
Аналіз результатів виконання
Плану заходів щодо підвищення якості 
освітньої діяльності в Університеті за 

освітніми програмами на 2021-2022 н.р.



План заходів щодо підвищення якості освітньої діяльності
в Університеті за освітніми програмами

(розпорядження першого проректора ПДАУ № 54 від 1 жовтня 2021 року)

Розроблено на основі рекомендацій, що викладені в звітах експертних груп та експертних
висновках ГЕР за освітніми програмами, акредитованими Національним агентством із

забезпечення якості вищої освіти у 2020-2021 навчальному році

План заходів для підвищення якості освітньої діяльності за 
освітньо-науковою програмою «Ветеринарна медицина»

(наказ ректора ПДАУ № 330 від 26 жовтня 2021 року)

Розроблено на основі рекомендацій, що викладені в звіті експертної групи та експертному
висновку ГЕР за освітньо-науковою програмою «Ветеринарна медицина» , акредитованою

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти у 2021-2022 навчальному році



Напрями досягнення якості освіти

Удосконалення процедури
періодичного перегляду освітніх

програм

Сприяння розвитку академічної
доброчесності.  

Удосконалення нормативно-
правового забезпечення

освітнього процесу.

Удосконалення навчально-
методичного забезпечення

освітніх компонентів і 
навчальних ресурсів для 
здобувачів вищої освіти.  

Студенто-орієнтоване
навчання, викладання та 

оцінювання.

Удосконалення інформаційної відкритості на 
сайті Університету.  

Удосконалення системи автоматизації 
процесів освітньої діяльності.

Забезпечення здобувачам вищої освіти
гнучких індивідуальних траєкторій.  

Збір та аналіз інформації щодо кар’єрного
шляху випускників освітньої програми.

Підвищення професійного
рівня викладачів

Університету.  

Якісна освітня і наукова
підготовка аспірантів.

Інтернаціоналізація навчання, 
викладання і наукових
досліджень, проєктна

діяльність.  

Розвиток інфраструктури
Університету та забезпечення
сприятливих умов навчання і 

роботи.



Відповідальні за виконання плану заходів

Ректор, проректори Декани факультетів / директори 
навчально-наукових інститутів

Завідувачі кафедр, науково-
педагогічні працівники

Гаранти освітніх програм

Члени Науково-методичних рад

Інші працівники структурних 
підрозділів Університету

Представники студентського 
самоврядування та аспіранти



Удосконалення процедури періодичного перегляду 
освітніх програм 

Рекомендації Інформація про реалізацію

До складу робочих груп включити представників
здобувачів вищої освіти і роботодавців.

До складу робочих груп ОП включено представників здобувачів
вищої освіти та роботодавців, інформація про яких наведена в
освітніх програмах

При перегляді ОП врахувати результати зовнішнього
моніторингу якості освіти (за наявності).

При перегляді ОП враховано рекомендації, викладені у звітах
експертних груп та експертних висновках ГЕР

При перегляді ОП врахувати потреби ринку праці,
вимоги роботодавців та інформацію щодо кар’єрного
шляху випускників освітньої програми.

При перегляді ОП гарантами враховано потреби ринку праці через
аналіз вакансій на сайтах Полтавського обласного центру
зайнятості, Rabota.ua, Work.ua, спілкування з роботодавцями та
аналіз кар'єрного шляху випускників

При перегляді ОП розглянути відгуки на проєкт
освітньої програми, які надійшли з форми на сайті
Університету.

Відгуки на проєкти ОП, отримані через Google форму на сайті
Університету, враховано при перегляді освітніх програм

Після завершення громадського обговорення проєктів
ОП оприлюднити зведену таблицю поданих
стейкхолдерами пропозицій, а також результати їх
урахування чи неврахування.

Після завершення громадського обговорення проєктів ОП, на сайті
оприлюднено зведену таблицю пропозицій стейкхолдерів

Удосконалити структурно-логічну схему освітньої
програми.

Виконано

Переглянути розділ ОП «Матриця забезпечення
програмних результатів навчання відповідними
компонентами ОП» з метою оптимізації кількості
запланованих програмних результатів навчання, що
досягаються в процесі вивчення освітніх компонентів.

