково-
обґрунтовану фітосанітарну діагностику хвороб рослин, комах і кліщів за механізмами контролю і управління шкідливих організмів в агробіоценозах. Вміння 
розробляти дієві наукові моделі та технологічні схеми визначення об'єктів регулювання з метою забезпечення дотримання фітосанітарних заходів у імпортно-
експортній продукції і новітніх системах ведення рослинництва. Вміння розробляти науково-обґрунтовані комплексні заходи із захисту і карантину рослин для 
підприємств, установ, організацій усіх форм власності, діяльність яких пов'язана з користуванням землею, водними об'єктами, вирощуванням рослин 
сільськогосподарського та іншого призначення, їх реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням в сучасних формах землекористування. Вміння 
розробляти моделі прогнозу, комплексних економічних порогів шкідливості фітофагів, захисної дії корисних організмів, енергоощадних та природоохоронних 
технологій для ефективного вирощування перспективних сортів та гібридів сільськогосподарських культур і ведення органічного землеробства.  

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії?
Підготовка здобувачів ведеться за освітньо-науковою програмою, яка у повному обсязі формує інтегральну, загальні та спеціальні компетентності підготовки 
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня. Вона дає можливість трансформувати систему опанування дисциплін за вибором здобувача шляхом застосування 
найкращих вітчизняних та європейських практик з кінцевою метою – забезпечення права здобувачів на формування власної освітньої траєкторії.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?
Вибір навчальних дисциплін відбувається відповідно до статті 62 Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 року, пункт 15. Реалізується відповідно 
до Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва від 19 червня 2018 р., протокол № 10. У 
навчальному плані підготовки здобувачів освітня компонента за вибором здобувача складає не менше 25 % (запропоновані дисципліни включаються до 
індивідуального навчального плану здобувача залежно від його вибору). Для даної ОНП вона складає 8 кредитів ЄКТС (25,8 % від загального обсягу). Вхідною 
інформацією для формування переліку вибіркових дисциплін є: аналіз стратегічних планів розвитку галузей економіки України та визначення їх майбутніх потреб. 
Інформація з господарств різної форми власності, організацій та установ-роботодавців щодо їх поточних та перспективних потреб. Відповідно до «Положення про 
вивчення навчальних дисциплін вільного вибору здобувачами у Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва», що ухвалено рішенням 
вченої ради, протокол № 1 від 02 лютого 2018 р., вибіркові дисципліни вивчаються здобувачами в перший рік навчання. Мінімальний обсяг навчальної дисципліни 3 
кредити ЄКТС. Максимальна кількість дисциплін на навчальний рік не більше 4. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисципліни, до 01 листопада 
кожного навчального року вносять пропозиції до відділу аспірантури та докторантури список дисциплін. Відділ аспірантури та докторантури  спільно з кафедрами 
готують перелік вибіркових дисциплін та розміщують його на сайті університету. Вибір дисциплін здобувачем здійснюється шляхом подачі письмової заяви на ім’я 
проректора із науково-педагогічної роботи. Заява зберігається у відділі аспірантури та докторантурі протягом усього терміну навчання здобувача. Здобувач, який 
не визначився з переліком вибіркових дисциплін та не подав заповнену заяву у визначені терміни, буде записаний на вивчення тих дисциплін, які відділ 
аспірантури та докторантури вважатиме необхідними для оптимізації кількісного складу академічних груп. Здобувач в односторонньому порядку не може 
відмовитись від вибраного переліку дисциплін. Обрані дисципліни вносяться до навчальних планів та графіків навчального процесу спеціальностей і визначають 
навчальне навантаження кафедр і конкретного викладача, яке розраховується до початку навчального року.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, 
необхідні для подальшої професійної діяльності
Освітня програма передбачає проведення експериментальних досліджень у провідних науково-дослідних установах, що знаходяться в підпорядкуванні НААН 
України. Розробляти технологічні схеми ефективного контролю комплексу шкідливих організмів на основі знань і вмінь у сфері фітопатології і ентомології. 
Проводити багаторічні дослідження циркуляції шкідливих організмів із розробкою методології управління шкідливими організмами на видовому і популяційному 
рівнях на сільськогосподарських культурах. Розробляти моделі прогнозу, комплексних економічних порогів шкідливості фітофагів, захисної дії корисних організмів, 
енергоощадних та природоохоронних технологій для ефективного вирощування перспективних сортів і гібридів сільськогосподарських культур та ведення 
органічного землеробства. І на високому професійному рівні проводити логістику у захисті та карантині рослин. Потім впроваджувати наукові та інноваційні 
розробки в господарствах усіх форм власності України.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які 
відповідають цілям та результатам навчання ОП результатам навчання ОП
Освітньо-наукова програма передбачає формування та розвиток комунікативних, соціально-психологічних та логістичних компетентностей у процесі вивчення 
таких дисциплін як філософія, педагогіка вищої школи, управління інтелектуальною власністю. Ці дисципліни забезпечують досягнення програмних результатів 
навчання, які стосуються: - участі в підготовці здобувачів та в просвітницькій діяльності серед населення для формування в них широкого екологічного мислення і 
свідомості, ставлення до природи як унікальної цінності; - розробці та реалізації екологічно-безпечних систем захисту сільськогосподарських культур від шкідливих 
організмів з урахуванням особливостей агроландшафтів та економічної доцільності; - проектування адаптованих систем землеробства для господарств різних форм 
власності та їх впровадження; - надання консалтингової допомоги з питань захисту і карантину рослин та інноваційних технологій в агрономії.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
За відсутності професійного стандарту, зміст освітньо-наукової програми орієнтований на набуття тих компетентностей, які є основою кваліфікацій відповідних 
професій наведених в описі освітньо-наукової програми за КВЕД ДК 009:2010 та ДК 003:2010 International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08). Зміст 
освітньо-наукової програми у повному обсязі формує інтегральну, загальні та спеціальні (фахові, предметні) компетентності підготовки здобувачів третього 
(освітньо-наукового) рівня. Успішне оволодіння результатами навчання та набуття відповідних компетентностей дозволить присвоїти здобувачам кваліфікацію 
«Доктор філософії із «Захисту і карантину рослин».

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів 
вищої освіти (включно із самостійною роботою)?
Обсяг підготовки здобувача за освітньою-науковою програмою підготовки становить 31 кредит ЕКТС, при цьому обов’язкові компоненти освітньо-наукової програми 
становлять 23 кредити ЕКТС, а вибіркові компоненти 8 кредитів ЕКТС. Побажання здобувачів по збільшенню обсягу кожної з компонент освітньо-наукової програми 
враховується при проведенні анкетування задоволеності якістю та організацією освітнього процесу з обов’язковим уточненням кількості годин.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, продемонструйте, яким чином структура освітньої 
програми та навчальний план зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
За дуальною формою освіти підготовка не здійснюється, але для подолання розриву між теорією і практикою, освітою й виробництвом та для підвищення якості 
підготовки із урахуванням вимог роботодавців проводяться наступні заходи: - залучення фахівців-практиків агропромислового виробництва та аграрної науки, 
експертів у галузі «Захисту і карантину рослин», роботодавців та їх представників до проведення лекційних занять; - залучення роботодавців до перегляду 
освітньо-наукової програми та навчальних планів; - підтримка та консультування здобувачів з боку науково-педагогічних та наукових працівників Харківського 
національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва і галузевих науково-дослідних інститутів, забезпечуючи доступ до сучасного обладнання.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та вимоги до вступників ОП
https://knau.kharkov.ua/uploads/vstup/2020/%D0%94%D0%BE%D0%B4_5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%20%20%D0%A5%D0%9D%D0%90%D0%A3%202020%20%D1%80.pdf

