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висновки
за результатами первинної акредитаційної експертизи освітньо- 

професійної програми Захист і карантин рослин спеціальності 202 

«Захист і карантин рослин» за другим (магістерським) рівнем вищої в 

Одеському державному аграрному університеті

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України №978 від 09.08.2001р. «Про 
затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах» та згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12 
грудня 2018 року №  2994-л, з метою проведення первинної акредитаційної 
експертизи освітньо-професійної програми Захист і карантин рослин зі 
спеціальності 202 Захист і карантин рослин за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти в Одеському державному агарному університеті, створена 
експертна комісія у складі:

голова комісії: Мостов'як Іван Іванович, перший проректор 
Уманського національного університету садівництва, доцент кафедри 
захисту і карантину рослин, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;

член комісії: Забродіна Інна Вікторівна, декан факультету захисту 
рослин Харківського національного аграрного університету ім.
В.В. Докучаева, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

У період з 20 грудня по 22 грудня 2018 року включно комісія розглянула 
подану Одеським державним аграрним університетом акредитаційну справу 
та провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності цього 
навчального закладу державним вимогам щодо підготовки фахівців за 
освітньо-професійною програмою «Захист і карантин рослин» зі 
спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» галузі знань 20 «Аграрні науки 
та продовольство» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Під час 
проведення акредитаційної експертизи комісія перевірила:

- достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки 
України навчальним закладом разом із заявою щодо акредитації освітньо- 
професійної програми; і .

- фактичний стан кадрового, н^чальнр/методичного, матеріально-

Голова експертної комісії, доцент 1 у 4 /0 ' 1.1. Мостов'як

------------------ -______________  ^



технічного, інформаційного забезпечення Одеського державного аграрного 
університету та його відповідності вимогам чинного законодавства.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНОЇ РОБОТИ ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ 
ВСТАНОВИЛА НАСТУПНЕ:

1. Загальна характеристика Одеського державного аграрного
університету

Повна назва закладу вищої освіти -  Одеський державний аграрний 
університет, скорочена назва -  ОДАУ.

Юридична адреса: 65039, м. Одеса, Приморський район,
вул. Канатна, 99; тел: (048) 784-57-32, факс: (0482)37-19-27,
e-mail: ossi(a>te.net.ua, веб-сайт: osau.edu.ua.
Загальна навчальна площа університету: загальна площа приміщень 

становить 35194,93м2, навчальна -  10910,33м2.
Форма власності: державна.
Відомча приналежність: Міністерство освіти і науки України.
Рівень акредитації ЗВО в цілому: IV (четвертий).
Керівництво Одеським державним аграрним університетом здійснює 

в.о.ректора Корлюк Сергій Сергійович -  кандидат біологічних наук, 
професор, випускник агрономічного факультету 1977 року за спеціальністю 
«Агрономія», кваліфікація -  вчений агроном.

Стисла історична довідка. Одеський сільськогосподарський інститут 
було відкрито в 1918 році з ініціативи одеської громадськості. До 1920 року 
інститут мав один агрономічний факультет, у 1923 році -  три факультети: 
агрономічний, плодоовочівництва і зоотехнічний. У 1933 році Наркомат 
сільського господарства УРСР видав постанову про перенайменування 
інституту в Інститут зернових культур, а у 1935 році знов в Одеський 
сільськогосподарський інститут. З 1944 р. Одеський сільськогосподарський 
інститут підпорядковується Міністерству сільського господарства СРСР.

Одеський державний аграрний університет -  найстаріший на Півдні 
України державний сільськогосподарський вищий навчальний заклад -  
провідний навчально-методичний та науковий центр з підготовки 
висококваліфікованих кадрів для різних галузей сільськогосподарського 
виробництва південно-західного Причорномор’я.

В 1999 р. наказом Міністерства агропромислового комплексу України 
Одеський сільськогосподарський інститут реформовано в Одеський 
державний сільськогосподарський інститут, а в 2001 р. розпорядженням 
Кабінету Міністрів України № 356 та /Наказом Міністерства аграрної
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політики України на базі Одеського державного сільськогосподарського 
інституту було створено Одеський державний аграрний університет, який є 
його правонаступником.

Основними установчими документами, що забезпечують умови 
діяльності університету є:

1. Статут Одеського державного аграрного університету, прийнятий 
конференцією трудового колективу, протокол №31 від 9 вересня 2015р., 
затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2016р. 
№279, ідентифікаційний код №00493008.

2. Свідоцтво про державну реєстрацію Одеського державного аграрного 
університету від 21.12.2001 p., серія А00 №267568.

3. Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств 
та організацій України АА №083391, дата видачі довідки 23.04.2008р.

4. Ліцензія Міністерства освіти і науки України серії АЕ №270812 про 
надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням 
вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, 
магістра (рішення ДАК від 27.06.2013р., протокол №105 (наказ МОН України 
від 1.07.2013р. №2494л)).

5. Сертифікат про акредитацію Одеського державного аграрного 
університету, серія РД-IV №1649827 відповідно до рішення Державної 
акредитаційної комісії від 28.09.2011р., протокол №90 (наказ 
МОНмолодьспорт України від 30.09.201 lp. №2660-JT ).

Освітню діяльність університет проводить відповідно до:
- Конституції України;
- законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність»;
- Державної національної програми "Освіта", затвердженою 

постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 p. N 896;
- Концепції реформування і розвитку аграрної освіти та науки, 

схваленою розпорядженням КМУ від 6 квітня 2011 p. N 279-р;
- Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

затвердженої наказом МОН України від 16.06.2015р. №641;
- інших нормативно-розпорядних документів у галузі освіти та Статуту 

ОДАУ.
Найголовнішим завданням колективу Університету є підготовка 

висококваліфікованих фахівців для агропромислового виробництва та інших 
галузей економіки, органів державної влади, освіти і науки, здатних постійно 
навчатися впродовж життя. Надання високоякісної університетської освіти
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будується на принципах гуманізації, демократизації, практичності, 
неперервності, варіативності, адаптивності та оптимальності.

Структурними підрозділами Університету є: 3 факультети 
(агробіотехнологічний, інженерно-економічний, факультет ветеринарної 
медицини та біотехнологій), 20 кафедр, фундаментальна бібліотека, 
навчально-науково-виробнича клініка ветеринарної медицини, 
багатопрофільна лабораторія ветеринарної медицини, відділ 
доуніверситетської підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, 
підготовче відділення, відділ по роботі з іноземними громадянами, центри 
практичної підготовки (філії кафедр), навчальні лабораторії, аспірантура, 
науково-дослідні лабораторії, музей, культурний центр, студентський 
оздоровчий табір “Л укомор’я”, гуртожитки.

Підготовка здобувачів вищої освіти в університеті здійснюється за 10- 
ма спеціальностями бакалаврського рівня, 11-ма спеціальностями 
магістерського рівня та 3-ма спеціальностями освітньо-наукового рівня.

Зазначену навчальну, методичну, наукову та виховну роботу 
здійснюють науково-педагогічні працівники університету в кількості 151 
особа, зокрема: 24 доктори наук, професори; 72 кандидати наук, доцентів;
2 Заслужених діячів науки і техніки України, 1 Заслужений працівник 
сільського господарства України.

Загальні показники діяльності Університету (кількість факультетів, 
ліцензованих спеціальностей, контингент студентів, кількість кафедр та ін.) 
станом на 01.10.2018р. наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Загальна характеристика Одеського державного аграрного
університету

№
з\п

Показники діяльності

Кількісні параметри
Денна
(очна)
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

1. Ліцензований обсяг вищого навчального 
закладу (осіб)

2170

у т.ч. за освітніми рівнями:
- молодший спеціаліст (осіб) -
- бакалавр (осіб) 1310

- спеціаліст (осіб) -
- магістр (осіб) 860

2. Кількість студентів, курсантів, слухачів разом: 1328 780
у т.ч. за формами навчання:

- денна (осіб) 1328 -
- вечірня (осіб) Г\ і . ІІ - -
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Продовження таблиці 1
1 2 3 4

- заочна, дистанційна (осіб) - 780
3. Кількість навчальних груп (одиниць) 92 82
4. Кількість спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців (одиниць) 21 18

у т.ч. за освітніми рівнями:
- молодший спеціаліст (одиниць) - -

- бакалавр (одиниць) 10 9
- спеціаліст (одиниць) - -

- магістр (одиниць) 11 9

5.
Кількість кафедр (предметних (циклових) 
комісій), (одиниць) 20

з них випускових (одиниць): 15
6. Кількість факультетів (відділень) (одиниць) 3
7. Загальні навчальні площі будівель (кв.м) 35194,93

з них: - власні (кв.м) 35194,93
- орендовані (кв.м) -

8. Навчальні площі, які здаються вищими 
навчальним закладом в оренду (кв.м)

-

Науковці Одеського державного аграрного університету наполегливо 
працюють у багатьох напрямках розвитку АПК, творчо втілюють свої 
наукові досягнення в практику сільськогосподарського виробництва. 
Університет постійно організовує і бере участь у роботі міжнародних та 
всеукраїнських симпозіумів, науково-практичних конференцій і семінарів.

