
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Одеський державний аграрний університет

Освітня програма 38750 Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва

 
 

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
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 267

Повна назва ЗВО Одеський державний аграрний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 00493008

ПІБ керівника ЗВО Брошков Михайло Михайлович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

osau.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/267

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 38750

Назва ОП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Термін навчання на освітній 
програмі

4 р. 0 міс.

Форми здобуття освіти на ОП очна денна, заочна

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

Кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва

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

кафедра генетики, розведення та годівлі с.-г. тварин, кафедра 
менеджменту, кафедра економічної теорії та економіки підприємств, 
кафедра української та іноземних мов, кафедра філософії, історії та 
політології

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

65012, м. Одеса, вул. Канатна 99

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська, Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 340222

ПІБ гаранта ОП Китаєва Алла Павлівна

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

r.susol@ukr.net

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-919-84-82

Додатковий телефон гаранта ОП +38(066)-843-58-23
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4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовку докторів-філософії спеціальності 204 «ТВППТ» в Одеському державному аграрному університеті 
(Одеський ДАУ) розпочали після розроблення ОНП та початку впровадження з 01.09.2016 року на відповідній 
профільній кафедрі ТВППТ, яка розпочинає свою історію з 1936 р. як кафедра спеціальної зоотехнії, а у 2005 р. 
одержала назву ТВППТ у відповідності до спеціальності. Перший випуск докторів філософії заплановано на 
вересень 2020 р. У розробленні ОНП активну участь приймали: доктори наук, професори Китаєва А. П. (перший 
гарант ОНП до жовтня 2019 р.), Карунський О. Й., доктори наук, доценти: Сусол Р. Л. (нинішній гарант ОНП), 
Решетніченко О. П., кандидати наук, доценти: Кірович Н. О., Чігірьов В. О.
За останні 10 років на спеціальності 204 «ТВППТ» під керівництвом науковців ОДАУ було захищено 7 дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата наук та 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук. Нині 
підготовку докторівфілософії освітньо-наукової програми (ОНП) «Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва» зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» в Одеському 
ДАУ здійснюють на підставі ліцензії (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.07.2016 №816). Освітній 
процес в Університеті регулюється Положенням про організацію освітнього процесу в Одеському ДАУ від 06 березня 
2019 року. Відповідно до пункту 1вказаного Положення про організацію освітнього процесу відбувається на 
принципах відповідності вищої освіти потребам особи, суспільства, держави; інтеграції в європейський освітній 
простір; створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації людини; формування національних і 
загальнолюдських цінностей; інноваційності та орієнтації на інноваційні технології; створення рівних можливостей 
для молоді в здобутті якісної освіти; упровадження в освітній процес нових, прогресивних концепцій сучасних 
педагогічних технологій, науково-методичних досягнень; використання методики безперервності освіти, надання 
можливості постійного поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки й перепідготовки; функціонування й 
подальший розвиток багатоукладності й варіантності освіти, що передбачає створення можливостей для широкого 
вибору форм і змісту освіти; інтеграції освіти й науки шляхом активного використання наукових досліджень і 
методів інноваційного характеру в освітньо-виховному процесі; упровадження демократичних методів у всі сфери 
діяльності; забезпечення соціального захисту осіб, що навчаються. Підготовка докторів філософії з ТВППТ 
здійснюється відповідно до затверджених в установленому порядку освітньо-наукової програми (ОНП) та 
навчального плану. Вказані документи складені на основі Постанови КМУ від від 23.03.2016 р. № 261 «Про 
затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 
навчальних закладах (наукових установах)». [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua та на 
основіпроекту стандарту вищої освіти та з урахуванням досвіду підготовки аспірантів з ТВППТ і затверджені Вченою 
радою університету (протокол №10 від 27 травня 2019 року). ОНП містить відомості щодо обсягу кредитів ЄКТС, 
перелік компетентностей здобувача, структурно-логічну схему ОНП, нормативний зміст освітніх компонентів 
підготовки, програмні результати навчання та форми атестаціїздобувачів вищої освіти. Нормативний термін 
навчання за ОНП становить 4 академічних роки. Структура навчального плану підготовки здобувачів за ОНП 
відповідає вимогам проекту Стандарту вищої освіти України із галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, 
спеціальності 204 «ТВППТ» третього (доктори філософії) рівня (2019 р). До навчального плану ОПП включено 
обов’язкові та вибіркові освітні компоненти, структура останніх становить не менш як 25% від загальної кількості 
кредитів ЄКТС передбачених для даного рівня вищої освіти. Формою підсумкової атестації здобувачів за ОПП є 
захист дисертації на здобуття освітньої кваліфікації доктор філософії. Діагностика якості підготовки фахівців 
здійснюється під час підсумкової атестації у терміни, що визначені навчальним планом підготовки. Моніторинг 
освітніх послуг аграрного напрямку свідчить, що на даний час існує потреба у підготовці докторів філософії з 
ТВППТ, тому доцільною є підготовка докторів філософії освітньо-професійної програми «Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва» для забезпечення потреб південного регіону України де розташований 
Одеський ДАУ.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му 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 2 2 0 0 0

2 курс 2018 - 2019 5 4 1 0 0

3 курс 2017 - 2018 4 4 0 0 0

4 курс 2016 - 2017 7 5 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) 39417 Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва
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перший (бакалаврський) рівень 31841 Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва

другий (магістерський) рівень 31848 Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

38750 Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 35195 22476

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

35195 22476

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
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 ОНП 204_ТВППТ_2020-2021.pdf GR4xi4tenTjhcH8Wn8q72+scYAaF8qS9N6Cl8KzpH9s=

Навчальний план за ОП Навчальний план 
ОНП_204_ТВППТ 2020-2021 

рр.pdf

poBcxdt69glxVq1QlrHt+ZxpPO9a3UnqpiypgIJlBJk=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук_Роздільнянське.PDF ss7WJzVpO7vzKUkhlx0cfWEm6WxFxSmT9F4CCb7rmS
A=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відзив_обладмін-я.pdf JL8GuiXH7QzKbORNuuu4XEGmmgfC6assSMMIECe3+
BQ=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Vidguk_Halak-V.I..pdf TnREDTepOqKWiZ4Qdylwyt8bWWOAx7vIPG1FSZRiLE
U=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Vidguk-TSerenyuk-O.-M..pdf h1izdzsfhZOWWSaXsaWSzX+uxDMSJsEDDI4IBPxQjes=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Дотичність тем наукових 
досліджень аспірантів .pdf

fWT3gbY2tDFtAj77OiQ1IpTs52122QCQdZol2nUHjGw=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілі ОНП 20 «Аграрні науки та провольство» зі спеціальності 204 «ТВППТ» полягають у здобутті знань і вмінь у 
сфері запровадження, аналізу, дослідження, удосконалення та розробки технологій виробництва і переробки 
продукції тваринництва, задля можливостей здійснення дослідження зазначених процесів, вирішення складних 
спеціалізованих технологічних завдання, наукових і прикладних проблеми при впровадженні інновацій у 
професійну діяльність, застосування набутих компетентностей при  впроваджені, удосконалені і розробці технологій 
виробництва і переробки продукції тваринництва. Навчальний процес за ОНП здійснюється у відповідності з 
концепцією перспективного розвитку Одеського ДАУ, за якою місією університету є: підтримка високого рівня 
професіоналізму, соціальний розвиток, максимальне розкриття потенціалу кожного здобувача, збереження 
традицій та утвердження корпоративної культури; створення інноваційного та безпечного освітнього середовища як 
високоорганізованого соціального простору, комфортного для продуктивної освітньої, наукової та громадської 
діяльності; інтегрування в світовий освітньо-науковий простір, орієнтований на всебічний розвиток людини та 
соціуму в цілому.
Унікальність ОНП – наявність наукових шкіл докторів наук Є. М. Агапової, В. К. Чепур, А. П. Китаєвої, що 
працювали або працюють в галузі тваринництва Одеcької області та у південному регіоні України в цілому, який  
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має свою специфіку стосовно племінної та кормової бази.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОНП відповідають місії та стратегії Одеського ДАУ. Оскільки стратегічними завдання та заходами реалізації 
стратегічного плану розвитку Університету на 2019-2024 рр. визначено низку стратегічних цілей, а саме стратегічна 
ціль 3. Формування нової кадрової політики, метою якої є підтримка високого рівня професіоналізму, соціальний 
розвиток колективу, максимальне розкриття потенціалу кожного працівника, збереження традицій та утвердження 
корпоративної культури. Стратегічна ціль 4.Створення інноваційного та безпечного освітнього середовища як 
високоорганізованого соціального простору, комфортного для продуктивної освітньої, наукової та громадської 
діяльності. Стратегічна ціль 5.Інтегрування Університету в світовий освітньо-науковий простір, орієнтований на 
розвиток людини та соціуму в цілому. (Стратегія розвитку Одеського ДАУ на 2019-2024 рр. http://osau.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/Strategichnyj-plan-rozvytku-ODAU-na-2019-2024-roky.pdf

 

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 були враховані під час формування цілей ОНП. В Університеті постійно 
вивчаються мотиви професійного вибору, системи ціннісних орієнтацій здобувачів, оцінюється ефективність 
освітнього процесу. З метою виявлення рівня задоволення якістю наданих освітніх послуг, визначення ставлення до 
різних складових навчального процесу, аналізу професійних намірів аспірантів та мотивації вибору ОНП серед 
аспірантів Університету проводиться онлайн опитування. Результати анкетування здобувачів вищої освіти свідчать 
про високий рівень задоволення від отриманих освітніх послуг та доцільність розширення структури навчального 
плану, за рахунок впровадження додаткових інноваційних професійно-орієнтованих освітніх компонентів.

- роботодавці

Пропозиції роботодавців (безпосередньо ректору ОДАУ) були враховані під час формулювання цілей та програмних 
результатів навчання ОНП, Головною вимогою до доктора філософії є здатність розв’язувати комплексні проблеми 
в галузі професійної та дослідницької діяльності. Через наукову роботу аспірантів та їх методологічну підготовку під 
час аудиторних занять, забезпечуються вміння реалізовувати та коригувати послідовний процес ґрунтовного 
наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності. За допомогою окремих компонент 
ОНП, аспіранти набувають комунікативних компетентостей, які стосуються їх наукових досліджень, а саме здібності 
вільно спілкуватися з питань, що стосуються їх сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою 
спільнотою, суспільством в цілому. Компонентами ОНП забезпечено вміння використовувати академічну українську 
та іноземну мови у професійній діяльності та дослідженнях. Результатом навчання є здатність до безперервного 
саморозвитку та самовдосконалення. 
Для врахування інтересів всіх стейкходерів у робочу групу, відповідальну за формування ОНП, було включено як 
здобувачів вищої освіти (аспіранта ІV року навчання). Аналіз відгуків з виробництва, отриманих у поцесі виконання 
наукових досліджень, та актів про впровадження результатів наукових досліджень свідчить про високий рівень 
відповідності кваліфікаційних характеристик аспірантів вимогам стейкхолдерів (зокрема за критеріями 
особистісних характеристик, рівня кваліфікації, спеціальних навичок ‒ soft skills).

- академічна спільнота

Думки представників академічної спільноти відображено на всіх етапах розробки та оновлення ОНП. Вони також 
враховуються в процесі написання дисертаційної роботи. Викладачі спецільності ТВППТ беруть участь в роботі 
спеціалізованих Вчених Рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, приймають участь у бізнес-
форумах, науково-практичних семінарах та конференціях з питань тваринництва, метою яких є інтеграція зусиль 
освітніх та наукових установ у практику виробництва продукції тваринництва та для впровадження сучасних 
ефективних технологічних рішень у навчальний процес. Члени групи забезпечення ОНП беруть активну участь у 
науково-методичній комісії факультету ВМ та БТ та науково-методичній комісії університету, на засіданнях якої 
регулярно розглядаються питання щодо вдосконалення технологій проведення занять; підготовки навчально-
методичних матеріалів; координації роботи викладачів у напрямку підвищення ефективності дисертаційних 
досліджень; аналізу забезпечення самостійної роботи аспірантів з науковою, навчально-методичною літературою; 
узагальнення провідного досвіду навчально-методичної роботи викладачів та провідних фахівців шляхом 
організації науково-методичних семінарів, наукових конференцій та циклів лекцій; проведення моніторингу 
результатів атестації здобувачів освіти; упровадження в навчальний процес інноваційних методів і нових освітніх 
навчальних технологій.

- інші стейкхолдери

Отримано позитивні відгуки від виробничників на аспірантів: Тація О. В., Гарматюк К. В. (від відділу розвитку 
агропромислового виробництва, технічної політики та безпеки праці управління аграрної політики Одеської 
облдержадміністрації та від керуючого свинокомплексом ТОВ «Арцизька м’ясна компанія Арцизького району 
Одеської області), Слюсаренка І. С. (від СТОВ «Роздільнянське» Роздільнянського району Одеської області
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Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Для того щоб підготовка докторів філософії за ОНП «ТВППТ» відповідала тенденціям розвитку науки і практики, 
адміністрацією Одеського ДАУ як потенційного роботодавця постійно проводиться моніторинг вимог до майбутніх 
науково-педагогічних працівників. У результаті навчальний план ОНП було сформовано таким чином, щоб це 
сприяло підготовці здобувачів до роботи у викладацькій сфері та подальшій науковій діяльності в умовах наукових 
установ або практичній роботі в умовах підприємств з ТВППТ на основі поєднання теоретичних знань з 
практичними навичками моделювання технологічного процесу на інноваційних засадах з урахуванням 
особливостей функціонування аграрних підприємств племінного або товарного призначення із перспективою 
застосуванням ІТ-технологій.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Під час формування цілей та програмних результатів навчання за ОНП було враховано як галузевий, так і 
регіональний контексти, оскільки було проведено моніторинг пропозицій та думок стейкхолдерів, що мають 
відношення до аграрного ВУЗу та до тваринницького сектору АПК, які знаходяться у південному регіоні 
(переважно), які є потенційною базою для працевлаштування здобувачів.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Під час формування цілей та програмних результатів навчання за ОНП «ТВППТ» враховано досвід аналогічних 
вітчизняних (НУБіП, Миколаївський НАУ) та міжнародних програм (Університет аграрних наук і ветеринарної 
медицини, м. Яси, Румунія). Науково-педагогічні працівники кафедри ТВППТ брали участь у міжнародних проектах 
(Сусол Р.Л., Кірович Н. О.), що дозволило використати отриманий вітчизняний та зарубіжний досвід у начальному 
процесі при підготовці докторів філософії. Професором, завідувачем кафедри ТВППТ при проходженні стажування 
в умовах Великої Британії у 2016, 2017 рр. було розроблено такі навчальні дисципліни для аспірантів: Актуальні 
проблеми технології виробництва і переробки продукції тваринництва, Технологія виробництва екопродукції. 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами ОНП обґрунтовано у Пояснювальній 
записці до навчального плану докторів філософії за ОНП «ТВППТ». В ній чітко відображено, які освітні компоненти 
включені до навчального плану забезпечують досягнення загальних і спеціальних компетентностей та програмних 
результатів навчання. Оскільки професійного стандарту по ОНП "ТВППТ" не має, при розробці ОНП та формуванні 
програмних результатів навчання використано проєкт Стандарту вищої освіти України для докторів філософії за 
спеціальністю 204 «ТВППТ» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», а за відсутності відповідного 
стандарту програмні результати навчання мають відповідати вимогам дев’ятого рівня Національної рамки 
кваліфікації (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12). Основним завданням 
розробленої ОНП є забезпечення формування теоретичних знань, оволодіння методологією наукових досліджень, 
розвитку практичних навичок та умінь, необхідних для проведення високо результативної науково-дослідної, 
педагогічної та прикладної професійної діяльності з питань ТВППТ, яка передбачає визначену зайнятість та 
можливість подальшої освіти і кар’єрного зростання: здобуття наукового ступеня доктора наук за науковими 
програмами. Для гарантування якості результатів навчання сформовано висококваліфіковану групу забезпечення 
ОНП. Всі здобувачі ІІІ рівня вищої освіти забезпечені базами практичної підготовки, що представляють собою 
провідні тваринницькі підприємства різних видів (велика рогата худоба, вівці, кози, свині, коні, птиця, равлики, 
бджоли) племінного та товарного призначення переважно в умовах півдня України. Завершальним етапом 
досягнення результатів навчання є проведення підсумкової атестації, що відбувається у формі публічного захисту 
дисертаційної роботи доктора філософії. Після появи проєкту Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 204 
«ТВППТ» третього (доктори філософії) рівня вищої освіти у 2019 році нами було переглянуто основні засади вже 
функціонуючої в Одеському ДАУ освітньо-професійної програми «ТВППТ» (протокол № 7 від 30 січня 2020 року). 
Проведений аналіз вказав на відповідність існуючих в ОНП програмних результатів рекомендованим вимогам 
дев’ятого рівня Національної рамки кваліфікації та проєктом Стандарту вищої освіти України даної спеціальності і 
рівня освіти.