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?
Правила прийому на навчання за освітньо-науковою програмою за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» визначається «Правилами прийому на навчання до 
аспірантури і докторантури у Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва у 2020 році» затверджений вченою радою від 26 грудня 2019 
року, протокол № 14. Вступні випробування включають вступний іспит зі спеціальності та іноземної мови, що відповідає освітньо-науковій програмі «Захист і 
карантин рослин». Вступний фаховий іспит, що враховує особливості освітньо-наукової програми – це оптимальний спосіб відбору контингенту здобувачів, які 
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вмотивовані до навчання на даній освітньо-науковій програмі. Програма фахового іспиту розробляється з безпосередньою участю керівника проектної групи 
(гаранта освітньо-наукової програми) доктора сільськогосподарських наук, професора Туренка В. П. Особливості освітньо-наукової програми враховані при 
складанні переліку контрольних питань вступного фахового іспиту. Враховуються такі основні компоненти: епіфітотіологія, фізіологічні зміни в живих організмах 
від застосування пестицидів, логістика і комунікації в захисті рослин, ентомологічні методи експериментальних досліджень, карантинні шкідливі організми, 
методологія та організація наукових досліджень у захисті рослин, зовнішній і внутрішній карантин рослин, управління чисельністю комах-фітофагів.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для 
учасників освітнього процесу?
Регламентуються «Правилами прийому до Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва в 2020 р.» від 26 грудня 2019 р. Режим доступу: 
https://knau.kharkov.ua/vstupnik.html#pp Для вступу на навчання для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 202 «Захист і 
карантин рослин» з інших спеціальностей проводиться вступний конкурс у формі вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (за умови 
успішного проходження додаткового вступного фахового випробування). Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном 
ступінь (рівень) освіти обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і 
науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 
травня 2015 року за № 614/27059. Переведення з іншого закладу вищої освіти на навчання здійснюється на підставі «Положення про порядок переведення, 
відрахування та поновлення здобувачів вищих закладів освіти» № 245 від 15 липня 1996 року. Здобувач, який бажає перевестись до іншого закладу вищої освіти 
подає на ім’я ректора вищого закладу освіти, в якому він навчається, заяву про переведення, і, одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до 
ректора того вищого закладу освіти, до якого він бажає перевестись за умови ліквідації академічної різниці. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо такі були)?
Таких випадків не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті? Яким чином забезпечується його 
доступність для учасників освітнього процесу?
Визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти, регламентується «Правилами прийому до Харківського національного аграрного 
університету ім. В. В. Докучаєва  в 2020 р.» від 26 грудня 2019 року, протокол № 14 (додаток 5). Режим доступу: 
https://knau.kharkov.ua/uploads/vstup/2020/%D0%94%D0%BE%D0%B4_5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%20%20%D0%A5%D0%9D%D0%90%D0%A3%202020%20%D1%80.pdf
Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є подання Свідоцтва про 
державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти щодо визнання зазначеного документа у встановленому 
законодавством порядку.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо такі були)
Таких випадків не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють досягненню програмних результатів навчання? Наведіть 
посилання на відповідні документи
В Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва існують очна форма навчання, яка забезпечує безпосередній контакт здобувачів з 
викладачами, та заочна, в якій домінує самостійна робота здобувачів. Вивчення освітніх компонентів здійснюється із застосуванням різних методів, які передбачені 
«Положенням про організацію освітнього процесу Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва». У залежності від змісту та особливостей 
кожної освітньої компоненти застосовується диференційний підхід до вибору методів навчання.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу? Яким є рівень 
задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва усіляко сприяє студентоцентрованому підходу у виборі форм і методів навчання і викладання. 
За кожним освітнім компонентом викладачі формують набір методів навчання, які наведені в робочій програмі, яка розміщена на сайті закладу вищої освіти, де 
здобувачі мають можливість з нею ознайомитись. Вибір методів і форм навчання відповідає принципам академічної свободи для всіх учасників освітнього процесу. 
Для визначення рівня задоволеності здобувачів методами навчання і викладання один раз на рік проректором з науково-педагогічної роботи проводиться анонімне 
анкетування, за результатами якого здобувачі освітньо-наукової програми продемонстрували задоволеність методами навчання і викладання на рівні 81,8 %, 
задоволеність можливостями професійного зростання – на рівні 72,7 %, задоволеність підтримкою Харківського національного аграрного університету ім. В. В. 
Докучаєва у вирішенні проблем навчання – на рівні 100 %.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП принципам академічної свободи
Відповідно до Закону України «Про освіту» і «Положення про організацію освітнього процесу Харківського національного аграрного університету ім. В. В. 
Докучаєва» науково-педагогічним працівникам надається можливість вносити зміни в робочі програми, обирати методи навчання задля ефективного засвоєння 
знань, проводити заняття із застосуванням сучасних технологій. Академічна свобода здобувачів регламентується «Положенням про академічні свободи учасників 
освітнього процесу в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва. Режим доступу: 
https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%83_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, 
порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів *
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів висвітлена в робочих 
програмах. Здобувачам освітньо-наукової програми ця інформація надається на першому занятті з дисципліни. Доступ до інформаційних ресурсів щодо освітньої 
діяльності в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва вільний та безоплатний.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Фінальним етапом, що підтверджує опанування освітньо-наукової програми здобувачем є написання та подання до розгляду до спеціалізованої вченої ради 
дисертаційної роботи. Для цього здобувач виконує дослідження за обраною темою. При цьому здобувачем використовуються та застосовуються знання і вміння, що 
набуті під час опанування освітніх компонентів згідно освітньо-наукової програми. Невід’ємною частиною поєднання навчання і досліджень є участь здобувачів у 
Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних конференціях, семінарах, вебінарах, виставках та симпозіумах, які мають відповідний або споріднений напрям з 
освітньо-науковою програмою.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень 
і сучасних практик у відповідній галузі
Підготовка здобувачів третього освітньо-наукового рівня неможлива без ознайомлення із сучасними науковими досягненнями і практиками у відповідній галузі. У 
зв’язку з цим викладачі щорічно оновлюють робочі програми дисциплін використовуючи бібліотечні та Internet-ресурси, приймають участь у наукових та науково-
практичних конференціях, а також знайомляться із сучасними практиками під час проходження курсів із підвищення кваліфікації у наукових установах та за 
кордоном. Наприклад, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Жукова Л. В. проходила підвищення кваліфікації на базі Венеціанського університету 
КаʹФоскарі (CaʹFoscari University of Venice), м. Венеція, Італія, що дало змогу оновити зміст освітнього компоненту «Патогенність збудників хвороб рослин в 
агроценозах» шляхом впровадження новітніх підходів до викладання та проведення занять.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
В університеті є Інститут міжнародної освіти та підвищення кваліфікації, в обов’язки якого входить: організація процесу стажування, навчання аспірантів, 
докторантів, викладачів у межах міжнародних угод обміну  між Харківським національним аграрним університетом ім.. В. В. Докучаєва та закордонними 
університетами-партнерами; укладання договорів про міжнародне співробітництво. Режим доступу: https://knau.kharkov.ua/nstitut-pslyadiplomnoyi-osvti.html

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

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють перевірити досягнення програмних результатів 
навчання?
Досягнення програмних результатів навчання здобувачів вищої освіти у межах навчальних дисциплін освітньо-наукової програми дозволяють перевірити в період 
проведення поточного, проміжного та підсумкового контролю (або атестації). Поточний контроль знань здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня проводиться 
в усній формі: 1) експрес-опитування на початку та в процесі лекції (на розумінні її суті); 2) опитування за результатами опрацьованого матеріалу на початку 
лабораторних, практичних і семінарських занять; 3) контроль практичних навичок під час виконання практичних робіт. 
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Проміжний (модульний) контроль або атестація проводиться після вивчення програмного матеріалу кожного змістового модуля. Підсумковий контроль знань у 
вигляді екзамену або заліку проводиться у письмовій формі, з подальшою усною співбесідою, у межах дисциплін, що забезпечують професійну підготовку.
Здобувачі вищої освіти складають екзамени і заліки відповідно до вимог навчального плану в терміни, передбачені графіком навчального процесу. Зміст екзаменів і 
заліків визначається робочими навчальними програмами дисциплін, які знаходяться у вільному доступі на сайті Харківського національного аграрного університету 
ім. В.В. Докучаєва (режим доступу: http://knau.kharkov.ua/npb.html), а також доведенням їх змісту до здобувачів вищої освіти на лекціях, лабораторних, практичних 
та семінарських заняттях. Здобувачів вищої освіти допускають до екзаменаційної сесії, якщо вони виконали вимоги навчального плану за поточний семестр і не 
мають академічної заборгованості за попередній семестр. У разі невиконання цієї умови здобувачів не допускають до екзаменаційної сесії. Здобувачів, які в 
поточному семестрі мали пропуски занять до початку екзаменаційної сесії, не засвоїли матеріал пропущених тем і розділів змістових модулів навчальної дисциплін 
до семестрової атестації з відповідної дисципліни не допускаються.  
 Регламентується слідуючими документами:
1. «Положенням про організацію освітнього процесу Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва» затвердженого наказом ректора 
Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від 20.06.2018 р. №393 (режим 
доступу:https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polosvproc.pdf);
2. «Положенням про оцінювання знань здобувачами вищої освіти у Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва» затвердженого наказом 
ректора Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від 29.08.2018 р. № 554  
(режим доступу:https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polozzd.pdf);
3. «Положенням про екзамени та заліки в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва» затвердженого наказом ректора Харківського 
національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від 29.08.2018 р.№554 (режим доступу:https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020 /).

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти?
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти забезпечується шляхом відображення 
відповідної інформації в робочій програмі навчальної дисципліни, які оприлюднені на сайті університету і доводяться до відома здобувачів на першому занятті.  
Регламентується «Положенням про екзамени та заліки в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва» затвердженого наказом ректора 
Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від 29.08.2018 р.№554 (режим доступу: https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020 /);
«Положенням про організацію освітнього процесу Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва» затвердженого наказом ректора 
Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від 20.06.2018 р. № 393 (режим доступу: 
https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polosvproc.pdf);
«Положенням про забезпечення якості освітньої діяльності і якості вищої освіти в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва» 
затвердженого наказом ректора Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від 29.08.2018р.№554 (режим доступу: 
https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polozyo.pdf).

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти?
Інформація про форми контрольних заходів здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доводиться: 1) на сайті університету міститься інформація 
про контрольні заходи з кожної дисципліни в навчальному плані, робочих програмах навчальних дисциплін, графіку навчальних занять; форми підсумкового 
контролю указані в освітньо-науковій програмі; 2) на першій лекції навчальної дисципліни кожний викладач повідомляє здобувачам освітньо-наукової програми про 
форми контрольних заходів; 3) на консультації викладач інформує здобувачів про форми і процедури проведення іспиту (заліку), вимоги  та критерії оцінювання 
відповідей.