Щорічно видаються збірники наукових праць «Аграрний вісник 
Причорномор’я» з економічних, сільськогосподарських, технічних, 
ветеринарних наук, в яких друкуються наукові статті з актуальних проблем 
теорії і практики становлення ринкових відносин в АПК України, 
впровадження у виробництво нової техніки, технологій, сортів і гібридів 
сільськогосподарських культур, порід тварин та охорони довкілля.

Підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою «Захист і карантин рослин» другого (магістерського) рівня 
спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» здійснюється на 
агробіотехнологічному факультеті.

Надання освітніх послуг надається відповідно до Наказу МОН України 
№122-л від 09.06.2017р. «Про переоформлення ліцензії на освітню діяльність 
у сфері вищої освіти», Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти та Витягу ВО №00267-026/701 з Єдиної державної
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електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності 
закладу освіти у сфері вищої освіти від 12 травня 2017р.

Започатковано навчання на освітньому рівні магістр за спеціальністю 
8.09010501 «Захист рослин» (нині 202 «Захист і карантин рослин») у 2013 на 
агробіотехнологічному факультеті Одеського державного аграрного 
університету, лише за денною формою навчання, а починаючи з 2017 року 
після проведення ліцензування спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» 
започаткували підготовку студентів і за заочною формою навчання

Історія агробіотехнологічного факультету бере свій початок з часу 
заснування Одеського сільськогосподарського інституту (ОСГІ) -  з 1918 
року.

Першим деканом агрономічного факультету ОСГІ був видатний вчений 
і педагог професор Боровиков Г.А. Деканами факультету у різні роки 
працювали: доцент Мокров С.В. -  з 1948 по 1967 роки. Професор 
Казаков В.Ю. -  1967 - 1968 pp.; доцент Федосеев К.О. -  1968 -  1980 pp.; 
Професор Цибульській В.Ф. -  1980-1985 pp.; доцент Соколов К.К. -  1985 -  
2006 pp.; останнім деканом агрономічного факультету був доцент, нині 
професор Юркевич Є.О. -  2006-2009 pp.

У зв’язку зі змінами, які відбувались в університеті, було прийняте 
рішення трудового колективу об ’єднати агрономічний факультет з 
факультетом плодоовочівництва і виноградарства.

Факультет складається з 3 кафедр, які очолюють:
1. Польових та овочевих культур -  доктор сільськогосподарських 

наук, професор Юркевич Є.О.;
2. Садівництво, виноградарство, біології та хімії -  доктор 

сільськогосподарських наук, професор Хреновськов Е.І.;
3. Захисту, генетики і селекції рослин -  доктор біологічних наук, 

професор Мілкус Б.Н.
З вересня 2009 року агробіотехнологічний факультет очолив доцент 

Зорунько В.І., який керував факультетом до кінця 2015-2016 навчального 
року. Нині факультет очолює доцент кафедри садівництва, виноградарства, 
біології та хімії Іщенко Ірина Олександрівна.

Організаційні питання відкриття і становлення спеціальності «Захист 
рослин» вирішувалися деканом агрономічного факультету Соколовим К.К. і 
його заступником Зорунько В.І. й у 2001 році був перший набір абітурієнтів.

Забезпечує основну частину підготовки фахівців за спеціальністю 202 
«Захист і карантин рослин» кафедра Захисту, генетики і селекції рослин на 
чолі з завідуючим кафедри доктором  біолоі^чних наук, професором 
Мілкусом Б.Н.

олова експертної комісії, доцент 1.1. Мостов’як

&



Напрям навчання -  підготовка фахівців для реалізації політики держави 
щодо формування контролю за застосуванням і реєстрацією пестицидів, за 
контролем та обліком карантинних організмів та культур і потрапляння їх на 
територію держави, збільшення частки біологічно-безпечних методів 
контролю за хворобами і шкідниками; проектування природоохоронних 
заходів, здійснення моніторингу та державного контролю за раціональним 
використанням засобів захисту рослин.

Сьогодні на факультеті здійснюється підготовка фахівців із захисту і 
карантину рослин за освітніми рівнями (табл. 2):

• бакалавр спеціальності 202 «Захист і карантин рослин»;
• магістр спеціальності 202 «Захист і карантин рослин».

Таблиця 2. Структура підготовки фахівців за спеціальністю 
202 «Захист і карантин рослин»

№ Вид освітньої діяльності Ліцензійний обсяг

1. Підготовка фахівців за освітніми рівнями
- бакалавр 60
- магістр ЗО

Фахову підготовку студентів спеціальності 202 «Захист і карантин 
рослин» освітнього рівня магістр забезпечує кафедра захисту, генетики і 
селекції рослин. Професорсько-викладацький склад агробіотехнологічного 
факультету за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» в цілому 
нараховує 12 осіб, з них: 2 доктори наук,1 з них професор, 9 доцентів, 1 
асистент.

Кількісні показники підготовки фахівців, яких готує 
агробіотехнологічний факультет за галуззю знань 20 «Аграрні науки та 
продовольства» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» приведені в 
таблиці 3.

Випускники факультету працевлаштовуються у структурних 
підрозділах Держпродспоживслужби служби України з питань захисту і 
карантину рослин, регіональних філіях; в агрохолдингах агрономами з 
захисту рослин; консультантами фірм, що розповсюджують засоби захисту 
рослин; співробітниками підприємств, які виробляють засоби захисту рослин 
як біологічні так і хімічні; співробітниками наукових установ, таких як ННЦ 
ІВІВ ім В.Є. Таїрова, ОДСДС НААНУ, НЦНС СГІ та інші.
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Таблиця 1.3. Кількісні показники підготовки фахівців 
за освітньою програмою «Захист і карантин рослин» спеціальності

202 «Захист і карантин рослин»

№ Показники Навчальний рік
з/п 2016 2017 2018
1. Прийом студентів, осіб

- всього 28 20 19
- денної форми навчання 19 14 17
- в т.ч. за держзамовленням 14 8 14
- заочної форми навчання 9 6 8
- в т.ч. за держзамовленням 9 4 2

2. Конкурс до вступу на місця державного замовлення (за заявами)
- денної форми навчання

- бакалаврів 8,17 8 3,3
- спеціалістів 1,6 - -
- магістрів 1,8 2,2 1,4

- заочної форми навчання
- бакалаврів 1 1,5 1
- спеціалістів 1,75 - -

- магістрів - - 3
3. Контингент студентів, осіб:

- всього 99 85 80
- денної форми навчання 69 54 47

- в т.ч. за держзамовленням 56 42 36
- заочної форми навчання ЗО 31 33

- в т.ч. за держзамовленням 8 12 12
4. Кількість студентів, відрахованих з денної форми 

навчання
5 5 2

5. Кількість студентів, поновлених на денну форму 
навчання

1 - -

6. Кількість фахівців, підготовлених за денною формою 
навчання, осіб:

21 23 25

- бакалаврів 13 14 18
- в т.ч. за держзамовленням 10 13 18

- спеціалістів 5 5 -
-в  т.ч. за держзамовленням 3 5 -

- магістрів 3 4 7
-в  т.ч. за держзамовленням 3 3 5

7. Кількість фахівців, підготовлених за заочною формою 
навчання, осіб: 12 8 7

- бакалаврів 5 4 7
- в т.ч. за держзамовленням 2 1

- спеціалістів 7 4 -
- в т.ч. за держзамовленням 7 4 -

- магістрів - - -
-в  т.ч. за держзамовленням - - -
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Експертна комісія констатує: правові засади діяльності Одеського 
державного аграрного університету грунтуються на всіх необхідних 
документах, що наявні в повному обсязі, та за змістом і формою 
відповідають чинному законодавству. Документи, що подані в 
акредитаційній справі Одеського державного аграрного університету, 
достовірні, а їх комплексність та зміст свідчать, що здійснення освітньої 
діяльності з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Захист і карантин рослин» другого (магістерського) рівня спеціальності 202 
«Захист і карантин рослин» відбувається згідно з сучасними освітніми 
вимогами та у межах ліцензованого обсягу та відповідає державним вимогам 
з акредитації..

Формування контингенту студентів Одеський державний аграрний 
університет здійснює шляхом прийому на навчання випускників переважно 
сільських, селищних і міських середніх загальноосвітніх шкіл у регіоні своєї 
діяльності, а також осіб, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем молодшого спеціаліста у технікумах, коледжах та виявили бажання 
продовжити навчання за скороченим терміном підготовки бакалаврів за 
умови вступу на відповідну спеціальність. Певною мірою контингент 
студентів збільшується і за рахунок прийому на перший і наступні курси 
осіб, які мають дипломи державного зразка про неповну вищу освіту 
(молодший спеціаліст) чи вищу освіту (бакалавр) або академічну довідку 
встановленого зразка про незавершену вищу освіту.

Прийом студентів на спеціальність «Захист і карантин рослин» 
здійснюється відповідно до Правил прийому, що розроблені в Одеському 
держаному аграрному університеті на підставі Умов прийому до вищих 
навчальних закладів України, що приймаються для кожного окремого року.