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?

Оскільки професійного стандарту за ОПП "ТВППТ" не має, в Одеському ДАУ ОНП «ТВППТ» було розроблено 
відповідно Постанови КМУ від від 23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» (Режим 
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua) та рекомендованим вимогам дев’ятого рівня НРК, а з появою у 2019 році було 
переглянуто відповідно до проекту Стандарту за спеціальністю 204 «ТВППТ» для ІІІ рівня вищої освіти із 
врахуванням його вимог, зважаючи на основні засади вже функціонуючої в Одеському ДАУ освітньо-професійної 
програми (протокол № 7 від 30 січня 2020 року). При цьому було враховано матрицю відповідності визначених у 
проекті Стандарту компетентностей дескрипторам Національної рамки кваліфікацій за 9-м рівнем. Включені до 
ОНП «ТВППТ» загальні, спеціальні (фахові) та додаткові для ОНП компетентності базуються на визначених НРК 
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дескрипторах: концептуальні та методологічні знання в галузі «Аграрні науки та продовольство»; спеціалізовані 
уміння, навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері ТВППТ, науки, розширення та 
переоцінки існуючих знань і професійної практики; започаткування, планування, реалізація та коригування 
послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності; 
критичний аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей; вільне спілкування з питань, що стосуються сфери 
наукових та експертних знань з широкою науковою спільнотою; використання академічної української та іноземної 
мов у професійній діяльності та дослідженнях; демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь 
самостійності, академічна та професійна доброчесність, послідовна відданість розвитку нових ідей або процесів у 
передових контекстах професійної та наукової діяльності; здатність до безперервного саморозвитку та 
самовдосконалення. Отже, існуючі в ОПП програмні результати повністю відповідають рекомендованим проектом 
Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 204 «ТВППТ» третього (доктори філософії) рівня вищої освіти та 
вимогам НРК.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

52

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)?

36

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

13

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

ОНП 204 «ТВППТ» – це система освітніх компонентів, що визначає: вимоги до рівня освіти технологів з ВППТ; 
перелік освітніх компонентів і логічної послідовність їх вивчення; кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 
виконання цієї програми; ресурсне забезпечення; очікувані результати навчання, щодо сучасного викладача 
(науковця) та засоби, методи і критерії їх оцінювання. Зміст ОНП відповідає предметній області та передбачає 
вивчення: передбачає формування теоретичних знань, оволодіння методологією наукових досліджень, розвиток 
практичних навичок та умінь, необхідних для проведення високорезультативної науково-дослідної, педагогічної та 
прикладної професійної діяльності. Програмні компетентності забезпечують проведення самостійних та 
оригінальних досліджень з науково-прикладних проблем у сфері ТВППТ. ОНП зорієнтована на сучасні методи, 
методики та методології щодо наукових досліджень ТВППТ для застосування їх на практиці. В процесі вивчення 
освітніх компонентів ОНП здобувачі оволодівають: методами наукових досліджень, здатністю проведення фахового 
аналізу різних інформаційних джерел, авторських методик, конкретних освітніх, наукових та професійних 
матеріалів з ТВППТ, здатністю виконувати, аналізувати та критично оцінювати результати експериментальної 
роботи з біологічними об’єктами тваринництва, здатністю обґрунтовувати новоздобуті знання в області наукових 
досягнень з ТВППТ, здатністю формувати структуру дисертаційної роботи та рубрикації її змістовного наповнення, 
здатністю брати участь у наукових дискусіях, критичних діалогах на вітчизняному та міжнародному рівнях, 
відстоювати свою наукову позицію з ТВППТ. Навчальний процес за ОНП забезпечений необхідним обладнанням, 
приладами, інструментами та матеріалами. Серед інструментів та обладнання, що забезпечують реалізацію ОНП в 
Одеському ДАУ, є комп’ютерні й мережеві засоби, інструменти та обладнання, предмети, пристрої та прилади, 
сучасне обладнання спеціалізованих лабораторій та науково-дослідне устаткування, технічні засоби для здійснення 
наукових досліджень з біологічними об’єктами тваринництва відповідно до ТВППТ. Для аспірантів розроблені 
навчально-методичні комплекси. Одеський ДАУ має належний аудиторний фонд для проведення лекційних, 
практичних та лабораторних занять з відповідних дисциплін навчального плану підготовки здобувачів за ОНП. 
Аудиторні приміщення оснащені належними технічними засобами навчання (таблиця 1).

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

З урахуванням вимог чинної вищої освіти активізується роль особистості здобувачів в процесі навчання. Згідно 
Положення про відділ аспірантури (http://osau.edu.ua/polozhennya-pro-viddil-aspirantury/) аспіранти в Одеському 
ДАУ беруть участь у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії шляхом формування індивідуального 
навчального плану. Індивідуальний навчальний план підготовки здобувачів за ОНП є робочим документом, який 
містить інформацію про перелік та послідовність вивчення освітніх компонентів, обсяг навчального навантаження з 
урахуванням усіх видів навчальної та наукової діяльності. Він формується особисто здобувачем під керівництвом 
наукового керівника (керівників) на основі навчального плану «ТВППТ» ІІІ освітнього рівня. Індивідуальний 
навчальний план ведеться у паперовій формі, знаходиться у відділі аспірантури та у аспіранта. Виконання плану 
здійснюється згідно із розкладом занять та графіком проведення контрольних заходів за погодженням проректора з 
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наукової роботи та міжнародних зв’язків. Крім того формування індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується 
шляхом вільного вибору дисциплін з навчального плану за власним бажанням та самостійної роботи аспірантів з 
кожної освітньої компоненти навчального плану у відповідності із власними інтересами здобувачів ІІІ рівня вищої 
освіти тощо

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Відповідно до Положення про вибіркові дисципліни в Одеському ДАУ, вибір навчальних дисциплін здійснюється 
здобувачем вищої освіти у межах, передбачених ОНП, а також відповідним робочим навчальним планом, в обсязі, 
що становить не менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС. Вибір дисциплін варіативної частини освітньої 
програми аспірант здійснює при формуванні індивідуального навчального плану. Вивчення дисциплін за вибором 
для здобувачів третього (доктори філософії) рівня вищої освіти йде паралельно з вивченням обов’язкових 
дисциплін. Перелік вибіркових дисципліни сформовано на інформаційному сайті Одеського ДАУ вкладці 
аспірантури. У Каталозі http://osau.edu.ua/pro-universytet/naukova-robota/aspirantura/tehnologiya-vyrobnytstva-i-
pererobky-produktsiyi-tvarynnytstva/robochi-programy/katalog-vybirkovyh-dystsyplin/ можливий перехід  на робочу 
програму дисципліни, де є опис змісту дисципліни, цільове призначення та кафедра, що викладатиме дисципліну. 
Після ознайомлення з даним переліком елективних дисциплін та навчальним планом здобувачі ІІІ рівня вищої 
освіти протягом перших двох тижнів письмово роблять свій вибір, щодо вивчення конкретних дисциплін до 14 
вересня поточного навчального року. Вибіркові дисципліни надають можливість здійснення поглибленої підготовки 
аспірантів, щодо майбутньої діяльності та їх особистим інтересам; дозволяють забезпечувати програмні результати в 
межах ОНП з метою формування бажаних компетенцій здобувача.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Як зазначено  у ОНП наукова складова з І-го року навчання передбачає підбір господарства для проведення 
наукових досліджень та закладання науково-господарського досліду відповідно обраної теми наукових досліджень в 
умовах 1-2 господарств. Дослідження у галузі тваринництва носять прикладний (практичний) характер. Здобуті під 
час теоретичного навчання компетентності закріплюються в умовах виробництва під час проведення науково-
господарського експерименту, що забезпечує формування у аспірантів здатність аналізувати й структурувати 
проблеми виробництва і переробки продукції тваринництва, забезпечувати їх вирішення тощо. Науково-
господарський дослід здобувачів проводиться в умовах провідних господарств під організаційно-методичним 
керівництвом наукового керівника (-ів). Терміни проведення практичної підготовки визначаються навчальним та 
індивідуальним планами роботи. Крім того, ОНП та навчальним планом передбачено проходження здобувачами 
педагогічної практики (на ІІ курсі, 3 семестр, 3 кредиди), яка є невід'ємною складовою частиною освітнього процесу 
підготовки майбутніх викладачів.Термін проходження педагогічної практики та її програма визначаються в 
індивідуальному плані аспіранта, затверджуються науковим керівником, гарантом ОНП, узгоджуються із 
завідувачем кафедри.

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

Концепція соціального навчання згідно ОНП пов’язана з використанням методик, які дають змогу не тільки здобути 
базові та ґрунтовні знання з різних освітніх компонентів, але також опанувати низку навичок softskills. Освітніми 
компонентами, що сприяють набуттю здобувачами ОНП соціальних навичок, є дисципліни, що забезпечує 
загальнонаукові компетентності (Філософія) та дисципліна, що забезпечує універсальні навички дослідника 
(Управління інноваційними проектами). Вивчення цих дисциплін забезпечує здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, здатність генерувати 
нові ідеї (креативність), здатність до комунікації, лідерства). В умовах євроінтеграційних процесів особливої 
актуальності набувають соціальні навички щодо вільного спілкування іноземною мовою, яку здобувачі ІІІ рівня 
вищої освіти опановують протягом  трьох семестрів першого та другого курсів навчання під час вивчення  іноземної 
мови.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Зміст ОНП повністю ураховує вимоги існуючого професійного проекту Стандарту вищої освіти України за 
спеціальністю 204 «ТВППТ» третього (доктори філософії) рівня вищої освіти, після появи якого у 2019 р. було 
переглянуто основні засади вже функціонуючої в Одеському ДАУ ОНП «ТВППТ» (протокол № 7 від 30 січня 2020 
року). Існуючі в ОНП загальні і спеціальні компетентності та програмні результати повністю відповідають 
рекомендованим у проекті Стандарту вищої освіти України та узгоджені з дев’ятим рівнем Національної рамки 
кваліфікації.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Освітній процес в Одеському ДАУ регулюється Положенням про організацію освітнього процесу і здійснюється за 
такими формами: аудиторні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи. Обсяг освітніх 
компонентів ОНП «ТВППТ» третього (доктори філософії) рівня вищої освіти становить 60 кредитів ЄКТС і повністю 
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відповідає фактичному навантаженню для здобувачів вищої освіти. У навчальному плані ОНП серед загального 
обсягу підготовки аспірантів 46% теоретичне навчання, 44% – практична підготовка. Теоретичне навчання 
формують 36 кредити ЄКТС обов’язкових компонент, 13 кредитів ЄКТС – вибіркової складової, 640 аудиторних 
годин та 830 годин самостійної роботи.

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

Дуальна освіта як форма навчання в Одеському державному аграрному університеті для підготовки докторів 
філософії не передбачена.

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

http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/Pravyla-pryema-aspyrantura-2019.pdf

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Вступ на навчання за ОНП здійснюється відповідно до правил прийому і регламентується Положеннями про 
прийом до аспірантури (http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/Pravyla-pryjomu-do-aspirantury.pdf). 
Щороку, відповідно до Положень, складають необхідні екзаменаційні матеріали. У 2019-2020 навчальному році 
прийом на навчання здобувачів ІІІ рівня вищої освіти за спеціальністю 204 «ТВППТ» ОНП «ТВППТ» на основі 
ступеня магістра або ОКР спеціаліста здійснювався за результатами випробувань. Вступники до аспірантури 
університету складають вступні іспити: зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, 
яка відповідає обраній ними науковій спеціальності); з іноземної мови (за рішенням вченої ради ОДАУ) в обсязі, 
який відповідає рівню B2. Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, додаткового вступного 
випробування для вступників, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка 
зазначена у дипломі магістра (спеціаліста). В конкурсі мають право брати участь вступники, які за результатами 
кожного з вступних випробувань отримали 60 і більше балів зі 100 можливих. Формування рейтингу здобувачів 
ОНП здійснювалося за сумою балів вступних випробувань та додаткових балів за навчальні та наукові досягнення. 
Чисельність зараховуваних на навчання за ОНП обмежується ліцензійним обсягом (10 осіб).

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється Положенням про порядок 
переведення, відрахування та поновлення здобувачів, а також надання їм академічної відпустки в Одеському ДАУ, 
Положенням про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до Одеського ДАУ.
Дані положення доступні за відповідним посиланням (http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/PRO-
PORYADOK-PEREVEDENNYA-VIDRAHUVANNYA-TA-PONOVLENNYA-ZDOBUVACHIV-.pdf)..
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozhennya-pro-pryjom-inozemtsiv-ta-osib-bez-gromadyanstva.pdf

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Для ОНП «ТВППТ» ІІІ рівня вищої освіти практичних прикладів визнання результатів навчання, отриманих в 
інших ЗВО, немає. Процедура визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО має наступні етапи: 1. 
Здобувач вищої освіти звертається з заявою до ректора Університету з проханням про перезарахування результатів 
навчання. До заяви додається академічна довідка (для визнання результатів навчання в українських ЗВО зразка 
відповідно до Наказу МОН України №525 від 12.05.2015 р.) або інший документ, який підтверджує результати 
навчання. При цьому можуть додатково надаватися Каталоги курсів, Договір про навчання, Договір про 
практику/стажування, Сертифікат про практику/стажування. 2. На основі поданих документів Університет приймає 
рішення про їх визнання та перезарахування. 3. Усі кредити, отримані під час академічної мобільності, які 
погоджено в Договорі про навчання та підтверджено Академічною довідкою, мають бути перезараховані без 
затримки та входити до ступеневої кваліфікації здобувача без будь-якої додаткової роботи чи оцінювання. 4. При 
поновленні чи переведенні здобувача для визнання результатів навчання та перезарахування кредитів з однієї чи 
кількох дисциплін, створюється розпорядженням проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків предметна 
комісія. До неї входять: проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків; гарант освітньої програми; науково-
педагогічні працівники, які викладають дисципліни, що пропонуються до перезарахування.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Процедура визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті буде регулюватися Положенням про 
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порядок визнання в Одеському ДАУ результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, яке на даний час у 
процесі розробки, яким буде передбачено, що за наявності у аспірантів мовного сертифікату В2, виданого 
сертифікованими органами, вони будуть звільнені від вивчення іноземної мови, а результати з даного предмета 
перезараховані.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Практика застосування вказаних правил на відповідній освітньо-професійній програмі – відсутня.

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

Навчання в Одеському ДАУ на усіх рівнях вищої освіти здійснюється регламентується Положенням про організацію 
освітнього процесу в ОДАУ від 06.03.2019 року (http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Polozhennya-pro-
organizatsiyu-osvitnogo-protsesu.pdf). Підготовка докторів філософії здійснюється відповідно ОНП, навчального 
плану та робочими програмами дисциплін. Формами організації освітнього процесу є навчальні заняття, самостійна 
робота, практична підготовка (проведення науково-господарського досліду, педагогічна практика) і контрольні 
заходи. Використовуються наступні методи навчання (наочні, словесні, практичні, інноваційні) та форми навчання: 
лекції (бесіди і презентації), практичні заняття, інтерактивні заняття (робота в малих групах, кейс-метод, ділові ігри, 
тренінги, мозковий штурм та ін.), індивідуальні заняття, консультації з викладачами, самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої рекомендованої літератури, навчальних мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище навчального процесу Moodle, педагогічна практика, підготовка дисертаційної 
роботи. Завдяки оптимально обраним формам і методам навчання й викладання забезпечується досягнення 
заявлених у ОНП цілей та програмних результатів навчання. В таблиці 3 додатку наведено матрицю відповідності 
програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання.