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

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином забезпечується його доступність для учасників 
освітнього процесу?
Регулюються наступними документами: «Положенням про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Харківському 
національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва» затвердженого наказом ректора Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва 
від 01.08.2016 р., №399; 
«Положенням про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору здобувачами у Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва» 
затвердженого наказом ректора Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від 02.02.2018 р., № 62;
 «Положенням про забезпечення якості освітньої діяльності і якості вищої освіти в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва» 
затвердженого наказом ректора Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від 29.08.2018р.№554;
«Положенням про екзамени та заліки в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва» затвердженого наказом ректора Харківського 
національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від 29.08.2018 р.№554;
«Положенням про оцінювання знань здобувачами вищої освіти у Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва» затвердженого наказом 
ректора Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від 29.08.2018 р. № 554.
Документи знаходяться у вільному доступі (режим доступу: http://knau.kharkov.ua/npb.html)

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть 
приклади застосування відповідних процедур на ОП
 Регламентується «Положенням про екзамени та заліки в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва» затвердженого наказом ректора 
Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від 29.08.2018 р.№554 (режим доступу: https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020 /);
Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів регулюється «Кодексом академічної доброчесності Харківського національного аграрного університету ім. В. В. 
Докучаєва»  затвердженого наказом ректора Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від 16.11.2017 р. № 760  
(режим доступу: https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017 /cad2017. pdf );
«Положенням про уповноважену комісію з питань запобігання та виявлення корупції, урегулювання конфліктних ситуацій, пов'язаних із сексуальними домаганнями 
та дискримінацією, запобігання та виявлення фактів недоброчинності, хабарництва, порушень правил поведінки» затвердженого наказом ректора Харківського 
національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від 09.10.2019 р. № 728  
(режим доступу: 
https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf).

Конфлікту інтересів на освітньо-науковій програмі «Захист і карантин рослин» не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних 
правил на ОП
Процедура проведення повторного проходження контрольних заходів регулюється «Положенням про організацію освітнього процесу Харківського національного 
аграрного університету ім. В. В. Докучаєва» затвердженого наказом ректора Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від 20.06.2018 
р.№393 (режим доступу: https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polosvproc.pdf);
«Положенням про екзамени та заліки в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва» затвердженого наказом ректора Харківського 
національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від 29.08.2018 р.№ 554 (режим доступу: https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020 /).

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів? Наведіть приклади 
застосування відповідних правил на ОП
Оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів регулюється «Положенням про організацію освітнього процесу Харківського національного 
аграрного університету ім. В. В. Докучаєва» затвердженого наказом ректора Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від 20.06.2018 
р.№393 (режим доступу: https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polosvproc.pdf);
«Положенням про екзамени та заліки в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва» затвердженого наказом ректора Харківського 
національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від 29.08.2018 р.№ 554 (режим доступу: https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020 /).

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?
«Стратегічний план розвитку Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва на 2016-2020 роки (режим доступу: 
https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/strategy2016_2020.pdf.). 
«Кодекс академічної доброчесності Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва» затвердженого наказом ректора Харківського 
національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від 16.11.2017 р.№760 (режим доступу: https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/cad2017.pdf);
«Положення про забезпечення якості освітньої діяльності і якості вищої освіти в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва» 
затвердженого наказом ректора Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від 29.08.2018р.№554 (режим доступу: 
https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polozyo.pdf);
«Положення про перевірку наукових, навчальних, науково-методичних  та дипломних робіт на академічний плагіат» затвердженого наказом ректора Харківського 
національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від 01.08.2016 р., №399 (режим доступу: https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/plagiat.pdf).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності?
Регламентується «Положенням про перевірку наукових, навчальних, науково-методичних  та дипломних робіт на академічний плагіат» затвердженого наказом 
ректора Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від 01.08.2016 р., №399 (режим доступу: 
https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/plagiat.pdf).
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Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Академічна доброчесність як позитивна практика популяризується в закладі вищої освіти через постійну роз’яснювальну роботу, тренінги, семінари щодо 
академічної доброчесності.
Здобувачі можуть звернутися до комісії з питань запобігання та виявлення корупції, врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями 
та дискримінацією, запобігання та виявлення фактів недоброчинності, хабарництва, порушення правил поведінки («Положення про уповноважену комісію з питань 
запобігання та виявлення корупції, урегулювання конфліктних ситуацій, пов'язаних із сексуальними домаганнями та дискримінацією, запобігання та виявлення 
фактів недоброчинності, хабарництва, порушень правил поведінки» затвердженого наказом ректора Харківського національного аграрного університету ім. В. В. 
Докучаєва від 09.10.2019 р. № 728  
(режим доступу: 
https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F.pdf)

а також мають можливість скористатися «Скринькою довіри» та «Телефоном довіри».

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної 
ОП
На порушення академічної доброчесності закладу вищої освіти реагує відповідно до «Кодексу академічної доброчесності Харківського національного аграрного 
університету ім. В. В. Докучаєва» затвердженого наказом ректора Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від 16.11.2017 р.№760 
(режим доступу: https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/cad2017.pdf). В університеті здобувачі третього рівня вищої освіти і науково-педагогічні працівники 
дотримуються академічної доброчесності. Порушень академічної доброчесності серед здобувачів не відмічено.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх професіоналізму?
Рівень  професіоналізму викладачів  освітньо-наукової програми  під час  конкурсного  добору регламентується Положенням про порядок проведення конкурсного 
відбору при  заміщені вакантних посад науково-педагогічних працівників у Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва (режим доступу: 
https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polppndpzd.pdf). До переліку документів, які подає особа, що бажає взяти участь у конкурсному відборі,  входять  
список  опублікованих наукових праць; документи, які підтверджують рівень освіти  і підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, сертифікати, свідоцтва 
та інші передбачені законодавством України документи; звіт за попередній період роботи про наукову, методичну, організаційну роботи (від претендентів, які 
працювали у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва) або перспективний план науково-педагогічного працівника за формою № Н-
4.04 (для претендентів, які не працювали в університеті). Конкретна процедура, яка дозволяє здійснити якісний відбір кадрів, прописана в пункті  4.2 і додатку 1 
Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних  посад  науково-педагогічних  працівників у  Харківському національному 
аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва. Рівень наукової та професійної активності претендентів підтверджується виконанням не менше 7 пунктів, які наведені у 
Постанові Кабінету Міністрів України  № 1187 від 30.12. 2015 р. (зі змінами) щодо визнання кваліфікації відповідної спеціальності.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу
Роботодавці залучаються до розробки завдань практичного характеру та вступних фахових випробувань, надають консультативну допомогу, приймають активну 
участь в наукових конференціях. Запрошуються провідні спеціалісти в галузі захисту і карантину рослин для проведення семінарів, майстер-класів, що дає 
можливість здобувачам отримати новітню інформацію з біології шкідливих організмів, технологій захисту від них сільськогосподарських рослин  і поширенню 
карантинних об’єктів на території України. Спільно з роботодавцями видаються навчальні посібники, розробляються методичні рекомендації, друкуються статті у 
виробничих виданнях. З Інститутом рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України та компанією «UKRAVIT» укладені двосторонні договори про наукове 
співробітництво. На базі ДУ «Харківська фітолабораторія» створена філія кафедри фітопатології Харківського національного аграрного університету ім. В. В. 
Докучаєва, мета якої координація спільної діяльності викладачів, науковців і виробничників по реалізації закону України «Про вищу освіту». Щороку організатори 
Міжнародної виставки «Агропорт» запрошують викладачів і здобувачів третього рівня вищої освіти спеціальності «Захист і карантин рослин» Харківського 
національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва до участі у виставці з презентаціями особистих наукових розробок.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, 
представників роботодавців
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва залучає до читання лекцій та проведення практичних занять на освітньо-науковій програмі 
професіоналів-практиків, експертів галузі та представників роботодавців. До викладання на спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» залучено Мєшкову В. Л., 
спеціальність за дипломом про вищу освіту – зоологія, кваліфікація – біолог, викладач біології та хімії. Займає посаду завідувача лабораторії захисту лісу УкрНДІЛГА 
ім. Г. М. Висоцького, доктор сільськогосподарських. наук, професор. Проводяться безоплатні відкриті лекції провідними співробітниками компаній «Сингента», 
«Байєр» та  Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України, що дає можливість надавати здобувачам актуальну та новітню інформацію з визначеного 
напряму підготовки.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні приклади такого сприяння
Університет сприяє підвищенню кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників (регламентується Положенням про підвищення кваліфікації 
(стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників Харківського національного аграрного університету  ім. В. В. Докучаєва (режим доступу: 
https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/pol_pro_pidv_kvalifik.pdf), проводить атестацію і щорічне оцінювання педагогічних працівників регламентується 
Положенням про проведення атестації педагогічних працівників Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва (режим доступу: 
https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polpapprac.pdf) і Положенням про рейтингову систему оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників і 
структурних підрозділів Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва (режим доступу: 
https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2019/polrocsp.pdf). Стратегічний план розвитку кадрового потенціалу університету викладено в «Стратегічному плані 
розвитку Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва на 2016–2020 роки  (режим доступу: 
https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/strategy2016_2020.pdf).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
Викладацька майстерність враховується при атестації та підвищені в посаді науково-педагогічних працівників Харківського національного аграрного університету 
ім. В. В. Докучаєва (регламентується Положенням про проведення атестації педагогічних працівників Харківського національного аграрного університету ім. В. В. 
Докучаєва (режим доступу: https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polpapprac.pdf) і Положенням про рейтингову систему оцінювання діяльності науково-
педагогічних працівників і структурних підрозділів Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва (режим доступу: 
https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2019/polrocsp.pdf). Сприяє розвиткові  викладацької майстерності проходження підвищення кваліфікації або стажування 
педагогічних працівників (регламентується Положенням про підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників Харківського 
національного аграрного університету  ім. В. В. Докучаєва (режим доступу: https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/pol_pro_pidv_kvalifik.pdf). Суттєвою 
передумовою професійного зростання є активна участь педагогічних працівників в інноваційних процесах у галузі захисту і карантину рослин.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-
методичне забезпечення ОП забезпечують досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
Фінансові ресурси ЗВО (https://knau.kharkov.ua/fin_z2019.html) в достатній мірі забезпечують досягнення визначених ОНП цілей та програмних результатів навчання. 
Матеріально-технічні ресурси забезпечують досягнення визначених ОНП цілей та програмних результатів: бібліотечний фонд за спеціальністю «Захист і карантин 
рослин» відповідає ліцензійним умовам, передплачуються достатня кількість періодичних видань аграрного профілю; в університеті функціонує ННВЦ «Дослідне 
поле», де проводять наукові дослідження здобувачі третього освітньо-наукового рівня; програмне забезпечення оформлене належним чином та дає можливість 
використовувати його для статистичної обробки результатів досліджень, підготовки презентацій матеріалів наукових досліджень.
Кафедри укомплектовані необхідним обладнанням, приладами, устаткуванням, хімічним посудом  для якісного проведення наукових досліджень.
Навчально-методичне забезпечення ОНП дає можливість визначених нею цілей та програмних результатів навчання завдяки його змістовій максимальній 
насиченості та постійному оновленню.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які 
заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування цих потреб та інтересів?
Освітнє середовище, створене в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва дозволяє задовольнити в достатньому обсязі потреби та 
інтереси здобувачів третього освітньо-наукового рівня завдяки збалансованості матеріальних ресурсів (обладнання аудиторій, лабораторій, дослідне поле, тощо) та 
сприйняття здобувачів як рівноправних партнерів у побудові їх освітньої траєкторії, відповідності критеріям студентоцентрованого навчання.
Кафедри, які відповідають за підготовку здобувачів третього освітньо-наукового рівня мають в розпорядженні науково-дослідні лабораторії, які оснащені в певній 
мірі сучасними приладами та обладнанням. Також кафедри мають дослідні ділянки в межах ННВЦ «Дослідне поле» для проведення польових наукових досліджень 
та апробації результатів. Окрім цього є договори про наукову співпрацю з науковими установами, що розширює можливості здобувачів у проведені наукових 
досліджень, шляхом використання матеріально-технічної бази і фондів наукових бібліотек, а також участі в конференціях, круглих столах і публікації результатів 
досліджень в наукових виданнях цих установ.
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Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне 
здоров’я)?
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва забезпечує безпечність освітнього середовища здобувачів вищої освіти дотриманням норм техніки безпеки і правил протипожежної 
безпеки, систематичним інструктуванням НПП і здобувачів вищої освіти, проведенням заходів, які стосуються надання першої медичної допомоги, здорового 
способу життя тощо. Це регламентується інструкцією з охорони праці № 126 Загальноуніверситетська для працівників університету ХНАУ 001-126-2017, Інструкцією 
з охорони праці № 125 Загальнообов’язкова про заходи пожежної безпеки ХНАУ ім. В. В. Докучаєва 001-125-2017, Інструкцією з охорони праці № 127 Щодо надання 
першої долікарняної допомоги при нещасних випадках для співробітників ХНАУ ім. В. В. Докучаєва 001-127-2017, Інструкцією щодо виконання вимог техногенної 
безпеки, цивільного захисту та порядку дій у разі виникнення аварійних ситуацій (аварій), Інструкцією щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій для 
персоналу і здобувачів освіти у ХНАУ ім. В. В. Докучаєва.
Позитивний стан психічного здоров’я учасників освітнього процесу забезпечується через створення загальної доброзичливої атмосфери співробітництва та 
підтримки в ході освітнього процесу та проведення наукових досліджень. Особливе місце в цьому питанні відводиться практичному психологу 
(https://knau.kharkov.ua/psychology.html, «Положення про психологічну службу у Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва»
https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/Положення_про_психологічну_службу.pdf).