Виконано

http://surl.li/cepvx
https://pol.dcz.gov.ua/
https://rabota.ua/
https://www.work.ua/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kGAze7pGZUbGsQXcQG8UOKQzWYfIpGjEoEkyIHFGe0k/edit#gid=1458769020
http://surl.li/bcwyi


• Участь здобувачів вищої освіти і роботодавців у 
роботі  робочих груп з розроблення /оновлення 
освітніх програм

Залучення стейкголдерів до 
розроблення / оновлення ОП

• Подання нових і оновлених освітніх програм на 
рецензування   роботодавцям 

Зовнішнє рецензування освітніх 
програм

• Подання нових і оновлених освітніх програм на 
рецензування відділом моніторингу та 
забезпечення якості освіти

Внутрішнє рецензування 
освітніх програм

• Залучення до обговорення проєктів освітніх 
програм, надання пропозицій  через Google 
форму на сайті Університету

Залучення усіх зацікавлених 
сторін до обговорення 

проєктів освітніх програм

• Оцінювання якості освітніх програм, отримання 
пропозицій та рекомендацій  до них у процесі 
опитування стейкголдерів

Моніторинг, отримання 
відгуків на діючі освітні 

програми та якість підготовки 
фахівців

• Самоаналіз, проходження акредитаційної
експертизи, реалізація заходів щодо поліпшення
якості вищої освіти з урахуванням рекомендацій
за результатами акредитацій ОП
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Відгуки на проєкти ОП, отримані 
через Google форму на сайті 
Університету, враховано при 
перегляді освітніх програм

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kGAze7pGZUbGsQXcQG8UOKQzWYfIpGjEoEkyIHFGe0k/edit?resourcekey




Рекомендації Інформація про реалізацію

Розробити курс «Академічна доброчесність» і оприлюднити його

на офіційному сайті Університету.
Силабус навчальної дисципліни «Академічна доброчесність»

Проводити роз'яснювальну роботу щодо основних положень

Кодексу про академічну доброчесність та Кодексу про етику на

зборах академічних груп.

Лекція про академічну доброчесність для здобувачів вищої

освіти

Круглий стіл на тему «Академічна доброчесність як складова

якості підготовки докторів філософії»

Лекція : «Академічна доброчесність і захист прав учасників

освітнього процесу в контексті викликів сьогодення»

Проводити обговорення з аспірантами результатів перевірки їх

наукових робіт щодо помилок під час цитування чи посилання на

першоджерела.

Академічна доброчесність – запорука якісної освіти

Онлайн-зустріч здобувачів вищої освіти третього (освітньо-

наукового) рівня ступеня доктора філософії щодо академічної

доброчесності

Долучати до розробки нормативної бази та інформаційних

матеріалів з дотримання принципів академічної доброчесності

представників Наукового товариства студентів, аспірантів,

докторантів, молодих учених та Студентського Сенату.

Виконується

Студентські дебати «Академічна доброчесність у вищій освіті»

Обговорювати на засіданнях кафедр рукописи наукових праць,

кваліфікаційних робіт на відсутність плагіату та інших проявів

академічної недоброчесності.

На засіданнях кафедр проводили обговорення результатів

перевірки на плагіат наукових праць та кваліфікаційних робіт

Оновити анкети та систематично проводити опитування серед

здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників щодо

дотримання принципів академічної доброчесності.

Виконується

Результати анкетування учасників освітнього процесу щодо

дотримання принципів академічної доброчесності

Провести семінар-тренінг для учасників освітнього процесу з

представниками компаній «Unicheck» Виконано

Сприяння розвитку академічної доброчесності 

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/8666/sylabusakademichnadobrochesnist.pdf
https://www.pdau.edu.ua/content/lekciya-oleny-varaksinoyi-pro-akademichnu-dobrochesnist-dlya-zdobuvachiv-svo-magistr
https://www.pdau.edu.ua/content/kruglyy-stil-na-temu-akademichna-dobrochesnist-yak-skladova-yakosti-pidgotovky-doktoriv
https://www.pdau.edu.ua/news/tyzhden-akademichnoyi-dobrochesnosti
https://www.pdau.edu.ua/news/akademichna-dobrochesnist-zaporuka-yakisnoyi-osvity
https://www.pdau.edu.ua/news/onlayn-zustrich-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity-tretogo-osvitno-naukovogo-rivnya-stupenya-doktora
https://www.pdau.edu.ua/news/studentski-debaty-akademichna-dobrochesnist-u-vyshchiy-osviti
https://www.pdau.edu.ua/content/rezultaty-anketuvannya-uchasnykiv-osvitnogo-procesu