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?

Розвиток концепції людиноцентрованого навчання за ОНП для здобувачів вищої освіти спрямований на 
формування компетентного конкурентоспроможного фахівця, здатного до дослідницько-інноваційного типу 
мислення з потребою та навичками безперервного професійного розвитку. Такий підхід поглиблює практичні 
знання здобувачів, посилює компетентнісну складову навчання, дозволяє перейти від традиційної технології 
навчання – передачі знань, до проблемної технології. Втілення людиноцентрованого навчання і викладання в 
освітній процес передбачає врахування інтересів і потреб здобувачів та стейкхолдерів, гнучкі навчальні траєкторії; 
застосування різних способів подачі матеріалу; використання різноманітних методів; систематичне оцінювання і 
коригування способів подачі матеріалу; заохочення в здобувачів почуття незалежності водночас із забезпеченням 
наставництва і підтримки з боку викладачів (наукових керівників); розвиток взаємоповаги; наявність належних 
процедур реагування на скарги та побажання здобувачів. Адміністрація Одеського ДАУ заохочує і підтримує вибір 
НПП щодо інноваційних, прогресивних та оптимальних форм і методів навчання й викладання, відповідних 
людиноцентрованому підходу. Для цього викладачі систематично підвищують свою кваліфікацію і професійну 
майстерність.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Методи навчання і викладання за ОНП відповідають принципам академічної свободи. Під час провадження 
науково-педагогічної діяльності НПП самостійно і незалежно визначають доцільні форми і методи викладання 
освітніх компонент. При цьому вони керуються принципами свободи слова, думки і творчості, поширення знань та 
інформації, вільного оприлюднення і використання результатів наукових досліджень. Академічна свобода НПП 
Одеського ДАУ обмежена лише нормами статуту, діючими положеннями, правилами внутрішнього розпорядку, 
наприклад, розкладом занять, спеціалізацією кафедри тощо. Гарантією права на академічну свободу є заборона з 
боку адміністрації Університету, органів державної влади, третіх осіб здійснювати цензуру творчої діяльності 
викладачів. Здобувачі вищої освіти під час анкетувань мають можливість висловлювати пропозиції стосовно 
організації освітнього процесу за принципами академічної свободи. Такі пропозиції враховуються НПП при 
визначенні методів навчання і викладання. При викладанні професійно-орієнтованих дисциплін, що носять 
інноваційний характер і мають динамічні зміни, НПП використовують інтерактивні методи подачі інформації.

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 *

Достовірна, об’єктивна, актуальна, своєчасна та легкодоступна інформація про діяльність за ОПП публікується на 
сайті Одеського ДАУ, включаючи програми для потенційних здобувачів різних рівнів вищої освіти, студентів, 
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випускників, інших стейкхолдерів і громадськості. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається повна, 
доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв 
оцінювання в межах окремих освітніх компонентів. Така інформація доступна у формі: - робочі програми, що 
розміщені на сайті університету у розділі аспірантура, (http://osau.edu.ua/pro-universytet/naukova-
robota/aspirantura/tehnologiya-vyrobnytstva-i-pererobky-produktsiyi-tvarynnytstva/robochi-programy/). На початку 
навчальння під час зустрічей із аспірантами гарант та викладачі презентують освітні компоненти і висвітлюють цілі, 
завдання, очікувані програмні результати навчання, форми і методи викладання навчальних дисциплін, порядок і 
критерії оцінювання. Всі інформаційні ресурси щодо освітньої діяльності – у вільному доступі на сайті університету. 
Крім того, окремі методичні матеріали, робочі програми, конспекти лекцій розміщені у електронному модульному 
середовищі навчального процесу Moodle (https://moodle.osau.edu.ua/).

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Одеський ДАУ забезпечує безпосереднє поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОНП «ТВППТ» за 
спеціальністю 204 «ТВППТ» третього (доктори філософії) рівня вищої освіти відповідно до спеціальності та цілей 
ОНП, оскільки наукова складова є обовз’яковою. Зокрема, здобувачі виконують науково-господарський дослід, 
беруть участь у конференціях (семінарах) різного рівня, засіданнях круглих столів, дискусійних клубів тощо. Це 
дозволяє їм оволодіти сучасними інноваційними професійно-орієнтованими знаннями і апробувати їх на практиці. 
Результати досліджень публікуються у фахових та науково-публіцистичних виданнях. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Освітній процес в Одеському ДАУ передбачає людиноцентроване проблемно- та професійно-орієноване навчання і 
викладання з урахуванням інтересів і потреб здобувачів, роботодавців та спрямований на формування освіченої, 
гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення фахових знань, професійної мобільності, 
швидкої адаптації до змін в галузі ТВППТ в умовах сучасної економіки та з урахуванням змін клімату. З метою 
забезпечення відповідності потребам здобувачів і суспільства, врахування в освітньому процесі наукових досягнень і 
сучасних практик ТВППТ, наукових досліджень викладачів, аспірантів кафедри, а також інноваційних практик 
стейкхолдерів, НПП систематично оновлюють зміст освітніх компонентів. Відповідно до пункту 2.8. Положення про 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти  (http://osau.edu.ua/publichna-
informatsiya/polozhennya-odau/) в Одеському ДАУ та Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни 
(http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Polozhennya-pro-navchalno-metodychnyj-kompleks-dystsyplin.pdf) 
здійснюється постійна підготовка та оновлення освітніх компонент, передбачених навчальними планами. 
Навчально-методичний комплекс (НМК) оновлюється щорічно, в тому числі на основі власних останніх наукових 
досягнень і сучасних практик ТВППТ розширюється зміст робочої навчальної програми, доповнюється список 
літератури, тощо. Підготовлені вперше та оновлені НМК щорічно розглядаються до початку поточного навчального 
року (серпень) на засіданні кафедри. Контроль за якістю НМК дисциплін, їх змістовим наповненням і оновленням 
постійно здійснюють гарант та завідувачі кафедр, декани та науково-методичні комісії факультетів, а також 
навчальний відділ під час щорічної перевірки готовності науково-методичного забезпечення навчального процесу 
на кафедрах Одеського ДАУ до нового навчального року. В Університеті сформовано механізм щодо оновлення 
змісту навчальних дисциплін на основі наукових досягнень та сучасних практик. Науково-педагогічний персонал 
кафедри ТВППТ проходить стажування як в Україні, так і за періодично за кордоном (Великобританія, Румунія, 
Польща, Болгарія). Відповідно до програми стажування викладачі здобувають нові компетентності та програмні 
результати, завдяки яким якісно оновлюють зміст освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних 
практик у галузі ТВППТ.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Освітній процес за ОНП передбачає тісний зв'язок навчання, викладання та наукових досліджень із 
інтернаціоналізацією діяльності закладу вищої освіти. Так, завідувач кафедри ТВППТ Сусол Р. Л. після 
проходження стажування в умовах Великої Британії у 2016 та в 2017 рр. розробив наступні навчальні курси: 
Технологія виробництва екопродукції, Актуальні проблеми технології виробництва і переробки продукції 
тваринництва. Здобувачі ОНП також мають досвід інтернаціоналізації через участь у міжнародних конференціях на 
базі Одеського ДАУ та в інших наукових установах, закладах освіти та через публікації. 

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?

Оцінювання аспірантів – важлива складова освітнього процесу вищої школи. Діяльність здобувача полягає в 
досягненні результатів навчання, запланованих робочою програмою певної компоненти плану освітнього процесу. 
Рівень досягнення результатів навчання аспіранта оцінюється під час контрольних заходів, будується на принципах: 
об’єктивності визначення міри досягнення запланованих результатів навчання; використання чітких й 
оприлюднених критеріїв виставлення оцінок; здійснення адміністративних перевірок точності проведення 
виписаних процедур. В Одеському ДАУ контроль якості освітнього процесу (Положення про систему забезпечення 
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якості освітньої діяльності в Одеському ДАУ) проводиться на таких рівнях: науково-педагогічний працівник – 
кафедра – науково-методична комісія факультету – деканат – науково-методична рада університету – ректорат. 
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Одеському ДАУ; Положення про систему 
забезпечення якості освітньої діяльності в Одеському ДАУ та ОНП «ТВППТ» третього (доктори філософії) рівня 
вищої освіти зі спеціальності 204 «ТВППТ» контрольні заходи у межах навчальних дисциплін в Університеті 
включають поточний та підсумковий контроль засвоєння навчальних дисциплін, проте основним підсумковим 
контролем є атестація, яка здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної роботи доктора філософії. До 
контрольних заходів перевірки досягнення програмних результатів навчання ОНП при поточному контролі 
належать: опитування, презентація дослідних робіт, есе, звіт з педпрактики, піврічна та річна атестація роботи 
аспіранта згідно індивідуального плану роботи.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Відповідно до Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Одеському ДАУ в 
ЗВО розроблено комплексну систему виставлення балів та чітких критеріїв оцінювання, які є зрозумілими для 
аспірантів, сприяють розвитку в них власної оцінної діяльності. Здобувач чітко розуміє, чому він отримав ту чи іншу 
оцінку (або кількість балів) за свою навчальну роботу, де він припустився помилок і яких саме; що необхідно 
зробити, щоб підвищити свій рівень знань. Оцінювання здобувачів відбувається за використання поточного 
опитування та підсумкового контролю (заліки, іспити). Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється 
за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно; зараховано, незараховано); 100-бальною 
шкалою та шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX, F). Атестація випускників ОНП ІІІ рівня вищої освіти проводиться в 
формі публічного захисту дисертаційної роботи доктора філософії. Отже, критерії оцінювання надають визначеності 
інформації, яка сприймається, що і створює основу для прозорості процесу оцінювання. Саме визначеність усіх 
компонентів процедури оцінювання і веде до розвитку власного оцінного судження у аспірантів.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання в Університеті є доступною. Вона прописана у 
Положенні про забезпечення якості освітньої діяльності Одеського ДАУ, а саме: загальний порядок оцінювання 
знань здобувачів за кредитно-трансферною системою, порядок розподілу балів, форми та види завдань, критерії 
оцінювання знань тощо. Викладачі по кожній навчальній дисципліні доводять її до відома аспірантів на початку 
навчального семестру. Крім того, здобувачі вищої освіти можуть дізнатися вказану інформацію із Положення про 
систему оцінювання успішностінавчання здобувачів вищої освіти в Одеському ДАУ, яке знаходиться у вільному 
доступі на інтернет-сторінці університету, та з робочої програми навчальної дисципліни. Збір інформації щодо 
чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 
онлайн анкетування та усного опитування. Отримана інформація враховується у подальшому вдосконаленні 
освітнього процесу.

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

Формою атестації здобувачів вищої освіти в Одеському ДАУ є публічний захист дисертаційної роботи доктора 
філософії, що відповідає вимогам проекту Стандарту вищої освіти України із галузі знань 20 «Аграрні науки та 
продовольство», спеціальності 204 «ТВППТ» третього (доктор філософії) рівня

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів в Одеському ДАУ регулюється наступними документами: 1) 
Положенням про організацію освітнього процесу в Одеському ДАУ; 2) Положенням про систему оцінювання 
успішності навчання здобувачів вищої освіти в Одеському ДАУ; 3) Положенням про забезпечення якості освітньої 
діяльності в Одеському ДАУ. Всі ці документи, що регламентують процедуру проведення контрольних заходів в 
Одеському ДАУдоступні для здобувачів вищої освіти та викладачів за посиланням:http://osau.edu.ua/publichna-
informatsiya/polozhennya-odau/

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

З метою забезпечення об’єктивності і неупередженості екзаменаторів в Університеті розроблено Положення про 
академічну доброчесність в Одеському ДАУ. Відповідно до основних пунктів Положення загальний порядок 
оцінювання знань здобувачів, порядок розподілу балів, форми та види завдань, критерії оцінювання знань тощо по 
кожній навчальній дисципліні доводяться науково-педагогічним працівником до відома аспірантів на початку 
навчального семестру. Дотримання всіма відповідальними особами процедур прописаних у вказаному документі і є 
необхідною умовою уникнення конфлікту інтересів в освітньому процесі. Приклади необ’єктивної оцінки знань 
здобувачів ОПП – відсутні.
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Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості здобувачами вищої світи в Одеському ДАУ 
урегульовує порядок повторного проходження контрольних заходів. Згідно засад якого якщо у підсумку здобувач 
отримав за рейтинговим показником оцінку «FХ», він допускається до повторного складання підсумкового 
контролю з дисципліни. Здобувач, допущений до повторного складання підсумкового контролю зобов’язаний у 
терміни, визначені деканатом, перездати невиконані (або виконані на низькому рівні) завдання поточно-
модульного контролю і скласти підсумковий контроль. У разі отримання здобувачем за рейтинговим показником 
оцінки «F», він повинен пройти повторний курс вивчення цієї дисципліни впродовж наступного семестру 
(навчального року) за графіком, встановленим деканатом. Бали, отримані здобувачем при вивченні дисципліни у 
попередній період, анулюються. Випадки отримання здобувачами за рейтинговим показником оцінки «F» за ОНП 
«ТВППТ» – відсутні.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Процедуру оскарження результатів контрольних заходів в Одеському ДАУ урегульовано Положенням про 
забезпечення якості освітньої діяльності в Одеському ДАУ та Положенням про систему оцінювання навчання 
здобувачів вищої освіти в Одеському ДАУ. Якщо здобувач не погоджується із кількістю одержаних балів, він може за 
заявою повторно скласти відповідну форму контролю спеціально створеній комісії. Випадків оскарження процедури 
проведення та результатів контрольних заходів на рівні ОНП не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

В Одеському ДАУ визначено чітку та зрозумілу політику, стандарти та процедури дотримання академічної 
доброчесності, які послідовно дотримуються всі учасники освітнього процесу під час реалізації ОНП «ТВППТ». В 
Університеті розроблено Положення про академічну доброчесність в Одеському ДАУ, яке доступне за посиланням: 
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozhennya-pro-akadem.-dobrochesnist.pdf

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Одеський ДАУ популяризує академічну доброчесність та використовує відповідні процедури та технологічні рішення 
як інструменти протидії порушенням. Для профілактики плагіату та стимулювання здобувачів вищої освіти 
Одеського ДАУ до самостійного виконання науково-дослідних робіт здійснюються наступні заходи: результати 
наукових досліджень аспірантів систематично заслуховуються на науково-методичних семінарах та засіданнях 
кафедри ТВППТ. З метою недопущення фактів академічного плагіату науковіроботи аспірантів (статті, тези, розділи 
дисертацій) перевіряють використовуючи програму «Unicheck» та «StrikePlagiarism».

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

З метою популяризації академічної доброчесності та попередження її порушень в Одеському ДАУ вживають такі 
заходи: обов’язкове інформування учасників освітньо-наукового процесу про необхідність дотримання принципів та 
норм академічної доброчесності, професійної етики; ознайомлення всіх учасників освітнього процесу з 
документами, що унормовують запобігання академічного плагіату та встановлюють відповідальність за його 
наявність; формування, видання та розповсюдження методичних матеріалів із визначенням вимог щодо належного 
оформлення використаних посилань в наукових матеріалах; проведення для учасників освітнього процесу семінарів 
з питань інформаційної діяльності Університету, правильності написання наукових, навчальних робіт, правил опису 
джерел та оформлення цитувань; уведення до освітніх програм і навчальних планів підготовки фахівців з вищою 
освітою навчальних дисциплін, що забезпечують формування загальних компетентностей з дотримання етичних 
норм і принципів, коректного менеджменту інформації під час роботи з первинними та вторинними 
інформаційними ресурсами та об’єктами інтелектуальної власності; сприяння органам студентського 
самоврядування, первинній профспілковій організації студентів та аспірантів. 