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень 
задоволеності здобувачів вищої освіти цією підтримкою відповідно до результатів опитувань?
У ХНАУ ім. В.В. Докучаєва створені і в достатній мірі продуктивно працюють механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти, які сформовані в цілісну систему. На сьогодні цілком достатніми є освітня підтримка (завідувачі профільних кафедр, гарант ОНП, 
рада молодих вчених тощо), організаційна (науково-дослідна частина, відділ аспірантури та докторантури, науково-методична рада, рада молодих вчених і 
спеціалістів), інформаційна (портал ЗВО, вільний безкоштовний доступ до інтернет ресурсів, доступ до бази Web of Science і Scopus), консультаційна (науково-
дослідна частина, відділ аспірантури та докторантури, профільні кафедри), соціальна (рада молодих вчених і спеціалістів, студентське самоврядування ХНАУ ім. В. 
В. Докучаєва, профспілкова організація університету, відділ ліцензування та інформаційного забезпечення, практичний психолог). Здобувачам вищої освіти 
систематично надається консультативна підтримка деканатом факультету захисту рослин, НПП кафедр, радою студентського самоврядування, центром фахової 
передвищої та професійної освіти, відділом ліцензування та інформаційного забезпечення. Цілком задовільною є робота з соціальними групами здобувачів, яку 
здійснюють деканат факультету захисту рослин, відділ ліцензування та інформаційного забезпечення, рада студентського самоврядування, та профспілкові 
організації університету («Положення про призначення і виплату соціальної стипендії студентам Харківського національного аграрного університету ім. В. В. 
Докучаєва https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polsoc.pdf) 
Навчальний корпус № 3 обладнаний пандусом для осіб з інвалідністю (Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), 
пов’язаних із створенням об’єкта архітектури (https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/Док%201.pdf), Наказ ректора університету Про затвердження порядку 
супровіду і надання допомоги особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення (https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/%Док202.pdf), Порядок 
супровіду і надання допомоги особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення (https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/%Док203.pdf)).
Рівень задоволеності здобувачів третього освітньо-наукового ступеня цією підтримкою згідно анкетування є достатнім.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні 
приклади створення таких умов на ОП (якщо такі були)
Університет створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами керуючись «Умовами доступності закладу освіти 
для навчання осіб з особливими освітніми потребами» (https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2019/udzinv.pdf).
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва створює достатні умови для реалізації права на освіту здобувачами з особливими освітніми 
потребами таким чином, щоб вони мали можливість повноцінно соціалізуватися та повноцінно навчатися.
Зокрема, в навчальному корпусі №3 створений особливий інклюзивний простір, для потреб соціальних здобувачів вищої освіти пристосовані пандус, у корпусі № 1 є 
ліфт, який забезпечує доступ соціальних здобувачів до різних поверхів, бібліотеки, їдальні тощо. Працює практичний психолог 
(https://knau.kharkov.ua/psychology.html).
Щодо конкретних прикладів випадків підготовки соціальних здобувачів за третім освітньо-науковим рівнем підготовки зі спеціальності 202 «Захист і карантин 
рослин» не було.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією)? Яким чином забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
Політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією) регулюють 
«Положення щодо порядку розгляду заяв, скарг, пропозицій та інших звернень громадян у Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва» 
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/положення_про_скарги_2019.pdf), Антикорупційна програма (https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/corrupt.pdf), 
«Положення про уповноважену комісію з питань запобігання та виявлення корупції Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва» 
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2019/polantikor.pdf), які є доступними для всіх учасників освітнього процесу.
На факультетах, в головному корпусі університету розміщені «скриньки довіри» і «телефони довіри» через які можуть бути подані скарги. Відповідальною за 
реалізацію такої політики є Уповноважена комісія з питань запобігання виявлення корупції.
У процесі реалізації освітньо-наукової програми 202 «Захист і карантин рослин» випадків конфліктних ситуацій не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей 
документ, оприлюднений у відкритому доступі в мережі Інтернет
1. «Положення про забезпечення якості освітньої діяльності і якості вищої освіти в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва» 
затвердженого наказом ректора Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від 29.08.2018р.№554 (режим доступу: 
https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polozyo.pdf);
2. Методичні рекомендації до розроблення, оформлення, рецензування та затвердження освітньої (освітньо-професійної) програми. Наказ від 29.08.2018 р. № 561. 
(режим доступу: https://knau.kharkov.ua/npb.html).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим 
вони були обґрунтовані?
Освітньо-наукова програма переглядається щорічно. До перегляду залучаються науково-педагогічні працівники, роботодавці за фахом (стейкхолдери), здобувачі 
вищої освіти. Освітньо-наукова програма була переглянута і затверджена на Вченій раді університету 27.03.2019 р. згідно «Методичних рекомендацій до 
розроблення, оформлення, рецензування та затвердження освітньої (освітньо-професійної) програми». Наказ від 29.08.2018 р. № 561. (режим доступу: 
https://knau.kharkov.ua/npb.html).
Другий перегляд і затвердження ОНП було 25.02.2020 р., де були залучені стейкхолдери та здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших 
процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться до уваги під час перегляду ОП
Здобувачі вищої освіти, разом з науково-педагогічними працівниками та стейкхолдерами залучаються до щорічного перегляду освітньо-наукової програми та інших 
процедур забезпечення її якості. Наконечна Ю.О., здобувач 2 року навчання є членом вченої ради університету. Пропозиції здобувачів вищої освіти беруться до 
уваги під час перегляду освітньо-наукової програми. 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП
Аспіранти невходять до складу ради студентського самоврядування. Проте представники Об’єднаної ради студентського самоврядування (ОРСС) входять до складу 
вчених рад факультетів і Вченої ради Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Таким чином вони беруть участь у затвердженні 
освітньо-наукової програми.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного 
перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості
Роботодавці безпосередньо залучені до періодичного перегляду освітньо-наукової програми та інших процедур забезпечення її якості. 
Так, 20 листопада 2019 р. у перегляді освітньо-наукової програми прийняли участь:
Петренкова Віра Павлівна – доктор сільськогосподарських наук, професор член-кореспондент НААН України, керівник відділу теоретичних досліджень в 
рослинництві та генетичних ресурсів рослин Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України;
Онищенко Ольга Іванівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, учений секретар Інституту овочівництва та баштанництва НААН 
України;
Малина Геннадій Васильович – кандидат сільськогосподарських наук, керівник групи технічної підтримки насіння олійних культур компанії «Сингента»;
Чоні Світлана Василівна – кандидат сільськогосподарських наук, технічний менеджер з підтримки й розвитку протруйників компанії «Сингента»;
Меленті Вікторія Олександрівна – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» 
Луханін Ілля Володимирович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин»