Підготовка фахівців спеціальності 202 - «Захист і карантин рослин» в 
Одеському державному аграрному університеті здійснюється:

-  за державним замовленням (за рахунок видатків державного бюджету 
України та місцевих бюджетів);

-  на договірній основі за контрактом (за рахунок коштів юридичних і 
фізичних осіб, включаючи пільгові довгострокові кредити відповідно до 
встановленої університету квоти).

Здійснюючи профорієнтаційну роботу, університет проводить Дні 
відкритих дверей, де проводиться профорієнтаційна робота з випускниками

2. Формування контингенту студентів

шкіл та їх батьками. Викладачі університє " ають з рейдами по всім 
районам області, де в школах, коледж кумах зустрічаються з
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випускниками і проводять профорієнтаційну роботу. З дирекціями 
навчальних закладів укладаються договори про співпрацю і сприяння у 
відборі абітурієнтів на навчання. Регулярно проводяться зустрічі з 
випускниками шкіл за участі представників ОДАУ, районних відділів освіти 
та державних центрів занятості. В університеті відкриті курси з підготовки до 
незалежного зовнішнього оцінювання для вступу у заклади вищої освіти.

Університет проводить Ярмарки професій за участі представників 
Головного управління, управління Держпродспоживслужби, господарств та 
фірм різної форми власності регіону, СГІ НЦНС, Одеської державної 
сільськогосподарської станції НААН, карантинної дослідної станція 
винограду і плодових культур Одеської області інституту захисту рослин 
НААН, національного наукового центру “ Інститут виноградарства і 
виноробства імені В.Є. Таїрова” та інші.

Профорієнтаційна робота проводиться також за допомогою засобів 
масової інформації (обласне та місцеве радіомовлення і телебачення, преса, 
соціальні мережі в інтернет просторі), де подаються рекламні матеріали про 
університет і кожну спеціальність.

Для забезпечення якісного підбору контингенту слухачів ОР 
«Магістр» за освітньо-професійною програмою «Захист і карантин рослин» 
спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» агробіотехнологічним 
факультетом та його кафедрами ведеться різнопланова профорієнтаційна 
робота, яка спрямована, перш за все, на залучення до вступу в навчальний 
заклад власних випускників-бакалаврів та осіб з повною вищою освітою, які 
працюють в сфері аграрного бізнесу, яка пов’язана із захистом і карантином 
рослин.

Дані про показники формування контингенту студентів за освітньо- 
професійною програмою «Захист і карантин рослин» другого 
(магістерського) рівня спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» в ОДАУ 
наведені у таблиці 4.

Таблиця 4. Показники формування контингенту підготовки фахівців 
ОР «Магістр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» __

№
з/п

Показник
■ ■ ■■ - - ■ - ................

Роки

2016 2017 2018
У 2 3 4 5

1. Ліцензований обсяг підготовки: зо зо ЗО

2. Прийнято на навчання, всього (осіб): 7 12 И
• денна форма 7 10 6

в т. ч. за держзамовленням 5 5 5

• заочна форма Іг 2 5
в т. ч. за держзамовленням in• //- 1
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Пгюдовження таблиці 4
1 2 3 4 5

• нагороджених медалями або тих, що 
отримали диплом з відзнакою

- - -

• таких, які пройшли довгострокову 
підготовку і профорієнтацію

- - -

• зарахованих на пільговихj/мовах - - -
- з якими укладені договори на підготовку 2 7 4

3. Подано заяв на одне місце за формами 
навчання:

• денна форма 9 11 7

• інші форми навчання (заочна норма) - 4 6
- ВПО (спеціаліст) - -

4. Конкурс абітурієнтів на місця державного замовлення:
• денна форма 1,8 2,2 1,4

• інші форми навчання (заочна форма) - - 3
5. Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації прийнятих на скорочений термін 
навчання на:

- - -

• денну форму - - -
• інші форми навчання (заочна форма) - - -

Експертна комісія констатує: Формування контингенту підготовки 
фахівців за освітньо-професійною програмою «Захист і карантин рослин» 
другого (магістерського) рівня відбувається в межах ліцензії з урахуванням 
потреб Південного регіону та держави. Організація, планування і 
формування контингенту студентів здійснюється відповідно до чинного 
законодавства.

З Зміст підготовки фахівців за освітпьо-професійною програмою

Освітній процес за освітньо-професійною програмою «Захист і 
карантин рослин» другого (магістерського) рівня спеціальності 202 «Захист і 
карантин рослин» здійснюється відповідно до затвердженої освітньо- 
професійної програми «Захист і карантин рослин», яка схвалена Вченою 
радою ОДАУ (протокол № 3 від 17 жовтня 2016р.). ОПП розроблялась 
відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556- 
VII; Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної 
рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. №1341; Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Л іцензійний ^мов
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діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. №1187. На основі схваленої 
освітньо-професійної програми розроблено навчальний план для студентів 
набору 2017-2018 навчального року, який затверджений вченою радою 
ОДАУ (протокол №4 від 27 жовтня 2016р.).

Для подальшої підготовки здобувачів вищої освіти оновлена освітньо- 
професійна програма «Захист і карантин рослин» підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та 
продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин», яка схвалена 
Вченою радою ОДАУ (протокол № 8 від 05 квітня 2018р.). На основі 
схваленої освітньо-професійної програми розроблено навчальний план для 
студентів набору 2018-2019 навчального року, який затверджений вченою 
радою ОДАУ (протокол №8 від 05 квітня 2018р.)

Навчальний план передбачає 90 кредитів ЄКТС (2700 год); термін 
навчання -  1 рік 4 місяці навчання. План побудований за семестровою 
системою і включає два блоки дисциплін: обов’язкові та вибіркові (не менше 
25% від загального обсягу навчального навантаження. Цикл загальної 
підготовки становить 12 кредитів ЄКТС (13,3%) та цикл професійної 
підготовки -  78 кредитів ЄК ГС (86,7%). Зміст дисциплін відображає сучасні 
тенденції в сфері захисту та карантину рослин.

Навчальним планом на період навчання здобувачів вищої освіти 
передбачено підсумкові контролі у вигляді іспитів і заліків.

Експертна комісія констатує, що всі дисципліни навчального плану 
підготовки магістрів забезпечені навчальними, робочими програмами та 
навчально-методичними розробками; всі види практик, заходи з підсумкової 
атестації забезпечені відповідними програмами і методичними 
рекомендаціями щодо їх проведення.

До розроблення навчальних планів і програм, ведення навчальних 
занять, керівництва курсовими роботами, підсумкової атестації випускників 
допускаються, професори, доктори наук, кандидати наук, доценти, які мають 
значний досвід роботи у вищій школі, у науково-дослідницьких установах і є 
авторами підручників і навчальних посібників, мають опубліковані наукові 
праці, що відповідають профілю кафедри.

Комплект науково-методичної документації і матеріалів є в наявності та 
був проаналізований під час акредитаційної експертизи спеціальності, він 
відповідає державним вимогам з акредитації.

Так Комісія перевірила фактичну наявність та повноту робочих програм 
з нормативних (обов’язкових) та вибіркових дисциплін робочих навчальних 
планів магістра за освітньо-професійною ю «Захист і карантин
рослин».
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Всі дисципліни, що передбачені навчальними планами, забезпечені 
робочими програмами, які розроблені викладачами ОДАУ на основі типових 
або власних авторських програм, затверджені у встановленому порядку. Всі 
робочі програми викладені українською мовою. Комісія детально 
проаналізувала робочі програми з дисциплін, що викладаються, і вважає, що 
вони, в цілому, відповідають встановленим вимогам щодо їх структури та 
змісту.

Було перевірено наявність навчально-методичних матеріалів з дисциплін 
навчальних планів магістра. Встановлено, що навчально-методичні 
комплекси дисциплін сформовані у повному обсязі і мають необхідні 
складові.

За всіма дисциплінами навчальних планів освітньо-професійної 
програми «Захист і карантин рослин» освітнього рівня „магістр” сформовані 
навчально-методичні комплекси, до складу яких входять, крім робочих 
програм дисциплін, методичні рекомендації для проведення лабораторних, 
семінарських і практичних занять, а також самостійної роботи студентів, 
візуальне супроводження дисциплін, дидактичні матеріали, фонд 
нормативного забезпечення. Методичні розробки, якими користуються 
студенти під час вивчення дисциплін, містять, крім основних положень, 
перелік літератури, контрольні питання для самоперевірки, тести для 
проведення вхідного, поточного і вихідного контролю знань тощо.

Експертна комісія зазначає, що випускова кафедра захисту, генетики і 
селекції рослин в освіті взаємодіє з кафедрами, які забезпечують попередню 
фундаментальну підготовку студентів щодо засвоєння дисциплін на 
сучасному науковому рівні. У навчальному процесі значна увага 
приділяється інтеграції навчання фахівців з наукою і практикою. При 
проведенні лекцій і практичних занять використовуються матеріали 
досліджень, що здійснюються колективами професорсько-викладацького 
складу випускової кафедри у вигляді мультимедійних презентацій.

Протягом звітного періоду робочі навчальні плани та робочі програми 
навчальних дисциплін виконані у повному обсязі без порушень.

Практична підготовка студентів освітнього рівня „магістр” за освітньо- 
професійною програмою „ Захист і карантин рослин” згідно з навчальним 
планом складає 10 кредитів (300 годин).