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

За порушення правил академічної доброчесності здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники відповідно 
Положення про академічну доброчесність Одеського ДАУ можуть притягуватися до відповідальності. Порушення 
академічної доброчесності та етики, за наявності ознак юридичної відповідальності, підлягає розгляду згідно з 
вимогами чинного законодавства України. Конкретні види санкцій та способи дисциплінарного впливу, особливості 
їх застосування можуть визначатись відповідними Положеннями.Випадків виявлення порушення академічної 
доброчесності у здобувачів ІІІ рівня вищої освіти ОНП «ТВППТ» не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
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професіоналізму?

В Одеському ДАУ розроблено нормативні документи та імплементується інституційна політика щодо процедури 
конкурсного добору НПП: Положення про порядок проведення конкурсного відбору на вакантні посади, прийняття 
на роботу, продовження трудових відносин та звільнення з посад науково-педагогічних працівників Одеського ДАУ, 
Положення про атестацію педагогічних працівників Одеського ДАУ. Згідно Положення про порядок проведення 
конкурсного відбору на вакантні посади, прийняття на роботу, продовження трудових відносин та звільнення з 
посад науково-педагогічних працівників Одеського ДАУ конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, 
гласності, законності, рівності прав претендентів, незалежності, об'єктивності та обґрунтованості рішень, 
неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття посад науково-педагогічних працівників. Участь у конкурсі 
мають право приймати особи, які мають повну вищу освіту і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями 
відповідають вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників Законами України «Про освіту», «Про 
вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», ліцензійними умовами надання освітніх послуг за 
певним напрямом підготовки та умовам оголошеного конкурсу. При розподілі навчального навантаження за ОНП 
враховуються професійно-кваліфікаційні характеристики, наукова активність та відповідний рівень професіоналізму 
НПП відповідно до Ліцензійних умов спеціальності.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

В Одеському ДАУ активно використовуються та високо цінуються різноманітні підходи до навчання та викладання, 
обов’язково враховується думка аспірантів та стейкхолдерів про методи подання освітніх компонент ОНП «ТВППТ» 
спеціальності 204 «ТВППТ». Ми активно залучаємо до співпраці в ОНП роботодавців, які діляться практичним 
досвідом з питань ТВППТ у відносно мінливих умовах сьогодення. Це насамперед підприємства Одещини: ТОВ 
«Агропрайм Холдинг», ТОВ «Арцизька м’ясна компанія», СТОВ «Мрія», ТОВ «А/Ф«Петродолинське» та інші. Окрім 
цього кафедра ТВППТ співпрацює з НДІ: Інститут свинарства та АПВ НААН, Інститут тваринництва степових 
районів «Асканія Нова», Інститут тваринництва НААН (м. Харків), Інститут розведення і генетики тварин ім. М. В. 
Зубця НААН  та ін. Запрошуємо до читання лекцій директорів, головних технологів провідних підприємств з 
виробництва і переробки продукції тваринництва та провідних науковців з НДІ та ВУЗів (доктори наук: Рибалко 
В.П., Березовський М. Д., Церенюк О. М., Баньковська І. Б., Прокопенко Н. П. та ін.). Роботодавці беруть активну 
участь в реалізації освітнього процесу університету, оскільки отримують можливість поспілкуватися з аспірантами, 
обзнайомити їх з особливостями подальшого працевлаштування. Усне опитування показало, що здобувачі краще 
сприймають теоретичну інформацію, якщо вона підкріплені практичними прикладами успішних практиків та 
провідних науковців. Усі стейкхолдери активно долучаються до співпраці у рамках ОНП.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Кафедрою ТВППТ періодично запрошуються до викладання освітніх компонент представники підприємств, 
науковців, що є професіоналами в галузі. Здійснюються виїзди до підприємств, які відомі своїми досягненнями та 
можуть ознайомити здобувачів вищої освіти з інноваційними технологіями у виробництві та переробці продукції 
тваринництва. Професіонали-практики та представники роботодавців запрошуються на аудиторні заняття з 
актуальних тем відповідно до начального плану дисципліни. Так, наприклад, заняття з дисципліни «Управління 
селекційними процесами у тваринництві» на тему «Організація племінної справи у тваринництві для успішного 
управління селекційними процесами у тваринництві» було проведено спеціалістом відділу розвитку 
агропромислового виробництва, технічної політики та безпеки праці управління аграрної політики Одеської 
облдержадміністрації Золотар Л. Г., заняття з дисципліни «Інноваційні технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва» на тему «Технологія виробництва свинини на спеціалізованих індустріальних 
підприємствах» проведено доктором с.-г. наук, старшим науковим співробітником лабораторії фізіології 
відтворення Інститутом свинартства і АПВ НААН України –  Баньковською І. Б. Періодично Університет відвідують 
науковці з університетів Польщі, Румунії та інших країн, які ознайомлюють здобувачів зі світовими поглядами на 
проблеми в тваринництві.
Міжнародних партнерів університету можна побачити за посиланням: http://osau.edu.ua/pro-
universytet/mizhnarodna-diyalnist/

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Університет сприяє професійному розвитку викладачів, так Колективним договором між трудовим колективом та 
адміністрацією Одеського ДАУ на 2019 – 2023 роки та Положенням про підвищення кваліфікації, педагогічних та 
науково-педагогічних працівників регламентуються умови здійснення матеріального забезпечення з метою 
своєчасного підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у відповідності з планами кафедр. 
Університетом встановлено для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, 
перепідготовки і навчання іншим професіям з відривом від виробництва, гарантії: а) зберігати середню заробітну 
плату за основним місцем роботи на час навчання; б) здійснювати оплату вартості проїзду працівників до місця 
навчання і назад на підставі підтверджуючих документів. Щорічно, відповідно до Положення про забезпечення 
якості освітньої діяльності науково-педагогічних працівників Одеського ДАУ, завідувачі кафедри проводять оцінку 
ефективності (рейтинг викладачів кафедри) та активізації їхньої роботи. Система рейтингових показників має 
стимулюючий характер, спрямований на підвищення мотивації НПП до високопродуктивної праці в усіх видах 
діяльності, і може щорічно удосконалюватися залежно від загальних завдань, що стоять перед колективом кафедри 
(університету).
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Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Стимулюючим фактором до професійного розвитку викладача є його матеріальне та нематеріальне заохочення, для 
цього в Університеті розроблено Положення про атестацію педагогічних працівників Одеського ДАУ 
(http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Polozhennya-pro-atestatsiyu-pedagogichnyh-pratsivnykiv.pdf). 
Проведення атестації професійної діяльності викладачів Одеського ДАУ спрямоване на мотивацію НПП до 
удосконалення навчальної, наукової, методичної та організаційної діяльності, підвищення рівня професіоналізму. 
За результатами атестації та рейтингового оцінювання відбувається преміювання НПП за підсумками року в межах 
фонду оплати праці. Положення про матеріальне заохочення працівників Одеського ДАУ за сумлінну працю, 
зразкове виконання посадових обов’язків чітко визначає умови преміювання працівників за сумлінну працю. Крім 
того, науково-педагогічні та інші працівники Університету преміюються за опублікування монографій, посібників та 
статей у виданнях, що цитуються у наукометричних базах Scopus, Web of Science. Нематеріальне заохочення 
відбувається шляхом нагородження грамотами, подяками з нагоди професійних свят та пам’ятних дат. Положення 
про матеріальне заохочення (преміювання)  та надання матеріальної допомоги працівникам Одеського ДАУ, яке 
доступне за посиланням:http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/Polozhennya-pro-mat.zaohoch.-pratsivn.-
ODAU.pdf

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?

Головними складовими формування фінансових ресурсів Одеського ДАУ є загальний і спеціальний фонд. Загальний 
фонд включає держбюджетне фінансування, а до складу спеціального фонду входять кошти за надання платних 
освітніх послуг громадянам України; валютні кошти за контрактну підготовку іноземних громадян; 
госпрозрахункові кошти за виконання договірних науково-дослідних робіт; кошти за надання в оренду майна 
юридичним особам; благодійні внески, гранти та дарунки. Загальна сума фінансування університету за 2019 рік 
склала 62216,3 тис. грн, що є достатнім для досягнення визначених в ОНП цілей і програмних результатів навчання. 
Університет має у своєму складі розширену інфраструктуру (бібліотеку, спортивні майданчики, їдальню, студентське 
кафе, навчально-науковий виробничий центр), що сприяє досягненню цілей та програмних результатів навчання. 
Так, фундаментальна бібліотека повністю забезпечує інформаційне супроводження навчального процесу. Загальний 
фонд бібліотеки становить 744203 примірника. У бібліотеці функціонують такі основні складові інформаційного 
простору: електронний каталог, власні бази даних, веб-сайт, Інституційний репозитарій, віртуальна бібліографічна 
довідка, бібліографічні огляди, відеоуроки. Проводяться масові заходи за допомогою медіа-ресурсів. Викладачі та 
студенти мають безоплатний доступ до електронних ресурсів у комп'ютерних класах з вільним доступом до мережі 
Інтернет.

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?

Одеський ДАУ забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я через: медичне обслуговування, 
наявність закладів громадського харчування (їдальня, кафе), безпечні умови проживання у гуртожитку, розвиток 
фізичного виховання та спорту. Здобувачі постійно беруть участь у різних видах спортивних змагань та часто 
займають призові місця. З метою реалізації творчих здібностей здобувачів в університеті багато років функціонує 
Культурний центр. До складу Центру Культури та дозвілля входять: концертмейстер; фотограф; балетмейстер; 
художник; хормейстер.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

В Одеському ДАУ велика увага приділяється забезпеченню безпечності освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів. У перші дні навчального року проводяться інструктажі зі студентами і НПП щодо безпеки 
життєдіяльності, дотримання правил пожежної безпеки, охорони праці з відповідним записом у журналі. Правила 
поведінки в питаннях безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки регламентуються інструкціями, наказами, 
положеннями з питань пожежної безпеки, загальними вимогами щодо утримання протипожежного режиму. В 
осінньо-зимовий період проводяться підвищені профілактичні заходи, пов’язані з електробезпекою. В Університеті 
визначено обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки окремих будівель, споруд, приміщень, 
інженерного обладнання, а також за утримання та експлуатацію засобів протипожежного захисту. Розроблено і 
затверджено план евакуації студентів і працівників у разі виникнення пожежі та порядок оповіщення учасників 
навчально-виховного процесу. Усі приміщення та умови для навчання здобувачів вищої освіти відповідають діючим 
санітарним вимогам, згідно Санітарного паспорту. Важливу роль у покращенні навчального та виховного процесів в 
університеті відіграє психологічна служба, яка підпорядковується проректору з науково-педагогічної та виховної 
роботи.  У штаті Університету є практикуючий психолог. 

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
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підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

В Одеському ДАУ створені механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти. Надається організаційна та консультативна підтримка з метою реалізації 
здобувачами індивідуальної освітньої траєкторії (проведення семінарів, «круглих столів», виховних годин, 
методичного об’єднання кураторів; надання консультацій здобувачам психологічною, юридичною службами 
університету; координація роботи студмістечка, розв’язання питань з поселення та проживання здобувачів у 
гуртожитках). З метою забезпечення виконання здобувачами своїх обов’язків та захисту їх прав в університеті 
функціонує Студентське самоврядування. Система інформаційної підтримки здобувачів Одеського ДАУ передбачає 
забезпечення навчально-інформаційними матеріалами і відкритим доступом до регламентуючих документів ОПП 
та ОНП. Наявні інформаційні системи супроводу здобувача, орієнтовані на покращення його результатів навчання. 
На сайті Університету у вільному доступі є інформація для ЗВО про студентське містечко і гуртожитки, харчування, 
медичне забезпечення, можливості для здобувачів з особливими потребами, умови для навчання, мовні курси, 
міжнародні програми, практика (стажування), студентські організації, умови для занять спорту і дозвілля. Здобувачі 
пільгових категорій населення, які мають право на соціальну підтримку і захист, забезпечуються ними у повній мірі. 
Соціальна підтримка здобувачів в Одеському ДАУ відбувається у формі виплати соціальних стипендій, премії для 
аспірантів пільгового харчування, пільгових путівок на лікування, медичне обстеження, надання безоплатних 
квитків на культурні та просвітницькі заходи, виплати премій. За даними моніторингу, якій щорічно проводиться 
проректором з науково-педагогічної та виховної роботи Університету серед випускників, існуючі механізми 
освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки значно сприяли успішному 
розвитку їх подальшої кар’єри.

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)

Одеський ДАУ надає освітні послуги здобувачам вищої освіти на рівній основі, без дискримінації із застосуванням 
особистісно орієнтованих методів навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної 
діяльності. Вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами проходять у формі співбесіди та в разі 
позитивного висновку вони рекомендуються до зарахування. Такі особи можуть зараховуватись за співбесідою або 
брати участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1, квотою-2. В Одеському ДАУ впроваджується 
програма з поетапного пристосування частини навчальних приміщень для здобувачів з особливими потребами. 
Частково доступними (обладнані східцями та широкими дверима) є навчальні корпуси № 1, № 2, №3, №4, а також 
усі гуртожитки. Також для такої категорії здобувачів є можливість навчатися за індивідуальним графіком та 
дистанційно. В Університеті організована індивідуальна та групова робота в мережі на основі використання 
елементів і ресурсів Moodle, а також відкритих інструментів і сервісів мережі Інтернет. Проводяться заходи 
присвячені розвитку у молоді відчуття відповідальності за людей з особливими потребами. Вся інформація для осіб 
з особливими потребами доступна на сайті http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/POLOZHENNYA-PRO-
ZABEZPECHENNYA-DOSTUPNOSTI-TA-SUPROVID-OSIB-Z-OS.-O.pdf

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?

В Одеському ДАУ значна увага приділяється розробці політики та процедур врегулювання конфліктних ситуацій, 
для чого в університеті створено комісію з урегулювання трудових спорів та у штаті є психолог. Послуги, що 
надаються психологом, здійснюються на безоплатній основі, є конфіденційними та толерантними. Найчастіше 
психологу доводиться стикатися з наступними проблемами аспірантів: матеріальні труднощі, складність у особистих 
стосунках.У своїй діяльності Одеський ДАУ дотримується законодавства України в сфері забезпечення гендерної 
рівності та протидії дискримінації, зокрема, Конституції України, Законів України «Про забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків» та «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» та керується 
Положенням про академічну доброчесгість в Одеському ДАУ. (http://osau.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/Polozhennya-pro-akadem.-dobrochesnist.pdf). Крім того, в Одеському ДАУ є програма 
протидії булінгу (http://osau.edu.ua/pro-universytet/perspektyvnyj-plan-rozvytku-universytetu/).
Відповідальна особа в Одеському  ДАУ за вжиття заходів щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) – доцент 
кафедри філософії, історії і політології Ногінська А. О. На даний час випадків сексуального домагання та насильства 
в Університеті не було зафіксовано. У разі виникнення проблем пов'язаних із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією керівництво Одеського ДАУ готове на них зреагувати, що врегульовано відповідними 
Положеннями про академічну доброчесність. Крім того, в Університеті розроблена, та ухвалена Антикорупційна 
програма. Працює «Антикорупційна лінія» та «Скринька довіри». 
Вся інформація стосовно антикорупційної програми Одеського ДАУ доступна на сайті http://osau.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/5ANTYKORUPETSIJNA-PROGRAMA-ODAU.pdf
http://osau.edu.ua/publichna-informatsiya/zapobigannya-ta-protydiya-koruptsiyi-v-universyteti/

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
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періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності в Одеському ДАУ (схвалене Вченою радою 
(протокол № 5 від 13.04.2016 р.)) http://osau.edu.ua/publichna-informatsiya/polozhennya-odau/

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП та ОНП в Університеті 
регулюються Положенням про освітні програми в Одеському ДАУ (http://osau.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/POLOZHENNYA-PRO-OSVITNI-PROGRAMY-V-ODAU.pdf). При перегляді ОНП проектна 
група керувалась проектом Стандарту вищої освіти за спеціальністю 204 «ТВППТ» для третього (доктори філософії) 
рівня вищої освіти». Система внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті передбачає щорічний 
моніторинг та періодичне оновлення освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти (Положення про 
забезпечення якості освітньої діяльності в Одеському ДАУhttp://osau.edu.ua/publichna-informatsiya/polozhennya-
odau/). Моніторинг ОНП здійснюється з метою визначення, чи означені результати навчання та розраховане 
навантаження є досяжними, реалістичними та адекватними. Він проводиться робочою групою забезпечення ОНП із 
залученням експертів: стейкхолдерів та здобувачі вищої освіти. Моніторинг відбувається шляхом анонімного 
анкетування, а також опитування, інтерв’ювання, у тому числі здобувачів вищої освіти та випускників з метою 
аналізу їх власного досвіду, досягнутих результатів, оцінювання ОНП на відповідність критеріям забезпечення їх 
якості тощо. Перегляд ОНП з метою їх удосконалення здійснюється у формах оновлення або модернізації. 
Підставою для оновлення ОНП можуть бути: ініціатива і пропозиції гаранта ОНП та/або академічної ради і/або 
НПП, які її реалізують; результати оцінювання якості; об’єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру 
і/або інших ресурсних умов реалізації освітньо-професійної програми. У 2020 р. ОНП переглядалася (протокол №7 
від 30.01.2020) з метою вдосконалення можливості формування індивідуальної траєкторії здобувача вищої освіти, 
яка полягала в розширенні переліку вибіркових освітніх компонентів з питань кінології, корекції переліку 
вибіркових дисциплін, зменшення кількості кредитів з 60 до 52.