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП
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Освітньо-наукова програма акредитується вперше. Здобувач Меленті В.О. 4 року навчання з 1 вересня 2019 р. залучена до навчального процесу на кафедрі зоології 
та ентомології ім. Б.М. Литвинова.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час її 
реалізації? Яким чином система забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
Оскільки освітньо-наукова програма проходить первинну акредитацію, об’єктивної можливості виявити та проаналізувати у повній мірі недоліки програми немає 
можливості. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги під час удосконалення ОП. Яким чином 
зауваження та пропозиції з останньої акредитації та акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
Оскільки освітньо-наукова програма проходить первинну акредитацію, результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти будуть отримані вперше.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП?
Учасники академічної спільноти залучені низкою процедур:
– здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітньо-наукової програми із залучення роботодавців; 
– аналіз успішності здобувачів освітньо-наукової програми, який проводиться на основі результатів сесії, захисту звітів;
– оцінювання науково-педагогічних працівників на підставі анонімного анкетування;
– оцінювання освітньої та науково-технічної діяльності кафедр з використанням рейтингового оцінювання, що запроваджено в університеті;
– забезпечення ефективності системи запобігання та виявлення академічного плагіату при реалізації освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти.
Представники академічної спільноти мають можливість на базі проведеного аналізу висловлювати зауваження та пропозиції, які обов’язково розглядаються при 
перегляді освітньо-наукової програми.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього 
забезпечення якості освіти
Підпорядкованість, відповідальність та повноваження структурних підрозділів закладів вищої освіти наведені у матриці відповідальності системи менеджменту 
якості діяльності Харківського національного аграрного університету ім.. В. В. Докучаєва:
1. проректор з науково-педагогічної роботи, за наявність актуальних освітніх програм відповідно до спеціальностей, за організацію, контроль розробки та своєчасну 
акредитацію освітніх програм;
2. керівник навчального відділу, за планування роботи з акредитації освітніх програм, за комунікації щодо питань акредитації, за забезпечення випускових кафедр 
актуальними нормативними документами щодо розробки та акредитації освітніх програм, за відповідність матеріалів акредитацій них справ вимогам нормативних 
документів, за дотримання термінів проведення акредитації освітніх програм, за ведення та візуалізацію реєстру помилок;
3. гарант освітньої програми, за актуальність, сучасність та якість освітньо-наукової програми, акредитацію та самооцінку освітньо-наукової програми.
4. завідувачі випускових кафедр, за повноту аналізу ринку освітніх послуг, за визначення перспективних напрямів підготовки здобувачів за профілем кафедри, за 
відповідність потреби у фахівцях за профілем кафедри вимогам ринку.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким чином забезпечується їх доступність для учасників 
освітнього процесу?
Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва регулюються наступними 
документами: «Положенням про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Харківському національному аграрному 
університеті ім. В. В. Докучаєва» затвердженого наказом ректора від 01.08.2016 р., №399. «Положення про відділ аспірантури та докторантури у Харківському 
національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва» затвердженого наказом ректора Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва 
від 12.10.2016 р.№594. «Положення про раду молодих вчених і спеціалістів у Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва» 
затвердженого наказом ректора Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від 12.10.2016 р.№594. «Положення про зарахування та 
відрахування аспірантів і докторантів у Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва» затвердженого наказом ректора Харківського 
національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від 30.03.2018 р.№224. «Положення про організацію освітнього процесу Харківського національного 
аграрного університету ім. В. В. Докучаєва» затвердженого наказом ректора Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від 20.06.2018 
р.№393. Усі документи є в вільному доступі. Режим доступу: http://knau.kharkov.ua/npb.html

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання 
зауважень та пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
Режим доступу: http://knau.kharkov.ua/1217-proekt:–polozhen_dlya-oznayomlennya/ html

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані 
результати навчання та компоненти)
https://knau.kharkov.ua/uploads/opp/fzr/%D0%9E%D0%9D%D0%9F%20202_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D1%96%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%2025.02.2020.pdf

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів)
Дисципліни загальної підготовки необхідні для пошуку новітньої інформації за темою наукових досліджень, в тому числі викладеною англійською мовою, її аналізу. 
Опанування інформаційних технологій дають можливість обробляти власні експериментальні дані та дані спостережень. Всі дисципліни обрані здобувачами за 
заявами.
Знання концептуальних, теоретичних і методичних основ фітопатології, дозволяє проведенню діагностики хвороб та ідентифікації збудників. Вміння 
використовувати традиційні методи при проведенні досліджень фітопатогенів та їх взаємодії з рослинами на основі морфологічних, культуральних, біохімічних, 
серологічних та молекулярно-генетичних характеристик. Знання особливостей перебігу фізіолого-біохімічних процесів, які відбуваються в організмі рослини при 
зараженні фітопатогенами. Курс «Патогенність збудників хвороб рослин в агроценозах» є дуже важливим, тому що багато комах-фітофагів спроможні переносити 
збудників хвороб, що збільшує ризик ослаблення рослин. 
Курс «Теорія і технологія прогнозування і прийняття рішень у захисті рослин» є важливим, оскільки знайомить із різноманітними підходами, які можливо 
застосувати під час організації власних досліджень  і аналізу даних.
Курс «Новітній асортимент засобів захисту рослин від хвороб» є дуже корисним, оскільки кожне дослідження має завершитися практичними рекомендаціями.
Курс «Технологія прогнозування масового розмноження шкідників лісових насаджень і полезахисних смуг» є дуже важливим особливо для здобувачів, які 
досліджують об’єкти лісових екосистем.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за 
спеціальністю та/або галуззю
Отримані знання та навички в процесі навчання в аспірантурі дозволяють здобувачам організовувати творчу діяльність та процес наукових досліджень, 
використовувати статистичні методи аналізу для встановлення тенденцій та динамічних процесів розвитку шкідливих організмів в сучасних агротехнологіях. 
Вивчення дисциплін загальної підготовки дає змогу набути загальнонаукових компетенцій, мовних компетенцій, універсальних навичок дослідника. Цикл 
професійної підготовки дає змогу ознайомитись із сучасним станом у конкретній галузі знань. Під час виконання освітньо-наукової програми здобувач здійснює 
власні наукові дослідження згідно з індивідуальним планом і оформлює результати у вигляді дисертації. Окремі складові власних наукових досліджень здобувача 
виконуються під час практичних занять з навчальних дисциплін професійної підготовки під керівництвом наукового керівника.
Дисципліни з професійної підготовки надають методичну та інформаційну допомогу при проведенні наукових досліджень у галузі захисту рослин, в тому числі 
прогнозуванні і прийнятті рішень, плануванні експериментів, впровадженні елементів екологізованого захисту рослин від шкідливих організмів, використанні 
новітніх засобів захисту рослин.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у 
закладах вищої освіти за спеціальністю та/або галуззю
Зміст освітньо-наукової програми дозволяє здобувачам використовувати різноманітні аспекти виховної роботи зі студентами та інноваційні методи навчання. 
Знання сучасного стану і тенденції розвитку «Захисту і карантину рослин» дозволяє отримувати нові знання, які потім трансформуються в наукові дослідження, що 
використовуються під час звітів на кафедрах та доповідей на конференціях, семінарах і знаходять впровадження в навчальний процес та виробництво. Таким 
чином компетенції, закладені в освітньо-науковій програмі дозволяють здобувачам отримати необхідну підготовку до викладацької діяльності у закладах вищої 
освіти за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин». Під час вивчення дисциплін освітньо-наукової програми здобувач знайомиться зі станом широкого кола 
питань, які тією чи іншою мірою пов’язані з темою його дисертаційного дослідження, із можливостями пошуку сучасних джерел інформації стосовно 
закономірностей, проблем, методів і підходів до збирання даних, організації польових і лабораторних досліджень, аналізу інформації.
Здобувачам викладаються такі дисципліни як педагогіка та психологія, котрі готують їх до викладацької діяльності. Також навчальним планом передбачено 
педагогічну практику. Аспіранти Меленті В.О., Луханін І.І. та Поєдинцева А.А. вже долучаються до проведення практичних занять.