У період з 16 по 20 травня 2022 року в Полтавському державному 
аграрному університеті пройшов

Тиждень академічної доброчесності
До заходів були залучені учасники освітнього процесу та стейкхолдери 

Університету.
Проведено конкурс на кращий студентський відеоролик на тему: 

«Академічна доброчесність під час дистанційного навчання»

http://surl.li/ccayv
http://surl.li/cepyf


Студентський Сенат університету визначив переможців, 
котрими стали здобувачі вищої освіти навчально-
наукового інституту економіки, управління, права та 
інформаційних технологій. Усі учасники конкурсу отримали
нагороди та подарунки від ректорату ПДАУ



29 червня 2022 р. 
відбувся вебінар
«Можливості 
Unicheck у перевірці 
текстів на плагіат». 
Спікер заходу -
Михайло Богдан, 
менеджер по роботі з 
клієнтами Unicheck.

Проведено вебінар для учасників освітнього процесу

https://unicheck.com/uk-ua/plagiarism-detection-solution


Удосконалення навчально-методичного забезпечення освітніх 
компонентів і навчальних ресурсів для здобувачів вищої освіти 

Рекомендації Інформація про реалізацію

Усунути недоліки навчально-методичних матеріалів

виявлені під час зовнішнього і/або внутрішнього

оцінювання якості освіти.

Виконано

Оновити зміст освітніх компонентів з урахуванням

сучасних практик і результатів опитувань здобувачів

вищої освіти про якість викладання.

Під час оновлення змісту ОК викладачами бралися до

уваги результати анкетувань «Навчальна дисципліна

очима здобувачів вищої освіти» і «Викладач очима

здобувачів вищої освіти»

Оновити у робочих програмах та силабусах навчальних

дисциплін перелік рекомендованих літературних

джерел, доповнити його публікаціями викладачів

кафедри.

Відповідно до Положення про робочу програму

навчальної дисципліни в ПДАУ було оновлено перелік

рекомендованих літературних джерел у робочих

програмах та силабусах, які мають бути за останні 5 років

та містити авторські праці НПП, який реалізує ОК

Наповнювати систему Moodle електронними варіантами

навчально-методичних матеріалів, підручників,

посібників, методичних розробок та наукових праць для

освітніх компонентів ОП.

Положенням про електронне освітнє середовище ПДАУ

передбачено постійне наповнення НПП навчально-

методичного забезпечення для ОК. Виконується постійно

Наповнювати репозитарій науковими, методичними та

іншими матеріалами, які є розробками викладачів

Університету та використовуються у освітньому процесі.
Електронний репозитарій ПДАУ

Удосконалити процедуру інформування здобувачів щодо

цілей, змісту, програмних результатів навчання, порядку

та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх

компонентів.

Виконується

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaprorobochuprogramunavchalnoidyscyplinyvpdau.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaproelektronneosvitneseredovyshche.pdf
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/simple-search?location=&query=&filter_field_1=dateIssued&filter_type_1=equals&filter_value_1=[2020+TO+2022]&rpp=10&sort_by=dc.date.issued_dt&order=DESC&etal=0&submit_search=%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8


Розроблення комплексів навчально-методичного забезпечення 
навчальних дисциплін у  2021-2022 навчальному році

Моніторинг проводився з 23 листопада по 03 грудня 2021 р. відповідно до 
розпорядження першого проректора №108 від 19.11.2021 р.
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За високий рівень навчально-
методичного забезпечення освітнього
процесу з навчальних дисциплін та
професійну компетентність було
нагороджено цінними подарунками і
подяками колективи кафедр.