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

В Одеському ДАУ щорічно проводиться анонімне анкетування аспірантів щодо оцінювання ОНП на відповідність 
програмним компетенціям, рівня якості наданих освітніх послуг. Здобувач Слюсаренко І. С. був у 2019 р. включений 
до проектної групи при перегляді ОНП, де надав свої пропозиції щодо її оновлення та модернізації. Результати 
анкетування приймаються до уваги під час розробки й удосконалення ОНП, обговорюються на Науково-
координаційній раді. Анкета по ОНП містить основні критерії забезпечення якості, кожний критерій оцінюється за 
рівнями типу: задовольняє, частково задовольняє, не задовольняє. У процесі моніторингу відбувається збір даних за 
допомогою онлайн-анкетування за зазначеними позиціями з коментарями. За результатами моніторингу 
складається аналітичний звіт, який подається до навчально-методичної ради Університету. В результаті опитувань у 
2016-2019 н.р. було виявлено, що аспіранти бажають розширення переліку вибіркових освітніх компонентів ОНП з 
питань кінології та було побажання зменшення кількості кредитів за окремими дисциплінами з метою зменшення 
суми контракту за навчання. З цією метою у навчальний план 2020-2021 н.р. було внесено зміни. У процесі 
впровадження анкетування Одеський ДАУ використовує прогресивні технології. Збір інформації здійснюється через 
онлайн-анкетування, що забезпечує високий рівень його анонімності.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Аспірантське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОНП в Одеському ДАУ і 
надає пропозиції та зауваження щодо змісту програм навчальних дисциплін. Найбільш гострими питаннями, в 
контексті ОНП «ТВППТ», є відповідність програмних компетентностей вимогам роботодавців та інгтеграція 
наукової діяльності здобувачів у міжнародний простір. З цією метою було прийнято рішення активізувати роботу 
щодо інгтеграції наукової діяльності аспірантів та керівників у світовий науковий простір через написання 
міжнародних грантів тощо.

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

У рамках забезпечення якості ОНП «ТВППТ» ІІІ рівня вищої освіти основними роботодавцями є керівники ВУЗів, 
НДІ, тому ректор ОДАУ безпосередньо надає пропозиції та зауваження щодо змісту ОНП та програм навчальних 
дисциплін. Крім того, інші стейкхолдери, що щорічно запрошуються для читання лекцій, проведення нарад, 
семінарів та круглих столів та як учасники наукових конференцій на базі факультету та випускової кафедри 
залучаються до процесу періодичного перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості (доктори наук: 
Рибалко В. П., Березовський М. Д., Баньковська І. Б., Церенюк О. М.). Таке співробітництво передбачає розвиток 
інфраструктури стратегічного партнерства, створення спільних науково-дослідних лабораторій, виконання спільних 
науково-дослідних тематик. Для роботодавців, у процесі реалізації ОНП, найбільш гострими є питання формування 
науковця здатного розв'язувати комплексні проблеми з ТВППТ, проводити наукові дослідження з новітніми та 
удосконаленими, практично спрямованими і цінними теоретичними і методичними результатами, що передбачає 
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глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та здійснення інновацій щодо виробничої 
діяльності, що будуть визнані у світовому науковому просторі. З цією метою, Одеському ДАУ періодично 
відбувається моніторинг і удосконалення ОНП.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

В Університеті за ініціативи групи випускників та підтримки ректорату на сьогодні у процесі створення громадська 
організація «Асоціація випускників та друзів Одеського ДАУ». Одним із основних напрямів асоціації буде ведення 
інформаційної бази даних випускників та забезпечення з ними зворотного зв'язку. На сайті Університету буде 
створено електронний інформаційний ресурс «ОДАУ очима випускників», де, за допомогою анкетування буде 
збиратися інформація щодо кар’єрного шляху та траєкторій їх працевлаштування. 
Крім того, в ЗВО, щорічно відбувається зустріч випускників, під час якої систематизується інформація про якість 
ОНП та пропозиції щодо їх удосконалення. 
Нині випускники ОНП «ТВППТ» працюють переважно викладачами, науковцями, технологами, керівниками 
підприємств, фермерами або є представниками комерційних структур за фахом. До 2016 р. більше 100 % аспірантів 
розпочинали кар’єру викладача або науковця, проте більше 50% залишила ці посади через низьку заробітну плату. 
Пропозиції випускників враховуються під час розробки варіативної частини ОНП та уточнення вимог до 
компетентностей випускника. 

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?

У ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП «ТВППТ» за час її реалізації було виявлено такі 
недоліки: максимальна кількість кредитів  (60), відсутність вибіркових дисциплін, пов’язаних з кінологією, тому з 
метою усунення цього було вирішено додати до переліку вибіркових дисциплін дисципліни саме з цього напрямку. 
Крім того, згідно опитування аспірантів було виявлено необхідність коррекції переліку 1, переліку 2 та переліку 4 
вибіркових дисциплін та вилучення дисципліни «ТВ органічної продукції тваринництва» з переліку 1, «Ефективні 
системи годівлі тварин», дисципліни «Генетичні механізми еволюції тварин» з переліку 4.

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 акредитація є первинною, результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які беруться до уваги 
під час удосконалення ОНП, немає

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Учасники академічної спільноти змістовно залученні до процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП. Серед 
них проводяться відповідні опитування, що стосуються актуальних проблем. На засіданнях випускових кафедр та на 
засіданнях науково-методичної Ради і науково-координаційної Ради ОДАУ розглядаються питання якості ОНП та 
процедур їх забезпечення. Системно проводиться робота щодо ознайомлення учасників академічної спільноти з 
новими тенденціями у цьому напрямі. Зокрема, кафедрою ТВППТ угрудні 2019 та лютому 2020 були організовані 
круглі столи «Внутрішня система якості освіти: можливості та проблеми» та «Освітньо-наукові програми: стан та 
перспективи розвитку».

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Відповідно до Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Одеському ДАУ 
загальне керівництво системи внутрішнього забезпечення якості в Університеті здійснює проректор з навчальної та 
методичної роботи. Колегіальним органом управління Університету, який визначає систему та затверджує 
процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, є Вчена рада. З метою забезпечення ефективності 
належної якості вищої освіти в Університеті передбачено діяльність таких комісій вченої ради: з науково-дослідної 
роботи; з навчально-методичної роботи; з виховної роботи; з міжнародного співробітництва; з професійної етики, 
інформованості, гласності та конкурсного відбору кадрів; студентської, аспірантської та докторантської комісії. 
Розподіл функціональних обов’язків, повноважень та прав цих комісій, їх взаємодія передбачає як формальні, так і 
неформальні аспекти.

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?

Діяльність Одеського ДАУ є прозорою і публічною, запорукою цього є наявність чітких і зрозумілих правил щодо 
Сторінка 18



прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу. Нормативно-правові акти, що діють в Університеті розміщені 
на офіційному веб-сайті у рубриці «Публічна інформація» «Положення та інші акти ОДАУ» і є доступними для 
ознайомлення усім бажаючим (http://osau.edu.ua/publichna-informatsiya/).

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

http://osau.edu.ua/pro-universytet/pratsivnykam/rezultaty-monitoryngu-yakosti-osvity/

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/ONP-204_TVPPT_2020-2021.pdf

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

Зміст ОНП 204 «ТВППТ» цілком відповідає науковим інтересам аспірантів і забезпечує їхню повноцінну підготовку 
до дослідницької та викладацької діяльності у Одеському ДАУ. Підтвердженням цього є дотичність дисциплін, 
включених до навчальних планів аспірантів тематиці їх досліджень. До НП включені обов’язкові дисципліни: 
Актуальні проблеми ТВППТ; Ефективна годівля с.-г. тварин і хутрових звірів; Генетичні основи селекції тварин; 
вибіркові дисципліни: Технологія виробництва екопродукції/ Ресурсозберігаючі технології виробництва продукції 
тваринництва/ Інноваційні технології виробництва і заготівлі кормів/ Годівля високопродуктивних тварин/ 
Інноваційні технології виробництва і переробки продукції тваринництва/ Перспективні технології виробництва 
продукції хутрового звірівництва)/ Кінологія/ Генна інженерія/ Управління селекційними процесами у 
тваринництві).
Напрями досліджень усіх аспірантів (технологічні прийоми вирощування молодняку, адаптаційна здібність, 
біологічні та господарсько-корисні ознаки тварин, продуктивність тварин різних порід (порідностей) залежно від 
різних чинників, розробка сучасної технології відтворення собак різних порід, удосконалення методики виховання 
собак службових порід) знаходять своє відображення у дисциплінах професійного спрямування. 

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

 Зміст ОНП  спеціальністю 204 «ТВППТ» забезпечує повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до 
дослідницької діяльності в умовах ОДАУ. Підтвердженням цього є дослідницький характер дисциплін, включених 
до навчальних планів: актуальні проблеми ТВППТ; ефективна годівля с.-г. тварин і хутрових звірів; інноваційні 
технології виробництва і заготівлі кормів/ годівля високопродуктивних тварин; інноваційні ТВППТ; генна 
інженерія/ управління селекційними процесами у тваринництві, а також такі, що забезпечують методологічні та 
мовні компетентності аспірантів (іноземна мова; філософія; статистичні методи обробки інформації в наукових 
дослідженнях; методика і організація дисертаційного  дослідження; управління інноваційними проектами; історія 
розвитку зоотехнії). Програмні результати навчання дозоляють: - вміти представляти результати наукових 
досліджень державною та іноземною мовами; - демонструвати знання та розуміння під час здійснення наукових 
досліджень у лабораторних та виробничих умовах з біологічними об’єктами тваринництва; - здійснювати оцінку та 
забезпечувати високу якість наукових досліджень в технологічних процесах виробництва і переробки продуктів 
тваринництва; - на основі нормативних документів, застосовуючи обчислювальну техніку та існуючі методики, уміти 
розробляти моделі технологічного процесу у скотарстві, свинарстві, вівчарстві та козівництві, конярстві, 
птахівництві, хутровому звірівництві та кролівництві, бджільництві, кінології.

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 забезпечує повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до викладацької 
діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю за рахунок наявності циклу практичної підготовки – 
педагогічної практики 90 академічних годин (3 кредити ЄКТС) у 3 навчальному семестрі. 
Крім того, в умовах Одеського ДАУ у вільний час аспіранти відвідують лекції наукового керівника з дисциплін, що 
дотичні до напряму їхніх досліджень.

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

Основний напрямок наукової діяльності  та статті наукових керівників наведено у портфоліо керівників за 
посиланням: http://osau.edu.ua/pro-universytet/naukova-robota/aspirantura/tehnologiya-vyrobnytstva-i-pererobky-
produktsiyi-tvarynnytstva/naukovi-kerivnyky/

Сторінка 19



Теми дисертацій аспірантів подано у портфоліо аспірантів, що доступні за посиланням: http://osau.edu.ua/pro-
universytet/naukova-robota/aspirantura/tehnologiya-vyrobnytstva-i-pererobky-produktsiyi-tvarynnytstva/aspiranty/
З метою покращення виконання наукових досліджень по кінології та виробництву м’яса равликів   аспіранти мають 
додаткових зовнішніх керівників: аспіранти Яковлєва В. М., Куімжи М. І., (кандидата с.-г. наук старшого викладача 
кафедри ТВіППТ та кінології  Сумського НАУ Булу Людмилу Валер’янівну, яка має друковані праці по кінології; 
Кириленко А. А. (доктора с.-г. наук, професора кафедри зоології та екології  Дніпровського національного 
університету ім. Олеся Гончара – Кульбачко Юрія Люциновича, якиймає друковані праці по зоології та равликам 
зокрема.
Крім того, завантажено додатковий документ, що розкриває це питання у розділі "Загальні відомості".

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)

Одеський ДАУ організовує на своїй базі наукові всеукраїнські (міжнародні) конференції (семінари), круглі столи 
тощо. Конкретниі приклади проведення: 
- міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної ветеринарної медицини та 
тваринництва» // Одеський державний аграрний університет, м. Одеса, 15-16 червня 2017 року.
- міжнародна науково-практична конференція «М’ясні генотипи свиней: історія створення, сучасний стан та 
перспективи» // Одеський державний аграрний університет, м. Одеса, 14-15 червня 2018 року.
- міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології виробництва, переробки та зберігання 
сільськогосподарської продукції» // Одеський державний аграрний університет, с. Івашків Кодимського району 
Одеської області, 15-16 червня 2019 року.
Участь аспірантів є обовз’яковою та безкоштовною. Крім того, аспіранти мають право надрукувати 1 статтю 
одноосібно у фаховому збірнику ОДАУ безкоштовно протягом терміну навчання.

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

Одеський ДАУ сприяє участі аспірантів у міжнародних наукових конференціях (семінарах), круглі столи тощо. 
Конкретні приклади участі наведені у портфоліо аспірантів, що доступне за посиланням: http://osau.edu.ua/pro-
universytet/naukova-robota/aspirantura/tehnologiya-vyrobnytstva-i-pererobky-produktsiyi-tvarynnytstva/aspiranty/
- Новічкова А. О. International Conference on the Development of Meat and Dairy Sheep Breeding «In sheep farming, 
adopt environmentally friendly practies!» International livestock exhibition «SPACE 2019».(September, 13, 2019, Rennes, 
France); International Scientific and Practical Conferences on the Development of Meat and Dairy Sheep Breeding:«The 
New Zealand sheep industry has resources»;«Economics of sectore sheepmeat»;Europe's n°1 livestock show «Sommet de 
l'Élevage».(Oktober, 7-9, 2019, Clermont-Ferrand, France); International Scientific Conference on the Development of Meat, 
Meat-Dairy, Meat-Wool and Wool Sheep Breeding «Grants for the development of sheep breeding. Pasture problems. 
Export and Import Market».International Exhibition «AgroExpo 2020». (Februare, 6-9, 2020, Izmir, Turkey); The 2nd 
International scientific and practical conference Modern science: problems and innovations‖ (May 3-5, 2020) SSPG Publish, 
Stockholm, Sweden. 2020. P.17-21.
- Гарматюк К. В., Тацій О. В.  The Vth International scientific and practical conference «Science, society, education: 
topicalissues and development prospects» (April 12-14, 2020) SPC «Sci-conf.com.ua», Kharkiv, Ukraine. 2020.