Комісія перевірила і підтверджує наявність розроблених викладачами 
кафедри програм практичної підготовки магістра. Програми містять 
необхідні методичні рекомендації щодо мети, завдань, календарного плану 
проходження практики, змісту, засобів контролю і вимог до оформлення 
звіту про практику. Усі студенти забезпечен ами практики на 100 %.

Голова експертної комісії, доцент



Експертна комісія підтверджує наявність в університеті розроблених 
професорсько-викладацьким складом випускової кафедри Захисту, генетики 
і селекції рослин, що займається підготовкою фахівців за освітньо- 
професійною програмою «Захист і карантин рослин», методичних 
рекомендацій для виконання дипломних робіт магістрів. Усі студенти 
забезпечені методичними рекомендаціями на 100 %.

Методичні рекомендації з виконання дипломних робіт відповідають 
сучасним вимогам щодо їх структури і змісту.

Атестація випускників за освітньо-професійною програмою «Захист і 
карантин рослин» другого (магістерського) рівня спеціальності 202 «Захист і 
карантин рослин» в ОДАУ передбачає використання загальнодержавних 
методів комплексного контролю знань для магістрів -  захист магістерської 
роботи.

Експертна комісія констатує: організаційне та навчально-методичне 
забезпечення навчально-виховного процесу за освітньо-професійною 
програмою «Захист і карантин рослин» відповідає нормативним вимогам та 
Державним вимогам до акредитації.

Навчально-методичне забезпечення потребує удосконалення в частині 
активізації підготовки електронних навчальних посібників для самостійної 
роботи студентів спеціальності, що акредитується.

Експертна комісія перевірила достовірність наведеної в матеріалах 
акредитаційної справи інформацію про якісний склад науково-педагогічного 
персоналу, який забезпечує освітній процес та підготовку магістрів освітньо- 
професійної програми «Захист і карантин рослин» спеціальності 202 «Захист 
і карантин рослин».

Склад проектної групи ОПП «Захист і карантин рослин» підготовки 
фахівців другого (магістерського) рівня наступний:

Мілкус Б.И. -  гарант програми: доктор біологічних наук спеціальність 
06.01.11 -  фітопатологія і захист рослин, професор кафедри захисту, 
генетики і селекції рослин. Наукова, науково-педагогічна, педагогічна чи 
інша професійна діяльність за відповідною спеціальністю Мілкуса Б.Н. 
відповідає 8 видам, переліченими в пункті 30 Ліцензійних умов постанови 
КМУ №347 (при нормативі 7);

Молодченкова О.О. -  базова освіта (спеціальність -  біологія, 
кваліфікація -  Біолог, викладач біології та хімії), доктор біологічних наук 
03.00.04 -  біохімія. Сфера наукових інтересів * ’ ослин.

4. Кадрове забезпечення освітнього процесу

Голова експертної комісії, доцент 1.1. Мостов’як



Попова Л.В. - базова освіта (спеціальність -  біологія, кваліфікація -  
Біолог, викладач біології та хімії), Кандидат біологічних наук, 14.03.05 -  
фармакологія, доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин. Сфера 
наукових інтересів: Біологічні методи управління шкідливими організмами.

Зорунько В.І. -  базова освіта (спеціальність -  агрономія, кваліфікація 
вчений агроном), кандидат сільськогосподарських наук 06.01.05 - Селекція і 
насінництво, доцент. Сфера наукових інтересів: селекція третикале та 
ячменю.

Агєєва О.В. -  базова освіта (спеціальність -  біологія, кваліфікація -  Біолог, 
викладач біології та хімії); кандидат біологічних наук, доцент. Сфера 
наукових інтересів: вірусні та бактеріальні хвороби винограду.

Крайнов О.О. -  базова освіта (спеціальність -  агрономія, кваліфікація 
вчений агроном), кандидат сільськогосподарських наук 06.01.05 - Селекція і 
насінництво, доцент. Сфера наукових інтересів: фітосанітарний моніторинг. 
Гуляєва 1.1. -  базова освіта (спеціальність -  агрономія, кваліфікація вчений 
агроном) кандидат біологічних наук, 06.01.11 -  фітопатологія. Сфера 
наукових інтересів: вірусні захворювання зернових колосових культур на 
Півдні України.

Враховуючи загальний контингент здобувачів вищої освіти 
спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» кількість групи забезпечення 
спеціальності становить 6 осіб, що відповідає нормі 30 здобувачів вищої 
освіти другого (магістерського) рівня та форм навчання на одного науково- 
педагогічного працівника. Учасники групи забезпечення, які здійснюють 
освітній процес на спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» мають стаж 
науково-педагогічної діяльності понад два роки та рівень наукової та 
професійної діяльності, який засвідчується виконанням чотирьох і більше 
видів та результатів, передбачених у пункті 30 Ліцензійних умов.

Склад групи забезпечення ОПП «Захист і карантин рослин» підготовки 
фахівців другого (магістерського) рівня наступний:
Мілкус Борис Наумович -  д.б.н., професор; Агєєва Олександра Валентинівна 
-  к.с.г.н., доцент; Попова Лариса Василівна -  к.с.г.н., доцент; Крайнов Олег 
Олександрович -  к.с.г.н., доцент; Балан Галина Олександрівна - к.с.г.н. 
спеціальність 06.01.11 -  фітопатологія, доцент; Молодченкова Ольга 
Олегівна -  д.б.н.

Персональний склад групи забезпечення спеціальності 202 «Захист і 
карантин рослин» працює у ОДАУ на за основним місцем роботи, окрім 
д.б.н. Молодченкової О.О.. Група забезпечення характеризується наступними 
показниками: !
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- частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання становить 
100% (при нормі 60%);

- частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання 
професора становить 33,3% (при нормі 20%).

Освітній процес підготовки фахівців другого (магістерського) рівня 
освітньо-професійної програми «Захист рослин» спеціальності 202 «Захист 
рослин» забезпечують 17 штатних науково-педагогічних працівників із 
науковими ступенями на рівні «Магістр», які проводять навчальну, 
методичну, науково-дослідну та виховну роботи. Серед них професорів -  З 
(17,7 %), докторів наук -  на рівні ОР «Магістр» - 2 особи (11,7%), кандидати 
наук, доценти -  7 (41,2 %). На постійній основі та засадах внутрішнього 
сумісництва працюють на рівні ОР «Бакалавр» та на рівні «Магістр» - 64,8%. 
Середній вік штатних викладачів з науковими ступенями та вченими 
званнями майже не перевищує 60 років, що стосується докторів наук, 
професорів то їх вік коливається біля 66 років.

Характеристика професорсько-викладацького складу, який забезпечує 
підготовку фахівців освітньо-професійної програми «Захист і карантин 
рослин» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» другого 
(магістерського) рівня:

- частка науково-педагогічних працівників відповідної спеціальності 
(за основним місцем роботи) з науковими ступенями та вченими званнями, 
які забезпечують викладання лекційних годин дисциплін навчального плану 
становить 61% (при норм 50%);

- частка науково-педагогічних працівників відповідної спеціальності 
(за основним місцем роботи), які мають науковий ступінь доктора або вчене 
звання професора , що забезпечують викладання лекційних годин дисциплін 
навчального плану становить 25,5% (при нормі 25%);

- частка науково-педагогічних працівників відповідної спеціальності, 
які є визнаними професіоналами з досвідом дослідницької, управлінської, 
інноваційної роботи за фахом, що забезпечують проведення лекцій з 
навчальних дисциплін для формування професійних компетентностей 
становить 29% (при нормативі 15%)).

Загальна характеристика науково-педагогічного складу, що забезпечує 
навчальний процес підготовки фахівців напряму «Захист рослин» 
(спеціальність 202 - «Захист і карантин рослин») наведена у таблиці 5.

Кваліфікація викладачів підтверджена поданими та перевіреними 
комісією копіями дипломів про наукові ступені та вчені звання.

Комісією перевірено, що 100% науково-дедагогічного складу

Голова експертної комісії, доцент
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кваліфікацію. Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до планів 
підвищення кваліфікації. Основними формами підготовки, перепідготовки і 
підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу є: стажування в 
провідних ЗВО відповідного профілю; навчання в аспірантурі, докторантурі; 
самопідготовка; участь у наукових конференціях професорсько- 
викладацького складу ЗВО, потужних підприємств України та країн Європи; 
керівництво кандидатськими та докторськими дисертаційними роботами; 
вивчення досвіду викладання дисциплін у ЗВО аграрного профілю.