Сторінка 9



Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень наукових керівників
Керівник Туренко В.П. «Хвороби насіннєвої люцерни, прогноз їх розвитку та система захисту», Луханін І.В. «Кореневі гнилі ячменю ярого»; Синявін А.В.«Плямистості 
суниці». Керівник Тесля Т.О. «Оптимізація системи захисту гороху щодо обмеження поширеності грибних хвороб», Поєдинцева А.А. «Основні хвороби квасолі». 
Керівник Мєшкова В.Л. «Вивчити екологію шкідників садово-паркових і лісових насаджень і розробити заходи захисту рослин», Омеліч А.Р «Біологічні основи 
вирощування мурахожука звичайного для захисту лісу від стовбурових шкідників соснових лісів»; Рідкокаша А.Д.«Ентомофаги в захисті соснових насаджень східної 
частини лісостепу України від стовбурових шкідників»; Жупінська К.Ю.«Прогнозування поширення й розвитку стовбурових шкідників рослин роду Populus". Керівник 
Леженіна І.П. «Адвентивні види комах: поширеність, біологія, екологія, шкідливість», Меленті В.О. «Несправжні щитівки – шкідники ялини»; Васильєв С.В.«Вивчити 
видовий склад, біологію, екологію та шкідливість філофагів яблуні». Керівник Станкевич С.В. «Удосконалити екологічно орієнтовані технології захисту ярих олійних 
капустяних культур від шкідників», Лутицька Н.В.«Основні шкідники сої.»; Наконечна Ю.О.«Американський білий метелик». Керівник Забродіна І.В.: «Особливості 
формування ентомоакарокомплексу садів з урахуванням вікових періодів онтогенезу яблуні, інтенсифікації технології вирощування, системи захисту культур та 
погодно-кліматичних умов». Молчанова О.А. «Біоекологічні особливості плодових довгоносиків в яблуневих садах».

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливості для 
проведення і апробації результатів наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів)
Для забезпечення навчання здобувачів випускові кафедри Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва (фітопатології і зоології та 
ентомології ім. Б.  М. Литвинова) обладнані лабораторним аналітичним обладнанням, необхідним лабораторним посудом і реактивами. Наявна вся необхідна 
сучасна побутова інфраструктура, кількість місць в гуртожитку відповідає вимогам. Для проведення інформаційного пошуку та обробки результатів досліджень є 
спеціалізовані комп’ютерні класи, де наявне спеціальне програмне забезпечення та необмежений відкритий доступ до мережі Internet. ЗВО організує 
заслуховування звітів здобувачів кожні півроку, а також на щорічних конференціях (не менше двох на рік), сприяє проведенню частини досліджень на базі 
дослідних об’єктів ДП «Скрипаївське НДЛГ» Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, а також інших наукових установ, зокрема 
Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України, Інституту овочівництва та баштанництва НААН України, Українського науково-дослідного інституту лісового 
господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького.
Університет завжди оплачує відрядження здобувачів на конференції в межах України. Матеріально-технічне забезпечення відповідає ліцензійним вимогам щодо 
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти і є достатнім для забезпечення якості освітнього процесу.

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, 
наведіть конкретні проекти та заходи
Здобувачі можуть долучатися до будь-яких міжнародних проектів, інформацію про які заклад вищої освіти регулярно поширює. Також він поширює інформацію про 
сайти, на яких регулярно вміщують відповідну інформацію.
У Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва є відділ академічної мобільності. 
З 2019 року Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва приймає участь у міжнародному проекті «Міжуніверситетська співпраця як 
інструмент підвищення якості обраних університетів України» спільно з Чеською агенцією розвитку.
Із аспірантів участь приймали: Меленті В.О., Лутицька Н.В., Наконечна Ю.В., Жупінська К.Ю., Синявін А.В., Поєдинцева А.А.

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких регулярно публікуються та/або практично 
впроваджуються
Сумісні результати наукових досліджень наукових керівників і здобувачів кафедр фітопатології і зоології та ентомології ім. Б. М. Литвинова регулярно публікуються 
в фахових та міжнародних виданнях (Ukrainian journal of ecology, у Віснику Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, Земледелие и 
Защита растений (Беларусь), Вісті Харківського ентомологічного товариства) та впроваджуються у виробництво, що підтверджується довідки про впровадження 
результатів теоретичних і практичних досліджень на території підприємства Ipcom, розсаднику декоративних рослин, підприємстві «Евента». Леженіна І. П. 
приймає участь у дослідницькому проекті фірми «Сингента», присвяченому збереженню диких запилювачів та є учасником науково-виробничого проекту, 
присвяченого зоодіагностиці рекультивації ґрунтів на нафто-газових родовищах. З 2019 року ХНАУ ім. В.В. Докучаєва приймає участь у міжнародному проекті 
«Міжуніверситетська співпраця як інструмент підвищення якості обраних університетів України» спільно з Чеською агенцією розвитку. Із аспірантів участь 
приймали: Меленті В.О., Лутицька Н.В., Наконечна Ю.В., Жупінська К.Ю., Синявін А.В., Поєдинцева А.А. Із керівників – Станкевич С.В., Забродіна І.В.

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів)
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти освітньо-наукової 
програми спираючись на рекомендації МОН: «Рекомендації з академічної доброчесності», а також «Розширений глосарій термінів та понять із академічної 
доброчесності». Всебічне сприяння підвищенню академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу позитивно впливає на престиж закладу освіти та 
його кадрового складу, підвищує рейтинг в системі вищої освіти України, що підвищує авторитет університету на ринку освітніх послуг для потенційних здобувачів. 
Положення про перевірку наукових, навчальних, науково-методичних та дипломних робіт на академічний плагіат. (режим доступу: 
https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/plagiat.pdf)
Кодекс академічної доброчесності Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва розглянуто та затверджено рішенням вченої ради 
Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва від «15» листопада 2017 року протокол № 10 і розміщено на сайті (режим доступу: 
https://www.knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/cad2017.pdf)
Науковці, у тому числі керівники, та здобувачі ознайомлені з ними.

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення 
академічної доброчесності
За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники, а також здобувачі можуть бути притягнені до академічної 
відповідальності, види якої визначаються Положенням про організацію освітнього процесу та Положенням про перевірку наукових, навчально-методичних та 
навчальних робіт на наявність плагіату Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. У разі виявлення академічного плагіату у роботі, що 
раніше була оприлюднена, особа, що виявила та готова довести факт академічного плагіату повідомляє службовою запискою проректора з науково-педагогічної 
роботи. Науковий керівник несе відповідальність за організацію виконання перевірки роботи здобувача у встановлені строки. Здобувачі освітньо-наукової програми 
мають досвід опублікування наукових праць в наукових виданнях Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, а тому ознайомлені з 
процедурою перевірки робіт на академічний плагіат та можливими санкціями при негативному результаті такої перевірки. Дотримання КОДЕКСУ академічної 
доброчесності контролює спеціальна рада Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Навчальні дисципліни освітньо-наукової програми викладаються докторами, професорами, кандидатами наук, які мають великий досвід навчальної, методичної та 
наукової роботи в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва (серед них 3 завідувача кафедр і завідувач лабораторії захисту лісу 
УкрНДЛГ; в навчальному процесі приймають участь стейкхолдери (кандидати сільськогосподарських наук) провідних компаній України). при проведенні наукових 
досліджень здобувачами використовуються дослідні поля та дослідні господарства Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України; ННВЦ «Дослідне поле» 
Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва; дослідні поля Інституту овочівництва та баштанництва НААН України; державне 
спеціалізоване лісозахисне підприємство «Харківлісозахист» (біологічна лабораторія захисту лісу). Освітньо-наукова програма щорічно переглядається з 
доповненнями і зауваженнями роботодавців.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
У найближчі три роки підготовка здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин»  буде проводитись на 
високому науково-методичному рівні з урахуванням вимог світової та вітчизняної науки і практики та сучасного стану захисту і карантину рослин, щоб майбутні 
науковці були здатні виконувати вимоги сучасного агропромислового виробництва України та бути конкуренто спроможними на міжнародному ринку праці.
Для реалізації цих планів Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва і в подальшому планує проводити набір до аспірантури найбільш 
підготовлених випускників магістратури, передбачається стажування викладачів і здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за кордоном та в 
наукових установах і провідних компаніях України.

 
 
          
  

Запевнення
 
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка стосується освітньої програми та/або освітньої 
діяльності за цією освітньою програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
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***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від імені закладу вищої освіти та за потреби надам 
документ, який посвідчує ці повноваження.
 