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Наукові керівники аспірантів беруть участь у дослідницьких проектах, результати яких регулярно публікуються 
через видання наукових статей у фахових виданнях, в т.ч.  3 керівники з 7 мають публікації в базі Scopus та/або Web 
of Science Core Collection) практично впроваджуються (участь у міжнародних конференціях з виданням тез 
доповідей; наявність актів впровадження проведених досліджень у виробництво; виконання науково-господарської 
тематики за госпдоговірними тематиками; розробка перспективних планів селекційно-племінної роботи з 
окремими стадами тварин тощо). 

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

Одеський ДАУ використовує відповідні процедури та технологічні рішення як інструменти протидії порушенням. 
Для профілактики плагіату та стимулювання здобувачів вищої освіти Одеського ДАУ до самостійного виконання 
науково-дослідних робіт здійснюються наступні заходи: результати наукових досліджень аспірантів систематично 
заслуховуються на науково-методичних семінарах та засіданнях кафедри ТВППТ. З метою недопущення фактів 
академічного плагіату наукові роботи аспірантів (статті, тези, розділи дисертацій) перевіряють використовуючи 
програму «Unicheck» та «StrikePlagiarism

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

За порушення правил академічної доброчесності здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники відповідно 
Положення про академічну доброчесність Одеського ДАУ можуть притягуватися до відповідальності. Порушення 
академічної доброчесності та етики, за наявності ознак юридичної відповідальності, підлягає розгляду згідно з 
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вимогами чинного законодавства України. Конкретні види санкцій та способи дисциплінарного впливу, особливості 
їх застосування можуть визначатись відповідними Положеннями. Випадків виявлення порушення академічної 
доброчесності у здобувачів ІІІ рівня вищої освіти ОПП «ТВППТ» не було.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Нині оптимально забезпечити відповідність докторів філософії за спеціальністю 204 «ТВППТ» ОНП «ТВППТ» 
мінливим вимогам сьогодення можливо тільки в інноваційному освітньому та науковому середовищі Університету, 
який являє собою інтегрований науково-освітній центр, що відрізняється високоефективною системою підготовки 
здобувачів. Саме таким характеристикам відповідає Одеський ДАУ. В Університеті створені всі належні умови для 
забезпечення надання якісного рівня освіти за ОНП. Сильними сторонами ОНП «ТВППТ» є: - наявність процедури 
розробки, затвердження ОНП та навчальних планів; - моніторинг інформації щодо змісту та організації освітнього 
процесу за ОНП; - наявність чітко сформованих місії та цілей ОНП; - професійна орієнтація при підготовці 
здобувачів за ОНП; - достатня питома вага НПП, що мають науковий ступінь та залученні до викладання в рамках 
ОНП; - участь значної частини НПП у науково-дослідній роботі ОДАУ; - на кафедрі ТВВПТ укладено 2 угоди щодо 
виконання науково-дослідної роботи в рамках госпдоговірної тематики; - співпраця з іншими науковими 
установами України; - наявність сучасної багатопрофільної лабораторії ветеринарної медицини з можливістю 
проведення досліджень пов’язаних з оцінкою селекційних та технологічних параметрів; - індивідуальні траєкторії 
(кінологія, технологія виробництва продукції тваринництва альтернативних видів (равлики тощо)). До слабких 
сторін ОНП «ТВППТ» можна віднести: - недостатня робота по інтернаціоналізації ОНП (відсутність програми 
подвійного диплому), недостатня активність керівників та здобувачів щодо наукових досліджень в розрізі 
міжнародних грантів тощо.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективи розвитку ОНП «ТВППТ» упродовж найближчих 3 років будуть полягати у: 1. Удосконаленні змісту 
освіти та технологій навчання, управління ОНП через реалізацію ОНП, в тому числі з переходом викладання 
декількох предметів за спеціальністю на англійській мові; підвищення ступеня індивідуалізації навчання відповідно 
до інноваційних моделей ефективної організації навчального процесу та реалізації наукової складової з урахуванням 
актуальних проблем ведення тваринництвав умовах глобального потепління в світі. 2. Поліпшення сучасної 
інфраструктури наукової і інноваційної діяльності через створення навчально-наукової лабораторії кафедри з 
вирішення актуальних проблем ТВППТ. 3. Інтернаціоналізації та інтеграції ОНП в міжнародний науково-
освітянський простір шляхом врахування інтернаціонального виміру на кожному циклі підготовки фахівців ОНП та 
активація керівників і здобувачів щодо виконання наукових досліджень в розрізі міжнародних грантів.

 

 
          
  

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.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

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.
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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

Управління 
селекційними 
процесами у 
тваринництві

навчальна 
дисципліна

2.1.9. 3. 
Метод_вказ_УСП_

самост_роб.pdf

F1vDF2HT+DrcOqYK
pein8e4iQY4QzHpJQ

CApc6SXE/I=

Аудиторія 102, корп. № 1, 12,0 м2. 
Типове обладнання: стіл 
письмовий дерев’яний, стільці, 
дошка для крейди 120-200 см. 
Спеціальне обладнання: 
мультимедійний проектор 
BENQMX501/MX501-V/MS500+ 
Digital Projector Quick Start Guide, 
стенди настінні, спеціалізована 
література.

Кінологія навчальна 
дисципліна

Методичка 
Кінологія 

сам_роб.pdf

hWM9H8MW7Cgw
mTuXSyrp5fNOkjeg
mExw2O+K6Nv/g2c

=

Спеціалізована аудиторія з 
кінології № 150, корп. № 3, 28,2 
м2. Типове обладнання: стіл 
письмовий дерев’яний, стільці 
дерев’яні. Спеціальне обладнання: 
стенди, мультимедійний 
проектор BENQMX501/MX501-
V/MS500+ Digital Projector Quick 
Start Guide, проекційний екран для

Перспективні 
технології 
виробництва 
продукції хутрового 
звірівництва

навчальна 
дисципліна

2.1.6.2. 
Метод_вказ_Персп
ект_технол_звірів

ництва.pdf

CM/DdLTo4Qpd51s8
xJ0ypu3vxQSAKSsb7

J/pVjZbjE0=

Навчальна лабораторія 
«Інноваційні технології», 
аудиторія 125, корп. № 1, 68,7 м2. 
Типове обладнання: стіл 
письмовий дерев’яний, стільці 
дерев’яні. Спеціальне обладнання: 
стенди, схеми, діаграми, 
мультимедійний проектор 
BENQMX501/MX501-V/MS500+ 
Digital Projector Quick Start Guide, 
проекційний екран для 
проектора.

Інноваційні технології 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

навчальна 
дисципліна

2.1.5.2. Інноваційні 
технології 

метод_вказівки.pdf

+IDXXkEZjCd2YzJxf
1HGw5EMKHKOtv92

fF4etilg86A=

Науково-дослідна лабораторія 
«Інноваційні технології», 
аудиторія 125, корп. № 1, 68,7 м2. 
Типове обладнання: стіл 
письмовий дерев’яний, стільці 
дерев’яні. Спеціальне обладнання: 
стенди, схеми, діаграми, 
мультимедійний проектор 
BENQMX501/MX501-V/MS500+ 
Digital Projector Quick Start Guide, 
проекційний екран для 
проектора.

Годівля 
високопродуктивних 
тварин

навчальна 
дисципліна

Метод_вказ_Годів
ля 

високопрод_тв_са
м. роб..pdf

BEv/kVEyJakutfzD8
v1eZjQF2ePezev2Gfj

QDhiwf1A=

Аудиторія 201 б, корп. № 1, 40,0 
м2. Типове обладнання: стіл 
письмовий дерев’яний, лавки 
дерев’яні, дошка 120-200 см, 
трибуна. Спеціальне обладнання: 
мультимедійний Проектор 
BENQMX501/MX501-V/MS500+ 
Digital Projector Quick Start Guide, 
проекційний екран для 
проектора.

Інноваційні технології 
виробництва і 
заготівлі кормів

навчальна 
дисципліна

Метод_рекоменд_І
н_техн_виробн_за

гот_ корм_сам. 
роб..pdf

MlXVDbdRFYVYGg6
dZHS5og+Vq1afDvY
kwKwV4/pp5MM=

Аудиторія 201 б, корп. № 1, 40,0 
м2. Типове обладнання: стіл 
письмовий дерев’яний, лавки 
дерев’яні, дошка 120-200 см, 
трибуна. Спеціальне обладнання: 
мультимедійний Проектор 
BENQMX501/MX501-V/MS500+ 
Digital Projector Quick Start Guide, 
проекційний екран для 
проектора.



Ресурсозберігаючі 
технології 
виробництва 
продукції 
тваринництва

навчальна 
дисципліна

2.2.2. 
Метод_вказівки_р
есурсозберігаючі.pd

f

M9So+PYjYU1EauB
NuHba5Y2ulE8psEU

ac04mlaaolsI=

Аудиторія 201 а, корп. № 1, 30,0 
м2. Типове обладнання: стіл 
письмовий дерев’яний, лавки 
дерев’яні, дошка 120-200 см., 
трибуна. Спеціальне обладнання: 
мультимедійний Проектор 
BENQMX501/MX501-V/MS500+ 
Digital Projector Quick Start Guide, 
проекційний екран для 
проектора.

Технологія 
виробництва 
екопродукції

навчальна 
дисципліна

2.1.2. 
Метод_вказівки_Т
В екопродукції.pdf

qDsqQ6I45XvtBhs+a
/2c65pgaP488P6fDyl

crdgt+1Y=

Аудиторія 201 а, корп. № 1, 30,0 
м2. Типове обладнання: стіл 
письмовий дерев’яний, лавки 
дерев’яні, дошка 120-200 см., 
трибуна. Спеціальне обладнання: 
мультимедійний Проектор 
BENQMX501/MX501-
V/MS500+Digital Projector Quick 
Start Guide, проекційний екран для 
проектора.

Педагогічна практика практика 1.2.8. Пед.практика 
асп._метод._вказів

ки.pdf

1lexLQVDuIepthPOfv
Tn3CJ38qwlP4cj3bb

pYZWZvVo=

Генетичні основи 
селекції тварин

навчальна 
дисципліна

1.2.4.2. 
Метод._вказівки_г

енет. основи 
селекції.pdf

sXQfcbLSIYxzUhrvB
SHaIX4ETnp5+Cwn

Yis/3IbK7qQ=

Аудиторія генетики та селекції 
сільськогосподарських тварин, 
аудиторія 112, корп. № 1, 18,0 м2. 
Типове обладнання: стіл 
письмовий дерев’яний, стільці, 
дошка для крейди 120-200 см. 
Спеціальне обладнання: 
мультимедійний проектор 
BENQMX501/MX501-
V/MS500+Digital Projector Quick 
Start Guide, стенди настінні, 
спеціалізована література.

Ефективна годівля с.-
г. тварин і хутрових 
звірів

навчальна 
дисципліна

Метод_вказ__Ефе
кт_годівля_сам. 

роб..pdf

WpNiWy+065wS1lrx
avfUC3AbL2iyRx9Ua

n23cOS+YUA=

Лекційна аудиторія 107, корп. № 
1,108.9 м2 Типове обладнання: 
стіл письмовий дерев’яний, лавки 
дерев’яні, дошка 120-200 см., 
трибуна. Спеціальне обладнання: 
мультимедійний Проектор 
BENQMX501/MX501-
V/MS500+Digital Projector Quick 
Start Guide, проекційний екран для 
проектора.

Методика і 
організація 
дисертаційного  
дослідження

навчальна 
дисципліна

1.1.4.2. Метод 
вказ_орган досл.pdf

rYoO4Av9gTR7bOX8
9DAeQa4xXnIPHUa

TGrK9B+f1eRE=

Комп’ютерна лабораторія, ауд. 
110, корп. № 1,108.9 м2 Типове 
обладнання: стіл письмовий 
дерев’яний, стіл комп’ютернийі, 
стільці дерев’яні. Спеціальне 
обладнання: персональні 
комп'ютери (монітори ASUS 945, 
системні блоки Dual Core E1200 
1,6 Gz /1G/80G), прикладне 
програмне забезпечення, мережа 
Internet.

Історія розвитку 
зоотехнії

навчальна 
дисципліна

1.2.1.2. Історія 
розвитку зоотехнії 

методичка.pdf

1wsxh1SA+GSL9lSP4
zRzA8lqnwcCzV508o

zxUnSRTkE=

Аудиторія 201 в, корп. № 1, 20,0 
м2. Типове обладнання: стіл 
письмовий дерев’яний, лавки 
дерев’яні, дошка 120-200 см., 
трибуна. Спеціальне обладнання: 
мультимедійний Проектор 
BENQMX501/MX501-V/MS500+ 
Digital Projector Quick Start Guide, 
проекційний екран для 
проектора.

Управління 
інноваційними 
проектами

навчальна 
дисципліна

1.1.5.2. 
Метод_вказ_УІП.p

df

X0BRZhkTqrcKB6tf
G/EFqGj8W+IA1zN6

4tSUYBeJK1M=

Аудиторія 815, корп. № 4, 32,4 
м2. Типове обладнання: стіл 
письмовий дерев’яний, лавки 
дерев’яні, дошка 120-200 см., 
трибуна. Спеціальне обладнання: 
мультимедійний Проектор 
BENQMX501/MX501-V/MS500+ 
Digital Projector Quick Start Guide, 



проекційний екран для 
проектора.

Актуальні проблеми 
технології 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва 
(міждисциплінарний 
курс)

навчальна 
дисципліна

1.2.2.4. Методичка 
актуаль_ТВП_тва

р сам_роб.pdf

UXO8vab9HIo54EZI
4fbphnZpzX+msAEu

D9Oc7A3WP/A=

Аудиторія 128, корп. № 1, 47,0 м2. 
Типовеобладнання: 
стілписьмовий дерев’яний, 
стільці дерев’яні, дошка 120-200 
см., трибуна. Спеціальне 
обладнання: мультимедійний 
Проектор BENQMX501/MX501-
V/MS500+ Digital Projector Quick 
Start Guide, проекційний екран для 
проектора.

Статистичні методи 
обробки інформації в 
наукових 
дослідженнях

навчальна 
дисципліна

1.1.3.2. 
Метод_вказ_ 
Статистичні 

методи обробки 
інформації.pdf

YCCibgH1EXRnbItu
9Ph6ifnZeEpIqNO5b

EScCsxsCrQ=

Кабінет нових форм 
господарювання, аудиторія 904, 
корп. № 4, 50,4 м2. Типове 
обладнання: стіл письмовий 
дерев’яний, стіл комп’ютернийі, 
стільці дерев’яні. Спеціальне 
обладнання: персональні 
комп'ютери (монітори ASUS, 
системні блоки Dual Core E1200 
1,6 Gz /1G/80G), прикладне 
програмне забезпечення, мережа 
Internet

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

1.1.2.метод_вказ_І
ноз-мова_204.pdf

dmaC+Mjmb7ACmd
QdV3bR/hZRJ+9sC9

pLlcyyQM3YEF0=

Кабінет іноземної мови, ауд. 506, 
корп.. №4,  28,0 м2. Типове 
обладнання: стіл письмовий 
дерев’яний, стільці дерев’яні, 
стенд для навчальної 
літератури, дошка для крейди 
120-200 см. Спеціальне 
обладнання – портативний 
ноутбук Compag 610 викладача, 
словники.

Генна інженерія навчальна 
дисципліна

2.1.8.2. Генна 
інженерія_метод. 

вказівки.pdf

yPDXbzbkFUY0wpa/
ucSt8mrEHUwDTM4

8Z63CfM2Y1mU=

Аудиторія 102, корп. № 1, 12,0 м2. 
Типове обладнання: стіл 
письмовий дерев’яний, стільці, 
дошка для крейди 120-200 см. 
Спеціальне обладнання: 
мультимедійний проектор 
BENQMX501/MX501-V/MS500+ 
Digital Projector Quick Start Guide, 
стенди настінні, спеціалізована 
література.

Філософія навчальна 
дисципліна

Курс лекцій  
Філософія науки.pdf

byUghhkBvIn+3elkv
4R1kLIICGNxg54hW

wjyMf68H6c=

Аудиторія 616, корп. № 4, 33,1 м 
Типове обладнання: стіл 
письмовий дерев’яний, стільці 
дерев’яні, дошка 120-200 см., 
трибуна. Спеціальне обладнання: 
мультимедійний проектор 
NECNP200 LCD / NP 10, 
проекційний екран для 
проектора.