Таблиця 5. Характеристика науково-педагогічного складу, що 
забезпечує підготовку фахівців за ОПП «Захист і карантин рослин» 
другого (магістерського) рівня спеціальності 202 «Захист і карантин 
рослин»

№
з/п

Показник Рік

2018
1. Загальна чисельність професорсько-викладацького складу, що 

працює за ОПП, (осіб)
17

з них: - докторів наук, професорів 4
- кандидатів наук, доцентів 5

2. Штатна укомплектованість (всього, %) 6,5-100
з них: - докторів наук, професорів (%) 1,25-19,2

- кандидатів наук, доцентів (%) 4,75-73,1
- старших викладачів, асистентів (%) 0,5-7,7

3. Кількість сумісників, всього: 4
вт.ч.: - докторів наук, професорів 1

- кандидатів наук, доцентів 2
4. Середній вік штатних викладачів з науковими ступенями і вченими 

званнями:
52

в т.ч.: - докторів наук, професорів 65
- кандидатів наук, доцентів 54

5. Кількість викладачів пенсійного віку 4
в т.ч. - докторів наук, професорів 1

- кандидатів наук, доцентів 2
6. Частка викладачів, базова освіта яких відповідає дисципліні, що 

викладається (%)
100

7. Середньорічне педагогічне навантаження викладачів (год.) 600
8. Випускаючу кафедру очолює фахівець відповідної спеціальності

доктор наук, професор +
- кандидат наук, доцент -

9. Загальна кількість докторантів за спеціальністю -
10. Загальна кількість аспірантів за спеціальністю 0
11. Загальна частка викладачів, які пройшли підвище 

останні 5років, (%)
ння кваліфікації за

і і т
100
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Експертна комісія констатує: кадрове забезпечення підготовки 
фахівців освітньо-професійної програми «Захист і карантин рослин» другого 
(магістерського) рівня спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» ОДАУ, 
відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів 
вищої освіти та державним акредитаційним вимогам.

5. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу

? 9
Чотири навчальних корпуси загальною площею 34680,5 м~ -  5,5 м“ 

припадає на одного студента, що відповідає вимогам.
В університеті функціонує чотири гуртожитки, житлова площа яких 

складає 22802,4 м~, що дає можливість стовідсотково забезпечити студентів 
житлом під час навчання.

Матеріально-технічна база університету достатньо розвинута і налічує 
також: 389 комп’ютерів, в тому числі 316 з виходом до мережі Internet, 
дослідне поле, 20 одиниці автотракторних засобів, 4 спеціалізованих 
підрозділи для підготовки фахівців.

До інфраструктури університету входять: наукова бібліотека з 
читальними залами і філіями загальною площею 1754,6 м“; спортивний зал з
пропускною спроможністю 50 осіб у зміну загальною площею 326,8 м“;

2 • їдальні, буфети -  загальною площею 762,73 м“ на 250 посадкових місць;
. 9 •

спортивно-оздоровчий табір площею 2035,57 м“ на 140 місць.
Для студентів, аспірантів і співробітників функціонує фундаментальна 

бібліотека, з загальним фондом 743441 екземпляр, п’ять читальних зали на 
320 посадкових місць. Книгосховище, дві зали каталогів, три зали для видачі 
літератури розташовані у спеціально обладнаних приміщеннях.

В бібліотеці університету є достатня кількість підручників з дисциплін, 
передбачених навчальним планом. Крім цього вона забезпечена значною 
кількістю вітчизняних та зарубіжних періодичних видань, які відповідають 
потребам заявленої спеціальності. З першого вересня 2010 року функціонує 
зала електронних технологій при відділі науково-технічної інформації з 
вільним доступом в мережу Internet на 25 посадкових місць.

Всі студенти, які навчаються за заявленою спеціальністю і потребують 
місць проживання, повністю забезпечені місцями у гуртожитках. 
Агробіотехнологічний факультет Одеського державного аграрного 
університету розташований в начальному корпусі № 1 За факультетом 
закріплений чотирьохповерховий гуртожиток , № 1 J /який знаходиться на
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території навчального корпусу №1. Гуртожиток коридорної системи, кімнати 
розраховані на 3-5 осіб. Він обладнаний культурно-побутовими і підсобними 
приміщеннями, а також кімнатою ізолятором. Облаштовані кімнати для 
самостійної підготовки (одна на поверх), з розрахунком 0,2 м~ на одного 
мешканця.

Приміщення університету, які використовуються під час підготовки 
студентів за заявленою спеціальністю, до яких входять учбові, учбово- 
допоміжні, підсобні та житлові приміщення, відповідають встановленим 
вимогам ДБН В2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів» від 
27.06.1996 №117, що в сукупності дозволяє здійснювати навчальний процес 
за умови постійного відповідного в них санітарно-гігієнічного режиму.

Медичне обслуговування студентів і викладачів проводиться у міській 
студентській поліклініці №21, яка розміщена в окремому приміщенні поруч з 
навчальними корпусами і гуртожитками університету. В гуртожитку №5 
(Канатна,98) знаходиться медичний пункт площею 24,07м2.

Експертна комісія констатує: наявна навчально-лабораторна база 
випускової кафедри та агробіотехнологічного факультету загалом, рівень їх 
оснащення відповідають існуючим нормативам; лабораторії забезпечені 
необхідним лабораторним обладнанням та інвентарем, мають достатню 
кількість місць для проведення навчання по групах в одну зміну.

В цілому матеріально-технічна база Одеського державного аграрного 
університету, агробіотехнологічного факультету та випускової кафедри 
захисту, генетики і селекції рослин відповідає державним вимогам щодо 
акредитації.

6. Організаційне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення
освітнього процесу

Організація освітнього процесу. Організація освітнього процесу 
підготовки фахівців другого (магістерського) освітньо-професійної програми 
«Захист і карантин рослин» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» 
здійснюється відповідно до «Положення про систему забезпечення якості 
освітньої діяльності в ОДАУ» (наказ ОДАУ № 74-заг від 27.04.2016р.), 
«Положення про організацію освітнього процесу в ОДАУ» (наказ 74-заг від 
27.04.2016р.), навчального плану зазначеної освітньо-професійної програми, 
графіку навчального процесу та розкладу занять.
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Координація навчальної діяльності, контроль якості підготовки 
методичного забезпечення освітнього процесу підготовки фахівців другого 
(магістерського)» за освітньо-професійною програмою «Захист і карантин 
рослин» здійснюється деканатом агробіотехнологічного факультету.

Система планування навчального процесу ґрунтується на основі 
освітньо-професійної програми «Захист і карантин рослин» підготовки 
фахівців другого (магістерського), яка схвалена Вченою радою ОДАУ 
(протокол № 3 від 17 жовтня 2016р.).

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу. Навчально- 
методичне забезпечення освітнього процесу з підготовки фахівців включає 
навчально-методичний комплекс освітньо-професійної програми 
спеціальності і навчально-методичний комплекс дисципліни. Навчально- 
методичний комплекс освітньо-професійної програми спеціальності 
зберігається в деканаті факультету. Для підготовки фахівців другого 
(магістерського) освітньо-професійної програми «Захист і карантин рослин» 
спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» він включає перелік таких 
методичних документів: освітньо-професійну програму, структурно-логічну 
схему побудови навчальних планів, навчальний план (базовий), навчальні 
плани (робочі), програми навчальних дисциплін, робочі програми навчальних 
дисциплін, засоби діагностики якості вищої освіти (ККР -  система тестових 
завдань і комплект комплексних ситуаційних задач), методичні вказівки до 
виконання курсових та дипломних проектів.

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни формується, 
поновлюється під керівництвом провідного викладача (лектора) і 
зберігається на кафедрі окремим комплектом. До нього входять: навчальна 
програма курсу, робоча програма курсу, опорні конспекти лекцій, плани 
лабораторних, практичних та семінарських занять, а також завдання для 
лабораторно-практичних занять, пакет навчальних та контрольних тестових 
завдань, тематика рефератів, контрольних, курсових проектів та методичні 
вказівки до їх виконання, пакет комплексних контрольних робіт (ККР) для 
замірів поточних та залишкових знань, методичні вказівки та індивідуальні 
завдання для самостійної роботи.

Всі дисципліни, які вивчаються студентами, забезпечені навчально- 
методичними комплексами які узгоджені з Положенням про організацію 
освітнього процесу в ОДАУ.

Для забезпечення навчального процесу методичний матеріал 
розміщується на офіційний сайт ОДАУ. Методична література на паперових 
носіях є в достатній кількості для наявного ліцензованого обсягу.
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Практична підготовка студентів здійснюється відповідно до 
«Положення про проведення практичної підготовки студентів в Одеському 
державному аграрному університеті», затвердженого наказом по 
університету №202-заг від 23 серпня 2016р. Враховуючи специфіку 
спеціальності, бази виробничих практик визначаються в обласних та 
районних центрах Південного регіону.

Забезпеченість студентів методичними документами з практики складає 
100% та дозволяє формувати у студентів практичні навички професійної 
діяльності з обраної спеціальності. Покращенню готовності випускників до 
практичної діяльності сприяє організація навчання студентів на виробництві 
через філій кафедри захисту, генетики і селекції рослин. Створення філій 
кафедр на виробництві дає можливість більш якісно проводити навчальні 
практики, виїзні заняття, підготовити до захисту кваліфікаційні випускові 
роботи.

За 2014-2018рр. за участю професорсько-викладацького складу 
агробіотехнологічного факультету ОДАУ було випущено та підготовлено до 
друку 2 навчальних посібники та 1 могорафія:

1. Мілкус Б.Н., Німанська Н.В., Жунько І.Д., Конуп Л.А., Агєєва О.В. 
Вірусні та бактеріальні хвороби винограду: Навчальний посібник/ 
Б.Н.Мілкус, Н.В.Ліманська, І.Д.Жунько, J1.А.Конуп, О.В.Агєєва . -  
Одеса, 2014 - 157 с

2. Положенець В.М., Марютін Ф.М., Немерицька J1.B., Марютін О.Ф., 
Попова J1.B. Патогенез хвороб рослин. Житомир: Вид. ПП «Рута», 
2 0 1 5 .- 2 1 6 с .