технологій дрібного тваринництва;

паразитології та ветеринарно-санітарної 
експертизи; 

терапії ім. П.І. Локеса;

фінансів, банківської справи та 
страхування;

економічної теорії та економічних 
досліджень.



Навчання з використанням дистанційних технологій 
відбувається на відкритій платформі Moodle з поєднанням 
корпоративної пошти університету та сервісів Google

На сьогодні в системі 
зареєстровано понад 
8000 користувачів з числа 
здобувачів вищої освіти 
та викладачів ПДАУ. На 
платформі створено 
понад 3100 навчальних 
курсів.



Університетський електронний репозитарій налічує 
близько 10051 електронних видань



Студенто-орієнтоване навчання, викладання та 
оцінювання

Рекомендації Інформація про реалізацію

Активізувати залучення роботодавців,
професіоналів-практиків, фахівців галузі до
проведення аудиторних занять за ОП.

Бінарна лекція з дисципліни «Контроль у публічних закупівлях»
заступника директора ТОВ «Онлайн-консалтинг» Бріднею Н. В.
Відкрита лекція про розвиток наукових досліджень в галузі
харчових технологій у НУХТ
Відкрита лекція з дисципліни «Крафтові технології» професора
Державного торговельно-економічного університету Тетяни
Юдіної
Лекція для здобувачів вищої освіти за підтримки Інституту
розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця

Більш активно використовувати сучасні
методики викладання навчальних дисциплін,
таких як інтерактивні технології навчання –
використання мультимедійних технологій,
електронних таблиць, case-study, діалогове
навчання тощо.

Онлайн-гра «ПереклаДійсність» з магістрантами спеціальності
Філологія
Нетрадиційні методи викладання соціально-політичних
дисциплін
Підсумкове заняття з міжфакультетської вибіркової навчальної
дисципліни «Основи безпеки дорожнього руху»

Більш активно використовувати платформу
Moodle для проведення тестувань під час
оцінювання рівня знань здобувачів вищої
освіти.

Виконується постійно

Переглянути процедуру проведення
контрольних заходів для забезпечення
об’єктивності екзаменаторів.

Оновлено Положення про оцінювання результатів навчання
здобувачів вищої освіти в Полтавському державному аграрному
університеті

https://www.pdau.edu.ua/news/kontrol-publichnyh-zakupivel-vymoga-sogodennya-zustrich-zi-steykholderom-osvitnogo-procesu
https://www.pdau.edu.ua/content/vidkryta-lekciya-pro-rozvytok-naukovyh-doslizhen-v-galuzi-harchovyh-tehnologiy-u-nuht
https://www.pdau.edu.ua/content/vidkryta-lekciya-z-dyscypliny-kraftovi-tehnologiyi-dlya-magistriv-opp-harchovi-tehnologiyi
https://www.pdau.edu.ua/content/lekciya-dlya-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity-za-pidtrymky-instytutu-rozvedennya-i-genetyky
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/8418/onlayngraperekladiysnist11.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/8418/netradyciynimetody.pdf
https://www.pdau.edu.ua/content/pidsumkove-zanyattya-z-mizhfakultetskoyi-vybirkovoyi-navchalnoyi-dyscypliny-osnovy-bezpeky
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaproocinyuvannyarezultativnavchannyazdobuvachivvyshchoiosvityvpdau.pdf


Забезпечення здобувачам вищої освіти гнучких 
індивідуальних траєкторій 

Рекомендації Інформація про реалізацію

Збільшити поінформованість здобувачів вищої освіти
щодо визнання результатів набутих у неформальній
(інформальній) освіті.

Інформація для здобувачів щодо визнання результатів
навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті

Активізувати практику визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті під час реалізації
освітніх програм.

Інформація про визнання результатів навчання, набутих у
неформальній / інформальній освіті здобувачів вищої
освіти, які навчаються в Університеті

Збільшити поінформованість здобувачів вищої освіти про
правила визнання результатів навчання, отриманих в
інших закладах освіти під час академічної мобільності.