 
* 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 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

108436 Сусол Лілія 
Олександрів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Загальні 
кафедри

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 

педагогічний 

19 Іноземна мова Підпункти  3, 5, 8, 13, 
15, 16, 18 пункту 30 
Ліцензійних умов



університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 

(англійська). 
Соціальна 
педагогіка, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 012688, 
виданий 

28.03.2013

16798 Сусол Руслан 
Леонідович

завідувач 
кафедри, 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

1302 
Зооінженерія, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 005296, 

виданий 
25.02.2016, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024983, 
виданий 

30.06.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019818, 

виданий 
03.07.2008

16 Генна 
інженерія

Підпункти . 1, 2, 3, 5, 
8, 10, 11, 13, 15 16, 18  
пункту 30 Ліцензійних 
умов

103738 Сидоренко 
Олексій 
Павлович

завідувач 
кафедри, 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Загальні 
кафедри

Диплом 
спеціаліста, 
Військова 
інженерна 

радіотехнічна 
академія ППО 
ім. Маршала 
Радянського 

Союзу 
Говорова Л.О., 
рік закінчення: 

1970, 
спеціальність:  

Засоби 
автоматизайції 
управління та 

електроннообч
ислювальне 
обладнання, 

Диплом 
кандидата наук 

ФC 001050, 
виданий 

27.04.1977, 
Атестат 

професора 
ПPAP 000363, 

виданий 
27.06.1995

43 Філософія Підпункти .2, 3, 8, 10, 
13, 14, 16, 18 пункту 30 
Ліцензійних умов

16798 Сусол Руслан 
Леонідович

завідувач 
кафедри, 

Факультет 
ветеринарної 

Диплом 
спеціаліста, 

16 Кінологія Підпункти . 1, 2, 3, 5, 
8, 10, 11, 13, 15 16, 18  



професор, 
Основне 
місце 
роботи

медицини та 
біотехнологій

Одеський 
державний 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

1302 
Зооінженерія, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 005296, 

виданий 
25.02.2016, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024983, 
виданий 

30.06.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019818, 

виданий 
03.07.2008

пункту 30 Ліцензійних 
умов

16798 Сусол Руслан 
Леонідович

завідувач 
кафедри, 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

1302 
Зооінженерія, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 005296, 

виданий 
25.02.2016, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024983, 
виданий 

30.06.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019818, 

виданий 
03.07.2008

16 Ресурсозберіга
ючі технології 
виробництва 
продукції 
тваринництва

Підпункти . 1, 2, 3, 5, 
8, 10, 11, 13, 15 16, 18  
пункту 30 Ліцензійних 
умов

16798 Сусол Руслан 
Леонідович

завідувач 
кафедри, 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

1302 
Зооінженерія, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 005296, 

виданий 
25.02.2016, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024983, 
виданий 

30.06.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019818, 

виданий 
03.07.2008

16 Технологія 
виробництва 
екопродукції

Підпункти . 1, 2, 3, 5, 
8, 10, 11, 13, 15 16, 18  
пункту 30 Ліцензійних 
умов



58332 Китаєва 
Алла 
Павлівна

професор, 
Сумісництв
о

Факультет 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
сільськогоспод

арський 
інститут, рік 
закінчення: 

1966, 
спеціальність:  

зоотехнія, 
Диплом 

доктора наук 
ДH 003135, 

виданий 
27.03.1996, 

Диплом 
кандидата наук 

CX 004570, 
виданий 

25.03.1981, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000675, 
виданий 

29.11.1991, 
Атестат 

професора ПP 
001548, 
виданий 

20.06.2002

38 Історія 
розвитку 
зоотехнії

Підпункти 2, 3, 4, 7, 8, 
10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 
пункту 30 Ліцензійних 
умов

278312 Карунський 
Олексій 
Йосипович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій

Диплом 
доктора наук 

ДT 012624, 
виданий 

14.02.1992, 
Диплом 

кандидата наук 
CK 006094, 

виданий 
22.02.1983, 

Атестат 
доцента ДПAP 

001455, 
виданий 

28.05.1995, 
Атестат 

професора 
ПPAP 001883, 

виданий 
25.02.1999

27 Годівля 
високопродукт
ивних тварин

Підпункти .  1, 2, 3, 4, 
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 
пункту 30 Ліцензійних 
умов

278312 Карунський 
Олексій 
Йосипович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій

Диплом 
доктора наук 

ДT 012624, 
виданий 

14.02.1992, 
Диплом 

кандидата наук 
CK 006094, 

виданий 
22.02.1983, 

Атестат 
доцента ДПAP 

001455, 
виданий 

28.05.1995, 
Атестат 

професора 
ПPAP 001883, 

виданий 
25.02.1999

27 Інноваційні 
технології 
виробництва і 
заготівлі 
кормів

Підпункти .  1, 2, 3, 4, 
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 
пункту 30 Ліцензійних 
умов

114324 Чігірьов 
Валерій 
Олександров
ич

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
сільськогоспод

арський 
інститут, рік 
закінчення: 

31 Генетичні 
основи селекції 
тварин

Підпункти .3, 5, 8, 10, 
11, 13, 14, 16, 18 пункту 
30 Ліцензійних умов



1983, 
спеціальність: 

7.12345678 
Зоотехнія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 12566, 
виданий 

14.11.2004, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
001434, 
виданий 

28.04.2004

237099 Кірович 
Наталія 
Олександрів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій

Диплом 
кандидата наук 

ДK 6242, 
виданий 

15.03.2000, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
011604, 

виданий 
16.02.2006

24 Актуальні 
проблеми 
технології 
виробництва і 
переробки 
продукції 
тваринництва 
(міждисциплін
арний курс)

Підпункти  2, 3, 5, 8, 
10, 13, 14, 18    пункту 
30 Ліцензійних умов

16798 Сусол Руслан 
Леонідович

завідувач 
кафедри, 
професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

1302 
Зооінженерія, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 005296, 

виданий 
25.02.2016, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024983, 
виданий 

30.06.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019818, 

виданий 
03.07.2008

16 Управління 
селекційними 
процесами у 
тваринництві

Підпункти . 1, 2, 3, 5, 
8, 10, 11, 13, 15 16, 18  
пункту 30 Ліцензійних 
умов

278312 Карунський 
Олексій 
Йосипович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій

Диплом 
доктора наук 

ДT 012624, 
виданий 

14.02.1992, 
Диплом 

кандидата наук 
CK 006094, 

виданий 
22.02.1983, 

Атестат 
доцента ДПAP 

001455, 
виданий 

28.05.1995, 
Атестат 

професора 
ПPAP 001883, 

виданий 
25.02.1999

27 Ефективна 
годівля с.-г. 
тварин і 
хутрових звірів

Підпункти .  1, 2, 3, 4, 
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 
пункту 30 Ліцензійних 
умов

58332 Китаєва 
Алла 
Павлівна

професор, 
Сумісництв
о

Факультет 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
сільськогоспод

арський 

38 Методика і 
організація 
дисертаційного
дослідження

Підпункти 2, 3, 4, 7, 8, 
10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 
пункту 30 Ліцензійних 
умов



інститут, рік 
закінчення: 

1966, 
спеціальність:  

зоотехнія, 
Диплом 

доктора наук 
ДH 003135, 

виданий 
27.03.1996, 

Диплом 
кандидата наук 

CX 004570, 
виданий 

25.03.1981, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000675, 
виданий 

29.11.1991, 
Атестат 

професора ПP 
001548, 
виданий 

20.06.2002
30626 Шабатура 

Тетяна 
Сергіївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
економічний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 

сільськогоспод
арський 

інститут, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність:  
Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 019775, 
виданий 

14.02.2014, 
Атестат 

доцента AД 
001350, 
виданий 

23.10.2018

20 Статистичні 
методи 
обробки 
інформації в 
наукових 
дослідженнях

Підпункти 1, 2, 3, 8, 13, 
14, 15, 18 пункту 30 
Ліцензійних умов

99171 Смирнова 
Наталія 
Василівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
економічний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Уманський 

ордена 
Трудового 
Червоного 
Прапора 

сільськогоспод
арський 

інститут ім. 
О.М.Горького, 
рік закінчення: 

1995, 
спеціальність: 

7.050202 
Аграрний 

менеджмент, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 019595, 

виданий 
02.07.2003, 

Атестат 
доцента 02ДЦ 

015294, 
виданий 

19.10.2005

24 Управління 
інноваційними 
проектами

Підпункти 2, 3, 10, 13, 
14., 15, 16 пункту 30 
Ліцензійних умов

346365 Шалімов 
Микола 
Олексійович

професор, 
Сумісництв
о

Факультет 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій

Диплом 
доктора наук 
ДH 003323, 

виданий 
13.02.1997, 

32 Перспективні 
технології 
виробництва 
продукції 
хутрового 

Підпункти .  3, 8, 10, 
13, 15, 16, 18  пункту 30 
Ліцензійних умов



Диплом 
кандидата наук 

CX 007480, 
виданий 

03.10.1984, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
004720, 
виданий 

29.11.1996, 
Атестат 

професора 
02ПP 003912, 

виданий 
15.12.2009

звірівництва

346365 Шалімов 
Микола 
Олексійович

професор, 
Сумісництв
о

Факультет 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій

Диплом 
доктора наук 
ДH 003323, 

виданий 
13.02.1997, 

Диплом 
кандидата наук 

CX 007480, 
виданий 

03.10.1984, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
004720, 
виданий 

29.11.1996, 
Атестат 

професора 
02ПP 003912, 

виданий 
15.12.2009

32 Інноваційні 
технології 
виробництва і 
переробки 
продукції 
тваринництва

Підпункти .  3, 8, 10, 
13, 15, 16, 18  пункту 30 
Ліцензійних умов

 
 

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

 
Програмні результати навчання 

ОП
Методи навчання Форми та методи оцінювання

Управління селекційними процесами у тваринництві

ПРН 30. Вивчати поведінку 
біологічних об’єктів тваринництва за 
різних технологічних умов утримання, 
годівлі, виробничої експлуатації та її 
вплив на продуктивність, адаптивну і 
відтворювальну здатність

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

ПРН 29. Удосконалювати методи 
розведення та селекції тварин на 
основі оцінки впливу комплексу 
генотипових і паратипових факторів, 
способів відбору та підбору

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

ПРН 28. Обґрунтовувати систем 
організації та оптимізації (ведення) 
селекційного процесу з 
використанням сучасних методів 
біотехнологій, відтворення і досягнень 
генетики.

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

ПРН 19. Враховуючи особливості 
перспективних технологій 
виробництва продукції тваринництва, 
уміти визначати доцільність 
застосування тієї чи іншої з них, 
залежно від замовлення на продукцію 
за гнучкою системою відповідно до її 
якості і об'єму реалізації

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

ПРН 5. Обробляти статистично наочні, словесні, практичні, Опитування, модульний контроль, 



отримані результати наукових 
досліджень з використанням 
інформаційних технологій

інноваційні тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

ПРН 8. Знаходити зв’язок та 
впроваджувати сучасні досягнення 
світового виробництва, передових 
технологій з технології виробництва і 
переробки продуктів тваринництва

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

Кінологія 

ПРН 30. Вивчати поведінку 
біологічних об’єктів тваринництва за 
різних технологічних умов утримання, 
годівлі, виробничої експлуатації та її 
вплив на продуктивність, адаптивну і 
відтворювальну здатність

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

ПРН 22. Удосконалювати наявні та 
розробляти нові технологічні рішення 
і операції одержання продукції від 
біологічних об’єктів тваринництва, 
досліджувати якості продукції 
тваринництва залежно від технології її 
одержання, первинної обробки, 
зберігання, транспортування і 
поглибленої переробки

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

ПРН 19. Враховуючи особливості 
перспективних технологій 
виробництва продукції тваринництва, 
уміти визначати доцільність 
застосування тієї чи іншої з них, 
залежно від замовлення на продукцію 
за гнучкою системою відповідно до її 
якості і об'єму реалізації

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

ПРН 17. На основі знань сучасних 
досягнень і перспективних напрямів 
досліджень з годівлі, утримання та 
виробничої експлуатації с.-г. тварин 
уміти впроваджувати сучасні 
досягнення і перспективні напрями в 
дослідженнях з годівлі, утримання та 
виробничої експлуатації в існуючі 
технологічні процеси та моделювати 
нові з врахуванням досягнень науки.

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

ПРН 10. Досягати поставленої мети та 
отримувати результати наукових 
досліджень

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

Перспективні технології виробництва продукції хутрового звірівництва

ПРН 8. Знаходити зв’язок та 
впроваджувати сучасні досягнення 
світового виробництва, передових 
технологій з технології виробництва і 
переробки продуктів тваринництва

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

ПРН 10. Досягати поставленої мети та 
отримувати результати наукових 
досліджень

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

ПРН 18. На основі аналізу світового 
сільського господарства, чинного 
законодавства України, нормативних 
документів уміти визначити 
оптимальний вид виробництва і 
реалізації продукції тваринництва на 
міжнародному ринку

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

ПРН 19. Враховуючи особливості 
перспективних технологій 
виробництва продукції тваринництва, 
уміти визначати доцільність 
застосування тієї чи іншої з них, 

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен



залежно від замовлення на продукцію 
за гнучкою системою відповідно до її 
якості і об'єму реалізації
ПРН 17. На основі знань сучасних 
досягнень і перспективних напрямів 
досліджень з годівлі, утримання та 
виробничої експлуатації с.-г. тварин 
уміти впроваджувати сучасні 
досягнення і перспективні напрями в 
дослідженнях з годівлі, утримання та 
виробничої експлуатації в існуючі 
технологічні процеси та моделювати 
нові з врахуванням досягнень науки.

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

ПРН 30. Вивчати поведінку 
біологічних об’єктів тваринництва за 
різних технологічних умов утримання, 
годівлі, виробничої експлуатації та її 
вплив на продуктивність, адаптивну і 
відтворювальну здатність

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

ПРН 22. Удосконалювати наявні та 
розробляти нові технологічні рішення 
і операції одержання продукції від 
біологічних об’єктів тваринництва, 
досліджувати якості продукції 
тваринництва залежно від технології її 
одержання, первинної обробки, 
зберігання, транспортування і 
поглибленої переробки

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

ПРН 24. Розробляти системи 
управління технологічними 
процесами виробництва, переробки 
продуктів тваринництва й утилізації 
відходів

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

Інноваційні технології виробництва і переробки продукції тваринництва

ПРН 19. Враховуючи особливості 
перспективних технологій 
виробництва продукції тваринництва, 
уміти визначати доцільність 
застосування тієї чи іншої з них, 
залежно від замовлення на продукцію 
за гнучкою системою відповідно до її 
якості і об'єму реалізації

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

ПРН 30. Вивчати поведінку 
біологічних об’єктів тваринництва за 
різних технологічних умов утримання, 
годівлі, виробничої експлуатації та її 
вплив на продуктивність, адаптивну і 
відтворювальну здатність

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

ПРН 24. Розробляти системи 
управління технологічними 
процесами виробництва, переробки 
продуктів тваринництва й утилізації 
відходів

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

ПРН 22. Удосконалювати наявні та 
розробляти нові технологічні рішення 
і операції одержання продукції від 
біологічних об’єктів тваринництва, 
досліджувати якості продукції 
тваринництва залежно від технології її 
одержання, первинної обробки, 
зберігання, транспортування і 
поглибленої переробки

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

ПРН 21. На основі нормативних 
документів, застосовуючи 
обчислювальну техніку та існуючі 
методики, уміти розробляти моделі 
технологічних процесів переробки 
м’яса, виробництва м’ясних і 
комбінованих продуктів, а також 
продуктів побічної тваринницької 
продукції

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен



ПРН 20. На основі нормативних 
документів, застосовуючи 
обчислювальну техніку та існуючі 
методики, уміти розробляти моделі 
технологічних процесів переробки 
молока і виробництва молочних 
продуктів

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

ПРН 18. На основі аналізу світового 
сільського господарства, чинного 
законодавства України, нормативних 
документів уміти визначити 
оптимальний вид виробництва і 
реалізації продукції тваринництва на 
міжнародному ринку

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

ПРН 17. На основі знань сучасних 
досягнень і перспективних напрямів 
досліджень з годівлі, утримання та 
виробничої експлуатації с.-г. тварин 
уміти впроваджувати сучасні 
досягнення і перспективні напрями в 
дослідженнях з годівлі, утримання та 
виробничої експлуатації в існуючі 
технологічні процеси та моделювати 
нові з врахуванням досягнень науки.