3. Адамовская В.Г., Молодченкова О.О. Протеолиз в зерновках и 
вегетативных органах злаков. -  Одесса: СГИ-НЦСС, 2015. -  232 с.

Наукова робота здобувачів. Участь студентів, які навчаються за 
освітньо-професійною програмою «Захист і карантин рослин» другого 
(магістерського) рівня у науково-дослідній та творчій роботі в університеті 
забезпечується у таких формах:

- науково-дослідна робота, що входить до навчального процесу;
участь у виконанні науково-дослідних робіт; 

участь у роботі студентських наукових гуртків;
участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах та інших 

заходах наукового і науково-практичного характеру;
- публікації результатів досліджень у наукових виданнях.

Виконання студентами індивідуального науково-дослідного завдання
сприяє поглибленню і закріпленню теоретичних знань, виробленню навичок
аналізу соціально-економічних явищ

Голова експертної комісії, доцент
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дослідження та розв’язання сучасних проблем економіки, геодезії та 
землеустрою та функціонування підприємств, установ і організацій, які є 
замовниками таких робіт. Долучення студентів до науково-пошукової 
діяльності під час виконання наукових тем забезпечує впровадження 
результатів досліджень в курсове проектування та поширення тематики 
дипломних робіт і розширення їх прикладного характеру.

Участь студентів агробіотехнологічного факультету ОДАУ за 
спеціальністю «Захист і карантин рослин» у студентських олімпіадах, 
конференціях, конкурсах дипломних і курсових робіт є ефективним засобом 
об’єктивного виявлення та відбору обдарованої студентської молоді, 
реалізації творчих здібностей студентів, стимулювання потреби у творчому 
опануванні знань, активізації навчально-пізнавальної діяльності.

Для висвітлення результатів наукових досліджень і пошуків студенти 
під керівництвом викладачів кафедр публікують наукові статті у журналах, 
студентських збірниках наукових праць тощо.

Для підвищення ефективності навчального процесу в університеті 
створено систему стимулів для мотивації творчої діяльності. Найкращі 
студенти отримують стипендії Президента України, Верховної Ради України, 
іменні стипендії тощо.

Щорічно на агробіотехнологічному факультеті проводиться підсумкова 
студентська конференція на якій біля третини студентів виступають з 
доповідями та повідомленнями. За результатами конференцій щорічно 
друкується збірник наукових праць студентів.

Важливим напрямком у розвитку творчого мислення та виявлення 

талановитої молоді є проведення Всеукраїнських студентських олімпіад. 

Кафедрами факультету щорічно проводяться олімпіади І етапу окремо по 

курсах. Переможці олімпіад 1-го етапу беруть участь у олімпіадах II етапу на 

базі ЗВО серед агарних вищих навчальних закладів України зі спеціальності 

«Захист і карантин рослин».

Інформаційне забезпечення освітнього процесу. Основним джерелом 
інформаційного забезпечення Університету є фундаментальна бібліотека, 
фонд якої сформовано згідно з потребами освітнього процесу та у 
відповідності з вимогами сучасної вищої освіти, що забезпечує сучасне та 
якісне інформаційно-бібліографічне обслуговування студентів і викладачів.

Загальний фонд бібліотеки становить понад 744 тис. екземплярів (за 
кількістю навчальної літератури на 1 студента у ЗВО Міністерства аграрної 
політики України ОДАУ посідає перше місце), три читальних зали на 320
посадкових місць. Наявне книгосховище, що розташоване у спеціально-що розта
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обладнаному приміщенні. На сьогоднішній день бібліотека має у своїй 
структури 3 відділи: відділ обслуговування та книгозбереження; 
комплектування та наукової обробки літератури; довідко-інформаційної та 
бібліографічної роботи, 3 читальні зали (основний читальний зал, 
періодичних видань та на факультеті ветеринарної медицини) та З 
абонементи (навчальної літератури, художньої та факультеті ветеринарної 
медицини та біотехнологій).

Бібліотека має власний Інтернет-блог, що був створений у 2014 року та 
користується попитом не лише в студентському середовищі, а й серед 
викладачів також. Також інформація про бібліотеку представлена на 
офіційному сайті університету.

Інституційний репозитарій успішно працює з 2016 року. На даному 
ресурсі представлено понад 1500 наукових робіт вчених нашого 
університету. У 2018 році репозитарій ОДАУ було зареєстровано у 
міжнародній системі Simple Search Metadata (ОА1). 
https://oai.org.ua/index.php/browse/archiveInfo/85.

Навчальні підручники, посібники, довідкова та інша навчальна 
література, які є в Університеті та фундаментальній бібліотеці, наявні у 
достатній кількості для потреб підготовки фахівців другого (магістерського) 
рівня за освітньо-професійною програмою «Захист і карантин рослин» зі 
спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Рівень забезпечення фаховою 
навчальною літературою слухачів становить 100%.

Читальні зали університету забезпечені необхідною кількістю 
періодичних видань фахового спрямування зі спеціальності «Захист і 
карантин рослин» кількістю 13 найменувань. Низка фахових видань не 
потребує підписки, оскільки вони мають власні сайти, на яких можна 
ознайомитись з підбіркою за кілька років, що значно полегшує науковий 
творчий пошук студентів та викладачів.

Експертна комісія констатує: в Одеському державному аграрному 
університеті існує і чітко функціонує різнорівнева система організації і 
контролю освітнього процесу.

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу 
підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
«Захист і карантин рослин» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти відповідає вимогам нормативних 
документів Міністерства освіти і науки України та Державним вимогам 
щодо акредитації.

Голова експертної комісії, доцен т 1.1. М остов’як
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7. Відповідність державним вимогам щодо икісних характеристик

Підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою «Захист і карантин рослин» другого (магістерського) рівня 
спеціальності 202«3ахист і карантин рослин» проводиться в Одеському 
державному аграрному університеті відповідно до затвердженого належним 
чином навчального плану та процедур, встановлених Міністерством освіти і 
науки України.

Якість підготовки фахівців забезпечується високим рівнем якості 
проведення навчальних занять, контролем за самостійною роботою 
студентів, проведенням поточного та підсумкового контролю знань з 
дисциплін навчального плану, незалежною перевіркою залишкових знань за 
допомогою комплексної контрольної роботи.

Виконання навчального плану за показниками номенклатури 
дисциплін, кредитів, годин, форм контролю було проведено шляхом 
вибіркової перевірки залікових книжок студентів та екзаменаційних 
відомостей. Перевіркою відхилень від задекларованих показників не 
виявлено.

Результати контролю знань за наслідками іспитових сесій здобувачів 
вищої освіти набору 2017. (шостий курс магістри) за освітньо-професійною 
програмою «Захист і карантин рослин» другого (магістерського) рівня 
спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» свідчать, що студентам 
надається достатній рівень теоретичних знань і практичних навичок згідно 
дисциплін навчального плану.

Результати заліково-екзаменаційних сесій з дисциплін: 
з блоку дисциплін загальної підготовки -  100 та 50 %, 
з блоку дисциплін професійної підготовки -  100 та 96,5%.
В середньому за спеціальністю ці показники складають 100% та 88,33%. 

Середній бал успішності за результатами іспитових сесій складає 4,05.
Для перевірки відповідності державним вимогам щодо якості 

підготовки фахівців за ОПП «Захист і карантин рослин» другого 
(магістерського) рівня була проведена комплексна перевірка залишкових 
знань всіх студентів шостого курсу (магістри). Рівень підготовки магістрів 
визначався за результатами виконання контрольних робіт відповідно до звіту 
про діяльність університету ОП11 «Захист і карантин рослин» (самоаналіз), 
та на основі контрольного зрізу знань під час роботи експертної комісії в 
Університеті.

підготовки фахівців

Контрольні заміри залишкових 
розроблених викладачами Одеського
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пакетів комплексних контрольних робіт (ККР) з дисциплін загального блоку і 
блоку професійно-орієнтованої підготовки.

Перевірялися знання з тих дисциплін навчального плану підготовки 
фахівців за ОПП «Захист і карантин рослин» спеціальності 202 «Захист і 
карантин рослин», вивчення яких завершувалося складанням іспиту. Для 
контрольної перевірки було вибрано одна дисципліни загального блоку 
підготовки (наукова іноземна мова) та 3 дисципліни блоку професійно- 
орієнтованої підготовки (Інтегрований захист рослин, Токсикологія 
пестицидів, Епіфітотіологія). В контрольних замірах знань приймали участь 
90,0 % студентів, що мали їх виконувати.

За результатами контрольних замірів залишкових знань показники 
абсолютної успішності та якості успішності відповідно становили : з 
дисциплін блоку загальної підготовки -  100% та 55,5%; з блоку дисциплін 
професійної підготовки -  100% та 85,2%. В середньому за спеціальністю 
середні показники абсолютної успішності склали 100%, а якості навчання -  
70,35 %. Середній бал успішності виконання ККР за спеціальністю складає 
3,97.