Інформація про академічну мобільність у ПДАУ

Більш активно застосовувати на ОП практику визнання
результатів навчання, отриманих шляхом академічної
мобільності.

Академічна мобільність 2021-2022 навчальний рік

Переглянути рекомендовану кількість здобувачів вищої
освіти при формуванні груп із вивчення вибіркових
навчальних дисциплін у Положенні про забезпечення
права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої
освіти.

Положенням про забезпечення права на вибір
здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в ПДАУ
визначено рекомендовану кількість здобувачів для
формування груп із вивчення вибіркових навчальних
дисциплін (п. 2.4.4)

Переглянути перелік навчальних дисциплін, що
пропонуються на вибір здобувачам вищої освіти та
видалити з нього ті, які мають аналогічний зміст.

Оновлено перелік вибіркових навчальних дисциплін для
вибору в 2021-2022 навчальному році

https://www.pdau.edu.ua/content/neformalna-informalna-osvita
https://www.pdau.edu.ua/content/informaciya-pro-vyznannya-rezultativ-navchannya-nabutyh-u-neformalniy-informalniy-osviti
https://www.pdau.edu.ua/content/akademichna-mobilnist
https://www.pdau.edu.ua/content/akademichna-mobilnist-2021-2022-navchalnyy-rik
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/5555/prozabezpechennyapravanavybirnavchalnyhdyscyplin.pdf
https://www.pdau.edu.ua/content/vybirkovi-navchalni-dyscypliny-dlya-vyboru-v-2021-2022-navchalnomu-roci




Кількість випадків визнання та перезарахування результатів навчання, 
набутих у неформальній / інформальній освіті здобувачами вищої освіти в 

розрізі факультетів / інститутів та рівнів вищої освіти у 2021-2022 н.р.



Кількість здобувачів вищої освіти, що навчалися  за програмами 
академічної мобільності в закладах-партнерах 

у 2021-2022 н.р.
№ п/п

Назва закладу-партнера куди направлено здобувачів 
вищої освіти

Кількість здобувачів, осіб

СВО Бакалавр СВО Магістр
Доктор 

філософії

1.
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 2 11

2.
Полтавський інститут економіки і права
університету «Україна»

6 1

3.
Полтавський національний педагогічний
університет імені В.Г. Короленка 2 3

4.
Одеський національний економічний
університет (м. Одеса) 2

5.

Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк) 4 2

6.
Національний університет харчових технологій
(м. Київ)

1 1

7.
Центральноукраїнський національний технічний
університет (м. Кропивницький) 4 4 2

8.
Інститут свинарства і агропромислового
виробництва НААН України 3
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Кількість здобувачів вищої освіти, що навчалися за програмами внутрішньої 
академічної мобільності в розрізі факультетів / інститутів та рівнів вищої 

освіти, 2021-2022 н. р., осіб



Кількість здобувачів вищої освіти, що були прийняті на 
навчання в Університет за програмами академічної 

мобільності упродовж 2021-2022 н.р.

№ п/п
Назва закладу-партнера звідки прийнято здобувачів 

вищої освіти

Кількість здобувачів вищої освіти, осіб

СВО 
Молодший 
бакалавр

СВО 
Бакалавр

СВО 
Магістр

1. Полтавський національний педагогічний
університет імені В.Г. Короленка

12 1

2. Полтавський інститут економіки і права
університету «Україна»

4 1

3.
Східноукраїнський національний університет імені
Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк

1 1

4.
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

7 3 4

5. Одеський національний економічний університет
(м. Одеса)

2

6. Національний університет харчових технологій (м.
Київ)

1

7. Вища школа управління охороною праці у
Катовіцах (Польща)

6



Міжфакультетські вибіркові навчальні дисципліни для 
вибору у 2021-2022 н.р.

Для здобувачів вищої освіти
2021 року набору : 

запропоновано до вибору –
64 дисципліни, з них обрано – 29.

Відкриття власної справи 2 групи (59)

Основи безпеки дорожнього

руху

3 групи (86)

Психологія 2 групи (60)

Підготовка трактористів та 

водіїв

3 групи (90)

Психологія спілкування 3 групи (86)

Для здобувачів вищої освіти
2020 року набору: 

запропоновано до вибору –
50 дисципліни, з них обрано – 39.