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
 
Інформація про КЕП
ПІБ: Ульянченко Олександр Вікторович
Дата: 21.04.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 
Назва 

освітнього 
компонента

Вид 
компонента                          

Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній 
компонент 
потребує 

спеціального 
матеріально-

технічного 
та/або 

інформаційного 
забезпечення, 

наведіть 
відомості щодо 

нього*

Назва файла Хеш файла

Філософія навчальна 
дисципліна

36876 ФІЛОСОФІЯ.pdf eUAy6O4vapgk0hodu3CRDE6GTH1DVXTJOz1G2RIrOQ4= Методичне 
забезпечення 
лекцій

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

36876 Іноземна 
(англійська) мова за 

професійним 
спрямуванням.pdf

W6ftXVnPXl5Kevi2jaVCk1ydFkO0CmSsVL3yb12Owq8= Методичне 
забезпечення 
лекцій та 
практичних 
занять

Педагогіка 
вищої школи

навчальна 
дисципліна

36876 ПЕДАГОГІКА 
ВИЩОЇ ШКОЛИ.pdf

GAixTtxzbvm6GnvnXq3Gbct4ZyKvIZFWa5bFwuwmZ88= Методичне 
забезпечення 
лекцій та 
практичних 
занять

Інформаційні 
технології в 
наукових 
дослідженнях

навчальна 
дисципліна

36876 ІНФОРМАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ У 

НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕННЯХ.pdf

AeedhURLqqGBbAO1N/XD9neFO0ADAtQruR0jRECmxlk= Мультимедійне 
забезпечення 
лекцій

Управління 
інтелектуальною 
власністю

навчальна 
дисципліна

36876 УПРАВЛІННЯ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ 

ВЛАСНІСТЮ.pdf

xPwqaHZdiuq+I3Aa+Qb6RG3lwS8yzK8tGdcr/OewIlw= Мультимедійне 
забезпечення 
лекцій

Екологізований 
захист рослин у 
сучасних 
агротехнологіях

навчальна 
дисципліна

36876 
ЕКОЛОГІЗОВАНИЙ 
ЗАХИСТ РОСЛИН У 

СУЧАСНИХ 
АГРОТЕХНОЛОГІЯХ.pdf

c3s+X9Ex3YYhoAjSi8W+WNDqYvhpKZT6ET+Dwc3oMN4= Методичне 
забезпечення 
лекцій та 
практичних 
занять, каталоги 
засобів захисту 
рослин

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх викладає 
викладач на 

ОП 

Обґрунтування

128239 Гаврилюк Юрій 
Миколайович

Доцент 0 Філософія Пункти 
відповідності: 2, 
3, 8, 10, 13, 15, 
16, 18.
Структурний 
підрозділ, у 
якому працює 
викладач - 
кафедра 
філософії, 
історичних і 
соціальних 
дисциплін.
Стаж науково-
педагогічної 
роботи - 46 
років.

181101 Герман 
Людмила 
Володимирівна

Завідувач 
кафедри

0 Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

Пункти 
відповідності: 2, 
3, 10, 11, 13, 15, 
16, 17.
Структурний 
підрозділ, у 
якому працює 
викладач - 
кафедра мовних 
дисциплін.
Стаж науково-
педагогічної 
роботи - 37 



років.

353307 Крамаренко 
Катерина 
Миколаївна

Доцент 0 Педагогіка 
вищої школи

Пункти 
відповідності: 1, 
2, 3, 8, 13, 14, 
15.
Структурний 
підрозділ, у 
якому працює 
викладач - 
кафедра 
менеджменту і 
адміністрування.
Стаж науково-
педагогічної 
роботи - 13 
років.

30315 Дьоміна Вікторія 
Михайлівна

Доцент 0 Інформаційні 
технології в 
наукових 
дослідженнях

Пункти 
відповідності: 2, 
3, 6, 8, 13, 14, 
15, 18.
Структурний 
підрозділ, у 
якому працює 
викладач - 
кафедра 
інформаційних 
технологій, 
консалтингу і 
туризму
Стаж науково-
педагогічної 
роботи - 27 
років.

28427 Пасемко Галина 
Павлівна

Завідувач 
кафедри

0 Управління 
інтелектуальною 
власністю

Пункти 
відповідності: 1, 
2, 3, 4, 8, 10, 11, 
13, 14, 15, 16
Структурний 
підрозділ, у 
якому працює 
викладач - 
кафедра 
економічної 
теорії
Стаж науково-
педагогічної 
роботи 34 роки

184261 Туренко 
Володимир 
Петрович

Завідувач 
кафедри

0 Екологізований 
захист рослин у 
сучасних 
агротехнологіях

Пункти 
відповідності: 1, 
2, 3, 4, 7, 8,  11, 
13, 14, 15, 16, 18
структурний 
підрозділ, у 
якому працює 
викладач - 
кафедра 
фітопатології
Стаж науково-
педагогічної 
роботи - 41 рік

 
 

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

 
Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Філософія

ПРН 1. Володіти знаннями з філософії, 
методології і методики наукових 
ентомологічних, фітопатологічних, 
гербологічних та фітосанітарних 
досліджень, педагогіки та психології.
ПРН 2. Мати ґрунтовні знання 
предметної області та застосовувати 
причинно-наслідкові зв’язки розвитку 
суспільства й уміння їх 
використовувати в професійній і 
соціальній діяльності, застосовувати 
сучасні науково-технічні досягнення 
світової культури та цивілізації.

Лекція як послідовний, логічно 
вивершений, науково обгрунтований і 
систематизований виклад відповідного 
до навчальної програми філософського 
і філософсько-наукового матеріалу. Як 
одна з основних форм навчального 
процесу й одночасно метод навчання і 
виховання вона забезпечує умови для 
створення аспірантами аба викладачем 
нових освітньо-наукових продуктів за 
допомогою вибору змісту, мети та 
структури лекції. 
Залежно від завдань навчального курсу 
використовуються такі види лекцій:
- проблемно-пошукова лекція, 
спрямована на активізацію творчого 
мислення аспірантів, їх уміння і 
прагнення підходити до знання як до 
продукту й умови процесу пізнання, 
учасниками якого вони стають у 
процесі навчання;

Поточний контроль здійснюється 
протягом семестру під час проведення 
лекційних, практичних, семінарських 
занять і оцінюється сумою набраних 
балів.  
Поточний контроль знань аспірантів 
здійснюється за двома напрямами:
I – контроль систематичності та 
активності роботи на семінарських та 
практичних заняттях;
II  – контроль за виконанням завдань 
для самостійного опрацювання.
Поточний контроль здійснюється у 
формі: усне опитування; фронтальне 
опитування; індивідуальне опитування; 
письмові контрольні роботи; 
тестування.
 Модульний контроль проводиться з 
урахуванням поточного контролю за 
відповідний змістовий модуль і має на 
меті інтегровану оцінку результатів 



- лекція-діалог, що проводиться на 
основі сократівського методу прямого 
діалогу викладача з аспіратами;
- методологічна лекція, спрямована на 
розкриття характеру, структури та 
методу наукового пізнання;
- лекція – консультація, що проводиться 
за сценаріями «питання -відповідь» або 
«питання-відповідь-дискусія».
Семінари - форма навчального заняття, 
при якій викладач організує дискусію 
навколо попередньо визначених тем, 
до яких аспіранти готують тези 
виступів на підставі індивідуально 
виконаних завдань. Семінарські 
заняття можуть проводитися у формі 
бесіди, доповідей, дискусій тощо.
Індивідуальне заняття - форма 
навчального заняття, що проводиться з 
окремими аспірантами з метою 
підвищення рівня їх підготовки та 
розкриття індивідуальних творчих 
здібностей.
Консультація - форма навчального 
заняття, при якій аспірант отримує 
відповіді від викладача на конкретні 
запитання або пояснення певних 
теоретичних положень чи аспектів їх 
практичного застосування 
(проводяться протягом семестру – 
поточні консультації, семестрові та 
екзаменаційні).
2). Група методів за логікою передачі і 
сприйняття навчального матеріалу: 
індуктивні, дедуктивні, аналітичні, 
синтетичні;
3). Група методів за ступенем 
самостійного мислення при засвоєнні 
знань: репродуктивні та продуктивні 
(дослідницькі, пошукові, частково-
пошукові);   
4). Група методів за ступенем 
управління навчальним процесом: 
навчання під керівництвом викладача, 
самостійна робота аспіранта з 
навчальною та науковою літературою, 
текстами лекцій, підготовка до 
семінарських і практичних занять, 
робота з комп’ютером, виконання 
письмових завдань.

навчання аспіранта після вивчення 
матеріалу з логічно завершеної частини 
дисципліни – змістового модуля. 
Підсумковий/Семестровий контроль 
проводиться у формі іспиту у терміни, 
передбачені графіком навчального 
процесу. 
Семестровий екзамен – форма оцінки 
підсумкового засвоєння аспірантами 
теоретичного та практичного матеріалу 
з окремої навчальної дисципліни, що 
проводиться як контрольний захід. 
Завданням екзамену є перевірка 
розуміння аспірантом програмного 
матеріалу в цілому, логіки та 
взаємозв’язків між окремими 
розділами, здатності творчого 
використання накопичених знань, 
уміння сформувати своє ставлення до 
певної проблеми навчальної дисципліни 
тощо. В умовах реалізації 
компетентністного підходу екзамен 
оцінює рівень засвоєння аспірантом 
компетентностей, що передбачені 
кваліфікаційними вимогами.