Таблиця 7. Порівняльнім! аналіз результатів оцінки знань студентів  
освітньо-професійної програми «Захист і карантин рослин» другого

Назва дисциплін

Результати виконання ККР
під час самоаналізу під час акредитаційної 
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Цикл загальної підготовки
Наукова іноземна мова 100 55,5 100 50 3,67
Всього за циклом 100 55,5 100 50,0 3,61

Цикл професійної підготовки
Токсикологія пестицидів 100 77,8 100 70

Інтегрований захист рослин 100 77,8 100 70

Епіфітотіологія 100 100 100 90

Всього за циклом 100 66,7 100 59,3
Всього за ОПП 100 68,9 100 57,8

Експертна комісія констатує: п о к а з о с т і  студентів за
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наслідками екзаменаційних сесій, виконання контрольних робіт (самоаналіз) 
та на основі контрольного зрізу знань під час роботи експертної комісії в 
університеті відповідають встановленим державним вимогам щодо 
акредитації, забезпечують якість та високу професійну підготовку.

8. Аналіз внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності

Внутрішньо університетська програма забезпечення якості освіти в 
ОДАУ спрямована на підтримку системи цінностей, традицій, норм, які й 
визначають ефективність функціонування Університету. Внутрішня система 
забезпечення якості в ОДАУ та його структурних підрозділів спрямована і 
реалізується шляхом удосконалення:

- кадрового супроводження освітньої діяльності;
- навчально-методичного забезпечення вищої освіти;
- матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності;
- якості проведення навчальних занять;
- якості та успішності знань студентів;
- академічної мобільності учасників освітнього процесу;
- наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 

процесом;
- моніторингу освітніх програм;
- публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти га 

кваліфікації.
Експертна комісія констатує: внутрішня система забезпечення 

якості освітньої діяльності, яка запроваджена в ОДАУ спрямована на 
дотримання відповідності Ліцензійним умова провадження освітньої 
діяльності і Державним вимогам акредитації.

9. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів 
та заходи з їх усунення

За міжакредитаційний період Одеський державний аграрний 
університет перевірявся державними контролюючими органами:

І. Державною інспекцією навчальних закладів України (липень 2013 р.) 
стан організації та проведення захисту дипломних проектів (робіт) і 

державних екзаменів на факультетах ветеринарної медицини, 
землевпорядкування та агробіотехнологічноііу.

Голова експертної комісії, доцент \ 1.1. М остов’як
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Зауваження (приписи) стосувалися: термінів затвердження графіків та 
розкладів роботи державних екзаменаційних комісій; розмежування щодо 
вимог до різних ОКР у Положенні про підготовку і захист дипломних робіт 
(проектів); призначення наукових керівників дипломних робіт (проектів) та 
їх закріплення за одним викладачем згідно нормативів; призначення 
рецензентів дипломних робіт; оформлення протоколів захисту дипломних 
робіт (проектів); оформлення робочих навчальних планів у частині державної 
атестації.

До Державної інспекції навчальних закладів України надані заходи 
щодо усунення порушень і недоліків, виявлених в результаті виїзної 
вибіркової позапланової перевірки.

І Іа теперішній час усі заходи реалізовані у повній мірі.
2. Державною інспекцією навчальних закладів України (28.03 2016 р. 

04.04.2016р.) -  виконання навчальним закладом положень Конституції та 
законів України, інших нормативно-правових актів з питань освіти, у тому 
числі з питань, зазначених у зверненнях громадян.

2. Державною фінансовою інспекцією в Одеській області (січень- 
березень 2015 p.):

- дотримання вимог чинного законодавства з питань ліцензування, 
акредитації навчального закладу;

- виконання державного замовлення та виконання зобов'язань за 
контрактами з підготовки фахівців;

- Стан забезпечення випускників навчального закладу документами про 
освіту державного зразка, їх облік і видача;

- працевлаштування випускників.
Ревізіями дотримання законодавства з питань ліцензування, акредитації 

навчального закладу, виконання державного замовлення та виконання 
зобов’язань за контрактами з підготовки фахівців, стану забезпечення 
випускників навчального закладу документами про освіту державного зразка, 
їх обліку і видачі, працевлаштування випускників порушень не встановлено.

3. Державною інспекцією навчальних закладів України (квітень 2016 р.) 
-  перевірено діяльність Одеського державного агарного університету щодо 
дотримання ліцензійних вимог надання освітніх послуг, у  тому числі за 
напрямом підготовки 6.090105 та спеціальністю 7.09010501 -г 8.09010501 
«Захист рослин».

Зауваження стосувалися: перевищення кількості (більше 250) лекційних 
годин на одного викладача; перевищення кількості дисциплін (більше 5-ти) у 
педагогічному навантаженні одного викладача; читання лекцій викладачем
без наукового ступеню; наявність
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різних курсів; відрахування студента без погодження з органами 
студентського самоврядування університету; навчальних карток, які у 
студентів молодших курсів не повністю заповнені за попередній навчальний 
семестр; несвоєчасного оформлення залікових книжок у студентів, які мали 
академічну заборгованість.

До Державної інспекції навчальних закладів України були представлені 
заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених в результаті виїзної 
комплексної позапланової перевірки. Вони реалізовані повністю на 
теперішній час.

Висновок експертної комісії. Експертна комісія ознайомилась із 
зауваженнями контролюючих органів та проаналізувала процес їх усунення. 
На даний момент всі зауваження виправлено, згідно з планом заходів ОДАУ
з усунення порушень вимог законодавств у сфері вищої освіти, виявлених під 
час позапланової, вибіркової, виїзної перевірки Державної інспекції 
навчальних закладів України.

1 0 .Загальний висновок

Розглянувши подані ОДАУ, акредитаційні матеріали і провівши аналіз 
на місці експертна комісія Міністерства освіти і науки України дійшла 
висновку:

освітня діяльність ОДАУ, умови та рівень її здійснення щодо 
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою Захист і карантин 
рослин спеціальності 202 Захист і карантин рослин, рівень науково-дослідної 
роботи, навчально-методичного, кадрового та матеріально-технічного 
забезпечення освітнього процесу відповідають ліцензійним умовам та вимогам 
до акредитації.

В результаті проведеної акредитаційної експертизи в ОДАУ, аналізу 
представлених висновків та зауважень кожного розділу акредитаційної 
справи, експертна комісія вважає:

1. Діяльність ОДАУ з підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою Захист і карантин рослин спеціальності 202 Захист і карантин 
рослин освітнього ступеня Магістр відповідає вимогам акредитації.

2. Експертна комісія вважає, що ОДАУ спроможний здійснювати 
освітню діяльність щодо підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою Захист і карантин рослин спеціальності 202 Захист і карантин 
рослин освітнього ступеня Магістр ліцензійним обсягом 30 осіб.

Порівняльна таблиця відповідності показників діяльності та 
технологічні вимоги щодо матеріально-технічного, інформаційного та 
навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності свідчить про 
відповідність ліцензійним та акредитаційним вимогам.//
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Експертна комісія вважає за доцільне надати керівництву ОДАУ 
рекомендації щодо подальшого вдосконалення освітньої діяльності, які не 
впливають на загальні позитивні висновки:
1. М отивувати викладачів до проведення науково-дослідних робіт за 
тематикою кафедр з публікацією результатів досліджень у виданнях, що 
входять до міжнародних науковометричних баз даних.
2. Поновити підготовку фахівців на третьому (освітньо-науковому) рівні 
вищої освіти за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин ».
3. Активізувати діяльність випускової кафедри щодо вирішення питання 
кадрового складу, а саме зі збільшення частки професорсько-викладацького 
складу за основним місцем роботи
4. Комісія рекомендує розширити формування контингенту шляхом 
поглиблення проведення профорієнтаційної роботи серед випускників 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
5. Враховуючи високу динаміку розвитку інформаційних технологій, 
постійно удосконалювати технічне забезпечення навчального процесу.
6. Підготувати умови та забезпечити перевірку магістерських робіт на 
плагіат.

За результатами роботи експертна комісія М іністерства освіти і науки 
України робить висновок, що Одеський державний аграрний університет 
може бути акредитований за освітньо-професійною програмою «Захист і 
карантин рослин» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» за другим 
(магістерським) рівнем з ліцензійним обсягом 30 осіб.