Лідерство в суспільстві 2 групи (59)

Diqital-маркетинг 2 групи (60)

Зоопсихологія собак та котів з 

основами дресури

2 групи (60)

Фінанси в бізнесі 2 групи (52)

Бізнес-культура 2 групи (56)

Стресостійкість у професійній 

діяльності

2 групи (58)

Історія розвитку техніки 2 групи (52)

Дисципліни, які обрала найбільша кількість  здобувачів 



Підвищення професійного рівня викладачів Університету

Рекомендації Інформація про реалізацію

Активізувати публікаційну активність викладачів, залучених на
ОП, у площині відповідності навчальним дисциплінам, що
викладаються.

Виконується постійно

Поширити практики підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників з урахуванням особливостей
навчальних дисциплін, які вони викладають на ОП.

2021 рік - на базі НУБіП України було організовано 
підвищення кваліфікації НПП та педагогічних працівників у 
розрізі навчальних дисциплін за програмою «Інноваційна 
спрямованість педагогічної діяльності» для 87 осіб;  2022 
рік - «Розвиток інноваційних професійних 
компетентностей у педагогічній діяльності» для 40 осіб 
https://www.pdau.edu.ua/news/profesiynyy-rozvytok-
vykladachiv

Провести тренінг для викладачів Університету щодо
використання сучасних методів викладання навчальних
дисциплін.

Проведення вебінару «Інноваційні методи викладання у
закладі вищої освіти»
Проведено науково-методичну конференцію для
викладачів і аспірантів «Сучасні освітні технології та
інноваційні методики навчання в підготовці здобувачів
вищої освіти: досвід та перспективи»

Активізувати роботу щодо упорядкування акаунтів науково-
педагогічних працівників та аспірантів у мережах дослідників.

Виконується постійно

Підвищити рівень зацікавленості співробітників Університету у
покращенні результатів власної праці.

Положення про надання щорічної грошової винагороди
педагогічним працівникам ПДАУ
Положення про преміювання, надання матеріальної
допомоги працівникам ПДАУ

Удосконалити процедуру рейтингування НПП щодо
використання його результатів для розвитку викладацької
майстерності та обґрунтування відповідних управлінських
рішень.

Оновлено Положення про рейтингове оцінювання роботи
науково-педагогічних працівників Полтавського
державного аграрного університету
Виконується

https://www.pdau.edu.ua/news/profesiynyy-rozvytok-vykladachiv
https://www.pdau.edu.ua/content/provedennya-vebinaru-innovaciyni-metody-vykladannya-u-zakladi-vyshchoyi-osvity-150622
https://www.facebook.com/112236454643361/photos/a.112686577931682/133018049231868/
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/8781/polozhennyapronadannyashchorichnoyigroshovoyivynagorodypedagogichnympracivnykampdau.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/8781/polozhennyapropremiyuvannyanadannyamaterialnoyidopomogypracivnykampdau.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/5555/polozhennyaproreytyngoveocinyuvannyarobotynpppdau.pdf


23-24 лютого 2022 року 

53 науково-методична 
конференція викладачів і 
аспірантів «Сучасні освітні

технології та інноваційні методики 
навчання в підготовці здобувачів

вищої освіти : досвід та 
перспективи»
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Інтернаціоналізація навчання, викладання і наукових 
досліджень, проєктна діяльність 

Рекомендації Інформація про реалізацію

Активізувати роботу щодо міжнародного співробітництва, участі
Університету у міжнародних освітніх і дослідницьких програмах, програмах
академічної мобільності тощо.

Співпраця з іноземними закладами освіти
ПДАУ став частиною мережі Businet
Проєкт Management of Internationalization and German-Ukrainian
Academic Cooperation 2022/2023
Проєкт «Happy ANIMals for Sustainable Production And Consumption»

Активізувати участь здобувачів вищої освіти у міжнародних програмах
студентських обмінів, міжнародних літніх/зимових школах, конференціях,
тренінгах, індивідуальних грантових програмах тощо.