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

ПРН 10. Досягати поставленої мети та 
отримувати результати наукових 
досліджень

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

ПРН 8. Знаходити зв’язок та 
впроваджувати сучасні досягнення 
світового виробництва, передових 
технологій з технології виробництва і 
переробки продуктів тваринництва

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

Годівля високопродуктивних тварин

ПРН 27. Розробляти та 
експериментально обґрунтовувати 
моделі оптимізації норм годівлі 
тварин, на основі прогнозування 
споживання корму, використання 
енергії, поживних і біологічно 
активних речовин, кількості та якості 
продукції залежно 

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

ПРН 26. Обґрунтовувати способи 
годівлі тварин за виробництва 
продукції тваринництва із заданими 
властивостями на основі системного 
вивчення шляхів надходження і 
використання поживних та біологічно 
активних речовин до організму тварин 
та їх впливу на якість продукції

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

ПРН 17. На основі знань сучасних 
досягнень і перспективних напрямів 
досліджень з годівлі, утримання та 
виробничої експлуатації с.-г. тварин 
уміти впроваджувати сучасні 
досягнення і перспективні напрями в 
дослідженнях з годівлі, утримання та 
виробничої експлуатації в існуючі 
технологічні процеси та моделювати 
нові з врахуванням досягнень науки

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

Інноваційні технології виробництва і заготівлі кормів

ПРН 5. Обробляти статистично 
отримані результати наукових 
досліджень з використанням 
інформаційних технологій

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

ПРН 27. Розробляти та 
експериментально обґрунтовувати 
моделі оптимізації норм годівлі 
тварин, на основі прогнозування 

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік



споживання корму, використання 
енергії, поживних і біологічно 
активних речовин, кількості та якості 
продукції залежно від рівня та 
повноцінності годівлі тварин

ПРН 26. Обґрунтовувати способи 
годівлі тварин за виробництва 
продукції тваринництва із заданими 
властивостями на основі системного 
вивчення шляхів надходження і 
використання поживних та біологічно 
активних речовин до організму тварин 
та їх впливу на якість продукції

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

ПРН 25. Удосконалювати та 
обґрунтовувати способи оцінки якості 
кормів (у тому числі з 
модифікованими властивостями), 
визначати їх енергетичну та біологічну 
цінності, безпечність й ефективність 
використання у годівлі тварин

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

ПРН 17. На основі знань сучасних 
досягнень і перспективних напрямів 
досліджень з годівлі, утримання та 
виробничої експлуатації с.-г. тварин 
уміти впроваджувати сучасні 
досягнення і перспективні напрями в 
дослідженнях з годівлі, утримання та 
виробничої експлуатації в існуючі 
технологічні процеси та моделювати 
нові з врахуванням досягнень науки

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

Ресурсозберігаючі технології виробництва продукції тваринництва

ПРН 10. Досягати поставленої мети та 
отримувати результати наукових 
досліджень

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

ПРН 23. Розробляти технологічні 
рішення з виробництва органічної 
продукції тваринництва, забезпечення 
охорони довкілля від забруднень 
відходами тваринницьких об’єктів

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

ПРН 22. Удосконалювати наявні та 
розробляти нові технологічні рішення 
і операції одержання продукції від 
біологічних об’єктів тваринництва, 
досліджувати якості продукції 
тваринництва залежно від технології її 
одержання, первинної обробки, 
зберігання, транспортування і 
поглибленої переробки

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

ПРН 21. На основі нормативних 
документів, застосовуючи 
обчислювальну техніку та існуючі 
методики, уміти розробляти моделі 
технологічних процесів переробки 
м’яса, виробництва м’ясних і 
комбінованих продуктів, а також 
продуктів 

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

ПРН 17. На основі знань сучасних 
досягнень і перспективних напрямів 
досліджень з годівлі, утримання та 
виробничої експлуатації с.-г. тварин 
уміти впроваджувати сучасні 
досягнення і перспективні напрями в 
дослідженнях з годівлі, утримання та 
виробничої експлуатації в існуючі 
технологічні процеси та моделювати 
нові з врахуванням досягнень науки

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

ПРН 8. Знаходити зв’язок та 
впроваджувати сучасні досягнення 
світового виробництва, передових 
технологій з технології виробництва і 

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік



переробки продуктів тваринництва

ПРН 20. На основі нормативних 
документів, застосовуючи 
обчислювальну техніку та існуючі 
методики, уміти розробляти моделі 
технологічних процесів переробки 
молока і виробництва молочних 
продуктів.

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

Технологія виробництва екопродукції

ПРН 23. Розробляти технологічні 
рішення з виробництва органічної 
продукції тваринництва, забезпечення 
охорони довкілля від забруднень 
відходами тваринницьких об’єктів

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

ПРН 22. Удосконалювати наявні та 
розробляти нові технологічні рішення 
і операції одержання продукції від 
біологічних об’єктів тваринництва, 
досліджувати якості продукції 
тваринництва залежно від технології її 
одержання, первинної обробки, 
зберігання, транспортування і 
поглибленої переробки

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

ПРН 21. На основі нормативних 
документів, застосовуючи 
обчислювальну техніку та існуючі 
методики, уміти розробляти моделі 
технологічних процесів переробки 
м’яса, виробництва м’ясних і 
комбінованих продуктів, а також 
продуктів побічної тваринницької 
продукції.

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

ПРН 20. На основі нормативних 
документів, застосовуючи 
обчислювальну техніку та існуючі 
методики, уміти розробляти моделі 
технологічних процесів переробки 
молока і виробництва молочних 
продуктів.

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

ПРН 17. На основі знань сучасних 
досягнень і перспективних напрямів 
досліджень з годівлі, утримання та 
виробничої експлуатації с.-г. тварин 
уміти впроваджувати сучасні 
досягнення і перспективні напрями в 
дослідженнях з годівлі, утримання та 
виробничої експлуатації в існуючі 
технологічні процеси та моделювати 
нові з врахуванням досягнень науки

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

ПРН 10. Досягати поставленої мети та 
отримувати результати наукових 
досліджень

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

ПРН 8. Знаходити зв’язок та 
впроваджувати сучасні досягнення 
світового виробництва, передових 
технологій з технології виробництва і 
переробки продуктів тваринництва

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

Педагогічна практика

ПРН 1. Вміти представляти результати 
наукових досліджень державною та 
іноземною мовами

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

захист звітів із практики, залік

ПРН 16. Володіти дослідницькими 
навичками працювати самостійно, або 
в групі, уміти отримувати результат у 
рамках певного часу з наголосом на 
науково-професійну сумлінність та 
унеможливлення плагіату

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

захист звітів із практики, залік



ПРН 12. Здійснювати впровадження у 
виробництво досягнень наукових 
досліджень

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

захист звітів із практики, залік

ПРН 10. Досягати поставленої мети та 
отримувати результати наукових 
досліджень

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

захист звітів із практики, залік

ПРН 3. Впроваджувати результати 
наукових досліджень у виробництво та 
навчальний процес

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

захист звітів із практики, залік

ПРН 8. Знаходити зв’язок та 
впроваджувати сучасні досягнення 
світового виробництва, передових 
технологій з технології виробництва і 
переробки продуктів тваринництва

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

захист звітів із практики, залік

Генетичні основи селекції тварин

ПРН 29. Удосконалювати методи 
розведення та селекції тварин на 
основі оцінки впливу комплексу 
генотипових і паратипових факторів, 
способів відбору та підбору

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

ПРН 28. Обґрунтовувати систем 
організації та оптимізації (ведення) 
селекційного процесу з 
використанням сучасних методів 
біотехнологій, відтворення і досягнень 
генетики

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

ПРН 11. Аналізувати наукові доробки 
вітчизняних та зарубіжних авторів, 
використовуючи сучасні інформаційні 
ресурси

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

Ефективна годівля с.-г. тварин і хутрових звірів

ПРН 30. Вивчати поведінку 
біологічних об’єктів тваринництва за 
різних технологічних умов утримання, 
годівлі, виробничої експлуатації та її 
вплив на продуктивність, адаптивну і 
відтворювальну здатність

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

ПРН 27. Розробляти та 
експериментально обґрунтовувати 
моделі оптимізації норм годівлі 
тварин, на основі прогнозування 
споживання корму, використання 
енергії, поживних і біологічно 
активних речовин, кількості та якості 
продукції залежно від рівня та 
повноцінності годівлі тварин

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

ПРН 26. Обґрунтовувати способи 
годівлі тварин за виробництва 
продукції тваринництва із заданими 
властивостями на основі системного 
вивчення шляхів надходження і 
використання поживних та біологічно 
активних речовин до організму тварин 
та їх впливу на якість продукції

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

ПРН 25. Удосконалювати та 
обґрунтовувати способи оцінки якості 
кормів (у тому числі з 
модифікованими властивостями), 
визначати їх енергетичну та біологічну 
цінності, безпечність й ефективність 
використання у годівлі тварин. 

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

ПРН 17. На основі знань сучасних 
досягнень і перспективних напрямів 
досліджень з годівлі, утримання та 
виробничої експлуатації с.-г. тварин 
уміти впроваджувати сучасні 
досягнення і перспективні напрями в 

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен



дослідженнях з годівлі, утримання та 
виробничої експлуатації в існуючі 
технологічні процеси та моделювати 
нові з врахуванням досягнень науки

ПРН 8. Знаходити зв’язок та 
впроваджувати сучасні досягнення 
світового виробництва, передових 
технологій з технології виробництва і 
переробки продуктів тваринництва

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

Методика і організація дисертаційного  дослідження

ПРН 3. Впроваджувати результати 
наукових досліджень у виробництво та 
навчальний процес

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
есе, залік

ПРН 2. Демонструвати знання та 
розуміння під час здійснення 
наукових досліджень у лабораторних 
та виробничих умовах з біологічними 
об’єктами тваринництва.

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
есе, залік

ПРН 12. Здійснювати впровадження у 
виробництво досягнень наукових 
досліджень.

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
есе, залік

ПРН 10. Досягати поставленої мети та 
отримувати результати наукових 
досліджень.

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
есе, залік

ПРН 9. Проводити комплексно та 
методично вірно наукові дослідження.

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
есе, залік

ПРН 6. Здійснювати оцінку та 
забезпечувати високу якість наукових 
досліджень в технологічних процесах 
виробництва і переробки продуктів 
тваринництва. 

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
есе, залік

ПРН 5. Обробляти статистично 
отримані результати наукових 
досліджень з використанням 
інформаційних технологій.

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
есе, залік

ПРН 4. Проводити підготовку та 
публікувати наукові статі (кількість 
яких передбачена відповідними 
нормативно-правовими актами), 
монографії, науково-методичних 
рекомендації, тези доповідей.

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
есе, залік

ПРН 13. Використовувати 
інформаційні технології в процесі 
здійснення досліджень технології і 
переробки продукції тваринництва, 
використовуючи належне програмне 
забезпечення, знання та аналізувати 
та відображати результати.

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
есе, залік

ПРН 14. Виявляти достовірну різницю 
результатів наукових досліджень

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
есе, залік

ПРН 15. Аналізувати результати 
досліджень та робити оцінку 
ефективності наукових досліджень

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
есе, залік

ПРН 16. Володіти дослідницькими 
навичками працювати самостійно, або 
в групі, уміти отримувати результат у 
рамках певного часу з наголосом на 
науково-професійну сумлінність та 

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
есе, залік



унеможливлення плагіату.
Історія розвитку зоотехнії

ПРН 15. Аналізувати результати 
досліджень та робити оцінку 
ефективності наукових досліджень

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, екзамен

ПРН 11. Аналізувати наукові доробки 
вітчизняних та зарубіжних авторів, 
використовуючи сучасні інформаційні 
ресурси

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

ПРН 10. Досягати поставленої мети та 
отримувати результати наукових 
досліджень

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, екзамен

Управління інноваційними проектами

ПРН 18. На основі аналізу світового 
сільського господарства, чинного 
законодавства України, нормативних 
документів уміти визначити 
оптимальний вид виробництва і 
реалізації продукції тваринництва на 
міжнародному ринку

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
есе, залік

ПРН 13. Використовувати 
інформаційні технології в процесі 
здійснення досліджень технології і 
переробки продукції тваринництва, 
використовуючи належне програмне 
забезпечення, знання та аналізувати 
та відображати результати.

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
есе, залік

ПРН 11. Аналізувати наукові доробки 
вітчизняних та зарубіжних авторів, 
використовуючи сучасні інформаційні 
ресурси.

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
есе, залік

ПРН 6. Здійснювати оцінку та 
забезпечувати високу якість наукових 
досліджень в технологічних процесах 
виробництва і переробки продуктів 
тваринництва.

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
есе, залік

Актуальні проблеми технології виробництва і переробки продукції тваринництва (міждисциплінарний курс)

ПРН 11. Аналізувати наукові доробки 
вітчизняних та зарубіжних авторів, 
використовуючи сучасні інформаційні 
ресурси.

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, заліки, екзамен

ПРН 3. Впроваджувати результати 
наукових досліджень у виробництво та 
навчальний процес

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, заліки, екзамен

ПРН 1. Вміти представляти результати 
наукових досліджень державною та 
іноземною мовами

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
заліки, екзамен

Статистичні методи обробки інформації в наукових дослідженнях

ПРН 11. Аналізувати наукові доробки 
вітчизняних та зарубіжних авторів, 
використовуючи сучасні інформаційні 
ресурси.

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

ПРН 7. На основі нормативних 
документів, застосовуючи 
обчислювальну техніку та існуючі 
методики, уміти розробляти моделі 
технологічного процесу у скотарстві, 
свинарстві, вівчарстві та козівництві, 
конярстві, птахівництві, хутровому 
звірівництві та кролівництві, 
бджільництві, кінології

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

ПРН 5. Обробляти статистично 
отримані результати наукових 

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, презентація 



досліджень з використанням 
інформаційних технологій.

наукових проектно-дослідних робіт, 
екзамен

Іноземна мова

ПРН 11. Аналізувати наукові доробки 
вітчизняних та зарубіжних авторів, 
використовуючи сучасні інформаційні 
ресурси.

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, заліки, екзамен

ПРН 3. Впроваджувати результати 
наукових досліджень у виробництво та 
навчальний процес

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, заліки, екзамен

ПРН 1. Вміти представляти результати 
наукових досліджень державною та 
іноземною мовами

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, заліки, екзамен

Генна інженерія

ПРН 29. Удосконалювати методи 
розведення та селекції тварин на 
основі оцінки впливу комплексу 
генотипових і паратипових факторів, 
способів відбору та підбору

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

ПРН 28. Обґрунтовувати систем 
організації та оптимізації (ведення) 
селекційного процесу з 
використанням сучасних методів 
біотехнологій, відтворення і досягнень 
генетики.

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

ПРН 5. Обробляти статистично 
отримані результати наукових 
досліджень з використанням 
інформаційних технологій

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, презентація 
наукових проектно-дослідних робіт, 
залік

Філософія

ПРН 11. Аналізувати наукові доробки 
вітчизняних та зарубіжних авторів, 
використовуючи сучасні інформаційні 
ресурси.

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, екзамен

ПРН 3. Впроваджувати результати 
наукових досліджень у виробництво та 
навчальний процес.

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, екзамен

ПРН 1. Вміти представляти результати 
наукових досліджень державною та 
іноземною мовами

наочні, словесні, практичні, 
інноваційні

Опитування, модульний контроль, 
тестовий контроль, есе, екзамен

 