Голова експертної комісії
перший проректор 
Уманського національного університету садівницт 
доцент кафедри захисту і карантину рослин, 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент 1.1. М остов’як

Член експертної комісії
Декан факультету захисту рослин 
Харківського національного 
аграрного університету ім. В.В.Докучаєва, 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

З експертними висновками
Т.в.о. ректора Одеського 
аграрного університету,

ї х .  и .  w  / і  А

Голова експертної комісії, до

►млении

atuctj* '

«а®»'

І.В. Забродіна

§ L K .  Мазуренко

1.1. Мостов’як

Зо



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

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
підготовки фахівців (Ж Р  «Магістр» за освітньо-професійною програмою

«Захист і карантин рослин» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин»

Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

З
Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти
Наявність у закладі освіти підрозділу 
чи кафедри, відповідальних за 
підготовку здобувачів вищої освіти

відповідає

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

три особи, що 
мають 

науковий 
ступінь та 

вчене звання, з 
них один 

доктор або 
професор

1 професор, 
доктор;

(Мілкус Б .Н - 
гарант)

1 доктор 
(Молодченкова 

О.О.)
4 доценти, 

кандидати наук 
(Агеєєва О.В., 
Зорунько В.І., 
Попова Л.В., 

Кранов 0 .0 .) ;
1 кандитат наук 

(Гуляєва І.І. — 
дикретна 

відпустка з 
23.09.2018);

відповідає

3. Наявність у керівника проектної 
групи (гаранта освітньої програми):
1) наукового ступеня та/або вченого 
звання за відповідною або 
спорідненою спеціальністю_________

+ +

2) наукова, науково-педагогічна, 
педагогічна чи інша професійна 
діяльність за відповідною 
спеціальністю за не менш як сімома 
видами чи результатами, 
переліченими в пункті ЗО Ліцензійних 
умов постанови КМУ №347__________

п. 3,4, 8, 10, 11, 14, 
16, 17 

пункту ЗО 
Ліцензійних умов 
постанови №347

відповідає

Голова експертної комісії, доцент І.І. Мостов'як



1 2 3 4
3) стажу науково-педагогічної та/або 
наукової роботи не менш як 10 років 
(до 6 вересня 2019 р. для початкового 
рівня з урахуванням стажу 
педагогічної роботи)

+ + відповідає

4. Група забезпечення спеціальності: на одного її члена 
припадає не 

більше 30 
здобувачів вищої 
освіти всіх рівнів, 

курсів та форм 
навчання з 
відповідної 

спеціальності

6 членів групи 
забезпечення на
80 здобувачів
вищої освіти

відповідає

частка тих, хто має науковий ступінь 
та/або вчене звання 60 100 +40

частка тих, хто має науковий ступінь 
доктора наук та/або вчене звання 
професора

20 + 13

4. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін науково-педагогічними 
(н ау ко в и м и ) п ра ц і в н и кам и 
відповідної спеціальності за основним 
місцем роботи (мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом 
кількості годин):
1) які мають науковий ступінь та/або 
вчене звання (до 6 вересня 2019 р. для 
початкового рівня з урахуванням 
педагогічних працівників, які мають 
вищу категорію)

50 61 + 11

2) які мають науковий ступінь 
доктора наук або вчене звання 
професора

25 25,5 +0,5

3) які мають науковий ступінь 
доктора наук та вчене звання

- 10,6 + 10.6

5. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін, що забезпечують 
формування професійних 
компетентностей, науково- 
педагогічним и (н ау к о в и м и) 
працівниками, які є визнаними 
професіоналами з досвідом роботи за 
фахом (мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом 
кількості годин):
1) дослідницької, управлінської, 
інноваційної або творчої роботи за 
фахом

15 29 + 14

2) практичної роботи за фахом - Г\ Л л /І +23

Голова експертної комісії, доцент 1.1. Мостов'як



1 2 3 4
6. Проведення лекцій, практичних, 
семінарських та лабораторних 
занять, здійснення наукового 
керівництва курсовими, дипломними 
роботам и (п роектам и ), 
дисертаційними дослідженням и 
науково-педагогічними (науковими) 
працівниками, рівень наукової та 
професійної активності кожного з 
яких засвідчується виконанням за 
останні п'ять років не менше 
чотирьох умов, зазначених у пункті 
ЗО приміток Ліцензійних умов 
постанови КМУ №347

підпункти 1-18 
пункту ЗО 

Ліцензійних 
умов 

постанови 
КМУ №347

+ відповідає

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

- + +

2) з науковим ступенем та вченим 
званням

+ - -

3) з науковим ступенем або вченим 
званням

- - -

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

+ + відповідає

Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у
сфері вищої освіти

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

2.4 5,5 +3,1

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

ЗО ЗО 0

3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі 
читального залу

+ + відповідає

2) пунктів харчування + + відповідає
3) актового чи концертного залу + + 1 ! відповідає

Голова експертної комісії, доцент І.І. Мостов'як
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4) спортивного залу + + відповідає

5) стадіону та/або спортивних 
майданчиків

+ + відповідає

6) медичного пункту + + відповідає

4. Забезпеченість здобувачів вищої 
освіти гуртожитком (мінімальний 
відсоток потреби)

70 100 +30

5. Забезпеченість комп'ютерними 
робочими місцями, лабораторіями, 
полігонами,обладнанням, 
устаткуванням, необхідними для 
виконання навчальних планів

+ + відповідає

Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти
1. Наявність опису освітньої 
програми

+ + відповідає

2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього

+ + відповідає

3. Наявність робочої програми з 
кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ + відповідає

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

+ + відповідає

5. Наявність програми практичної 
підготовки, робочих програм 
практик

+ + відповідає

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

+ + відповідає

7. Наявність методичних матеріалів 
для проведення атестації здобувачів

+ + відповідає

Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері
вищої освіти

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

не менш як 
п'яти 

найменування
12 +1

Голова експертної комісії, доцент

Пі / і/і/м 1.1. Мостов'як
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2. Наявність доступу до баз даних 
періодичних наукових видань 
англійською мовою відповідного 
або спорідненого профілю 
(допускається спільне 
користування базами кількома 
закладами освіти)

+ + відповідає

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

+ + відповідає

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

60 85 відповідає

Г олова експертної комісії
перший проректор
Уманського національного університету садівничі 
доцент кафедри захисту і карантину рослин, 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Член експертної комісії
Декан факультету захисту рослин 
Харківського національного 
аграрного університету ім. В.В.Докучаева, 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

І. Мостов’як

І.В. Забродіна

З експертними виснов
Т.в. в.о. ректора Одес 
аграрного університ

наиомленип
юго

Голова експертної комісії, доцент

І.К. Мазуренко

1.1. Мостов'як



Відомості про дотримання Державних вимог щодо якісних 
характеристик підготовки фахівців другого (магістерського) рівня 
за освітньо-професійною програмою «Захист і карантин рослин» 

спеціальності 202 «Захист і карантин рослин»

Назва показнику (нормативу)

Значення показника 
(нормативу) за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст

норматив фактично відхиле
ння

1 2 3 4
Якісні характеристики підготовки фахівців

1. Умови забезпечення державної гарантії 
якості вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних дисциплін, 
години, форми контролю, %

100 100 —

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років, % 100 100 —

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

100 100 —

2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки:

-  успішно виконані контрольні завдання, % 100 о о —
-  якісно виконані контрольні завдання 

(оцінки «5» і «4»), % 50 50
—

2.2. Рівень знань студентів з природничо- 
наукової (фундаментальної) підготовки:
-у сп іш н о  виконані контрольні завдання, % 90 — —

-  якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50

— —

Голова експертної комісії, доцент І.І. Мостов’як
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2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної 
(фахової) підготовки:

-  успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 + 10

-  якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), %

50 76,67 +26,67

3. Організація наукової роботи

3.1. Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів

+ + 0

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

+ + 0

Г олова експертної комісії
перший проректор
Уманського національного університету садівництва^ 
доцент кафедри захисту і карантину рослин, )
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Член експертної комісії
Декан факультету захисту рослин 
Харківського національного 
аграрного університету ім. В.В.Докучаєва, 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент осссшу̂

1.1. М остов’як

І.В. Забродіна

З експертними висновками ознайомлений
Т.в.о. ректора О деського 
аграрного університет І.К. М азуренко

Голова експертної комісії, доцент 1.1. Мостов’як



ЗВЕДЕНА ВІДОМ ІСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОМ ПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

студентами освітньо-професійної програми „Захист і карантин рослин"' 
спеціальності 202 „ Захист і карантин рослин ” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Одеського державного аграрного університету
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5 4 3 2 5 4 3 2

У
сп

іш
ні

ст
ь

Я
кі

ст
ь

к-
ст

ь

О

к-
ст

ь

2? к-
ст

ь

N°О4'

к-
ст

ь

£ к-
ст

ь

5?

к-
ст

ь

V©о4-

к-
ст

ь

'V®о4

Наукова 
іноземна мова 9 1 11 4 44,5 4 44,5 - - 1 0 0 55,5 10 1 10 4 40 5 50 100 50 0 -5,5

Токсикологія
пестицидів

9 2 2 2 ,2 5 55,6 2 2 2 ,2 - - 1 0 0 77.8 10 2 2 0 5 50 3 зо 100 70 0 -7,8

Інтегрований 
захист рослин 9 2 2 2 ,2 5 55,6 2 2 2 ,2 - - 1 0 0 77.8 10 1 10 6 60 3 зо 100 70 0 -7,8

Єпіфітотіологія 9 2 2 2 ,2 7 77,8 - - - - 1 0 0 1 0 0 10 1 10 8 70 1 10 100 90 0 -10

Разом: 9 1,75 19,4 5,25 58,375 2 22,225 - - 100 77,8 10 1,25 12,5 5,75 57,5 3 зо 100 70 0 -7,8

І.І. М остов’як 

І.В. Забродіна

І.К. М азуренко

Голова експертної комісії 

Член експертної комісії

Т.в.о. ректора Одеського державного 
аграрного університету, д.т.н.