Іноземна мова за професійним спрямуванням

ПРН 3. Вільно спілкуватися в 
діалоговому режимі з широкою 
науковою спільнотою та громадськістю 
у відповідній галузі наукової та/або 
професійної діяльності на 
міжнародному рівні.
ПРН 4. Вільно презентувати та 
обговорювати результати досліджень, 
наукові та прикладні проблеми захисту 
рослин іноземною мовою, кваліфіковано 
відображати англійською мовою 
результати досліджень у наукових 
публікаціях у провідних міжнародних 
наукових виданнях.
ПРН 5. Вміти працювати з різними 
автентичними джерелами, 
здійснювати, обробляти, аналізувати та 
систематизувати отриману інформацію, 
проводити критичний аналіз різних 
інформаційних джерел, наукової 
літератури, досліджень вітчизняних і 
зарубіжних авторів з питань захисту 
рослин.

В системі вивчення дисципліни 
використовується комплекс методів 
навчання: пояснювально-
ілюстративний, спонукальний, 
інструктивно-практичний, 
репродуктивний, діяльнісний, 
проблемного викладу, евристичний, 
дослідницько-пошуковий.
Основними організаційними формами 
наведених вище методів навчання є: 
лекції, практичні заняття, ділові і 
дидактичні ігри, тренінги, дискусійні 
форми розгляду виробничих ситуацій, 
складання і рішення тематичних 
кросвордів, наукові семінари, дебатні 
турніри, реферативні читання, 
навчальні конкурси, тестування.

Оцінювання знань здобувачів з 
дисципліни здійснюється на основі 
результатів поточного та підсумкового 
контролю знань за 100-бальною 
шкалою.
Бали за зміст, повноту, логічність 
викладення матеріалу, наявність 
прикладів, за вміння використовувати 
науковий та методичний 
інструментарій. Бали за зміст, повноту, 
логічність, точність, використання 
методів, посилання на літературу.

Педагогіка вищої школи

ПРН 15. Уміти працювати в науковому 
та науково-педагогічному колективі; 
знати принципи організації, форм 
здійснення навчального процесу, 
застосування активних методик 
викладання.
ПРН 16. Володіти науковими методами 
навчання, контролювати і оцінювати 
професійні навички працівників, 
задіяних до виконання досліджень у 
захисті і карантині рослин.

В ситемі вивчення дисципліни 
використовується комплекс методів 
навчання: пояснювально-
ілюстративний, спонукальний, 
інструктивно- практичний, 
репродуктивний, діяльнісний, 
проблемного викладу, евристичний, 
дослідницько-пошуковий. 
Основними організаційними формами 
наведених вище методів навчання є: 
лекції, семінарські і практичні заняття, 
ділові і дидактичні ігри, тренінги, 
дискусійні форми розгляду виробничих 
ситуацій, складання і рішення 
тематичних кросвордів, наукові 
семінари, дебатні турніри, реферативні 
читання, індивідцуально-дослідні 
завдання, навчальні конкурси, 
тестування.

Оцінювання знань здобувачів з 
дисципліни здійснюється на основі 
результатів поточного та підсумкового 
контролю знань (заліку) за 100-бальною 
шкалою.
Бали за зміст, повноту, логічність 
викладення матеріалу, наявність 
прикладів, за вміння використовувати 
науковий та методичний 
інструментарій; Бали за зміст, повноту, 
логічність, точність, використання 
методів, посилання на літературу.



Інформаційні технології в наукових дослідженнях

ПРН 7. Знати новітні методи та 
інструментальні засоби наукових 
досліджень, у тому числі методи та 
засоби математичної статистики та 
математичного моделювання.
ПРН 8. Уміти використовувати сучасні 
інформаційні ресурси з питань 
наукових досліджень в галузі захисту 
та карантину рослин.

1. Група методів за джерелом 
інформації і сприйняття навчальної 
інформації: словесні (лекція, бесіда, 
розповідь), наочні (демонстрація, 
презентація), практичні (виконування 
завдань викладача у відповідності з 
темою практичних занять). 
2. Група методів за логікою передачі і 
сприйняття навчального матеріалу: 
індуктивні, дедуктивні, аналітичні і 
синтетичні. 
3. Група методів за ступенем 
самостійного мислення при засвоєнні 
знань: репродуктивні, продуктивні, а 
саме дослідницькі, пошукові, частково-
пошукові;
4. Група методів за ступенем 
управління навчальним процесом: 
навчання під керівництвом викладача, 
самостійна робота з підручниками і 
науковою літературою, текстами 
лекцій, практичних, виконання завдань 
з використанням комп'ютера.

Поточний контроль здійснюється у 
формі: усне опитування; фронтальне 
опитування; індивідуальне опитування; 
письмові конт-рольні роботи; 
тестування. Протягом вив¬чення 
дисципліни здійснюється 
само¬контроль.
Модульний контроль. Відбувається у 
виг¬ляді виконання письмових робіт в 
кінці ви¬вчення змістових модулів, а 
також здобу¬вачі готують 
індивідуальні презентації за тематикою 
самостійного вивчення дисцип¬ліни 
відповідного блоку змістових модулів 
та за тематикою ІНДЗ (до 10 хвилин, зі 
слайдами).
Під час модульного контролю 
оцінюються такі компоненти: повнота 
розкриття теми; якість інформації; 
самостійність та креатив¬ність.
Критерії оцінки ІНДЗ, презентацій 
нада¬ються окремо. 
Підсумкове оцінювання. Семестровий 
залік – форма оцінки підсумкового 
засвоєн¬ня аспірантами теоретичного 
та практично¬го матеріалу з окремої 
навчальної дисцип¬ліни, що 
проводиться як контрольний захід. 
Завданням заліку є перевірка розуміння 
ас¬пірантом програмного матеріалу в 
цілому, логіки та взаємозв'язків між 
окремими розділами, здатності 
творчого викорис¬тання накопичених 
знань, уміння сфор¬мувати своє 
ставлення до певної проблеми 
навчальної дисципліни тощо.

Управління інтелектуальною власністю

ПРН 14. Кваліфіковано відображати 
результати наукових досліджень у 
наукових статтях, що публікуються як у 
фахових вітчизняних виданнях, так і у 
виданнях, які входять до міжнародних 
науково-метричних баз. Дотримуватись 
норм і правил академічної 
доброчесності досліджень у захисті і 
карантині рослин. 
ПРН 17. Ефективно використовувати 
нормативно-правові акти та закони 
України, що регулюють політику в сфері 
захисту і карантину рослин, та 
оперативно реагувати на зміни в 
законодавстві.

Під час вивчення дисципліни 
використовуються наступні методи 
навчання:
Група методів за джерелом інформації і 
сприйняття навчальної інформації – 
словесні (лекція, семінари, бесіда, 
розповідь); наочні – (ілюстрація, 
демонстрація, презентація), практичні 
(збір інформації, її економічна обробка, 
розрахунки, графічно-схематичне 
зображення інформації). 
Група методів за логікою передачі і 
сприйняття навчального матеріалу: – 
індуктивні, дедуктивні, аналітичні, 
синтетичні;
Група методів за ступенем 
самостійного мислення при засвоєнні 
знань – репродуктивні та продуктивні 
(дослідницькі, пошукові, частково-
пошукові);
Група методів за ступенем управління 
навчальним процесом: навчання під 
керівництвом викладача, самостійна 
робота аспіранта з навчальною та 
науковою літературою, текстами 
лекцій, підготовка до семінарських і 
практичних занять, робота з 
комп’ютером, виконання письмових 
завдань.

Оцінювання знань здобувачів з 
дисципліни здійснюється на основі 
результатів поточного та підсумкового 
контролю знань (заліку) за 100-бальною 
шкалою.
Бали нараховуються за зміст, повноту, 
логічність викладання матеріалу, 
наявність прикладів, за вміння 
використовувати науковий та 
методичний інструментарій, посилання 
на літературні джерела.

Екологізований захист рослин у сучасних агротехнологіях

ПРН 6. Володіти фундаментальними і 
прикладними знаннями у 
високотехнологічному захисті та 
карантині рослин.
ПРН 9. Застосовувати наукові 
статистично-математичні методи та 
інформаційні технології в 
експериментальних та аналітичних 
дослідженнях.
ПРН 12. Володіти професійними 
науковими знаннями та якісно 
формулювати наукові проблеми з 
ентомології, фітопатології та гербології; 
розширювати і поглиблювати стан 
наукових досліджень в обраній сфері.
ПРН 13. Організовувати спеціальні 
фітосанітарні заходи із захисту та 
карантину рослин, використовуючи 
знання з ентомології, фітопатології, 
гербології, фітофармакології, 
фітосанітарного моніторингу.

В системі вивчення дисципліни 
використовується комплекс методів 
навчання:
словесні, наочні, індуктивні, аналітичні, 
синтетичні, дослідницькі, пошукові, 
виконання тестових завдань.
Основними організаційними формами 
наведених вище методів є: лекції, 
практичні заняття, ділові і дидактичні 
ігри, тренінги, дискусійні форми 
розгляду виробничих ситуацій, 
реферактивні читання, індивідуальні-
дослідні завдання, тестування.

Оцінювання знань здобувачів з 
дисципліни здійснюється на основі 
результатів поточного та підсумкового 
контролю знань (заліку) за 100-бальною 
шкалою.
Бали за зміст, повноту, логічність 
викладення матеріалу, наявність 
прикладів, за вміння використовувати 
науковий та методичний 
інструментарій; Бали за зміст, повноту, 
логічність, точність, використання 
методів, посилання на літературу.

 