Міжнародна практика 
Erasmus+ 
Стипендіальні програми 

Активізувати участь науково-педагогічних працівників у програмах
міжнародної мобільності, участі в міжнародних конкурсах, індивідуальних
грантових програмах тощо.

Все про проєкти Жан Моне програми ЄС Еразмус+ (подано 5 заявок)
Програми мобільності для НПП Еразмус+
КА2: CBHE (Розвиток потенціалу вищої освіти) (подана 1 заявка)

Активізувати залучення фахових іноземних лекторів до викладання на ОП. Іноземні лектори

Збільшити поінформованість учасників освітнього процесу про можливість
відвідування курсів з вивчення іноземної мови та міжкультурного
спілкування.

В Університеті функціонують Мовний центр та Польський центр

Започаткувати практику викладання англійською мовою вибіркових
міжфакультетських дисциплін.

Перелік вибіркових навчальних дисциплін для вибору в 2021-2022
навчальному році містить дисципліни, що викладаються англійською
мовою

Активізувати роботу науково-педагогічних працівників щодо опублікування
наукових робіт у виданнях, що індексуються в наукометричних базах
Scopus та/або Web of Science.

Перелік публікацій науково-педагогічних працівників у Scopus
Перелік публікацій науково-педагогічних працівників у Web of Science

Проводити тренінги для учасників освітнього процесу щодо базових
принципів розроблення та подання грантових проєктів.

Рамкова програма ЄC з досліджень та інновацій «Горизонт Європа»

Проводити заходи щодо популяризації міжнародного співробітництва
(круглі столи, тренінги, семінари щодо досвіду міжнародного
співробітництва тощо).

Все про проєкти Жан Моне програми ЄС Еразмус+
Наука немає меж та кордонів

Продовжити роботу з наповнення сайту контентом на англійській мові з
метою збільшення рівня доступності для іноземних здобувачів вищої
освіти.

Сайт ПДАУ для іноземних здобувачів вищої освіти

https://www.pdau.edu.ua/content/spivpracya-z-inozemnymy-krayinamy
https://www.pdau.edu.ua/news/poltavskyy-derzhavnyy-agrarnyy-universytet-stav-chastynoyu-merezhi-businet
https://www.pdau.edu.ua/news/proyekt-management-internationalisation-and-german-ukrainian-academic-cooperation-20222023
https://www.pdau.edu.ua/news/realizaciya-proyektu-happy-animals-sustainable-production-and-consumption
http://surl.li/cetgi
http://surl.li/cetgo
http://surl.li/cetgp
https://www.pdau.edu.ua/news/vse-pro-proyekty-zhan-mone-programy-yes-erazmus
https://www.pdau.edu.ua/content/ka1-akademichna-mobilnist
https://www.pdau.edu.ua/content/inozemni-lektory
https://www.pdau.edu.ua/content/movnyy-centr
https://www.pdau.edu.ua/content/polskyy-centr
https://www.pdau.edu.ua/content/perelik-vybirkovyh-dyscyplin-dlya-studentiv-2-kursu-2021-rik-naboru
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/8792/22-scopus-list.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/8793/22-wos-list.pdf
https://www.pdau.edu.ua/news/ramkova-programa-yec-z-doslidzhen-ta-innovaciy-goryzont-yevropa
https://www.pdau.edu.ua/news/vse-pro-proyekty-zhan-mone-programy-yes-erazmus
https://www.pdau.edu.ua/content/nauka-nemaye-mezh-i-kordoniv
https://www.pdau.edu.ua/en


Інформація про міжнародну мобільність науково-
педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти 

ПДАУ у 2021-2022 навчальному році

За програмою мобільності для науково-педагогічних працівників (Еразмус+)

За програмою мобільності для здобувачів вищої освіти (Еразмус+) відповідно до 
підписаного Міжінституційного договору на 2022-2030 роки із Загребським 

університетом (Республіка Хорватія)

Науково-педагогічні 
працівники

Місце стажування Період

Протас Надія 
Рябенко Наталія

Опольський університет (Республіка Польща) 9-13 травня 2022 р.

Капіталова Тетяна Західночеський університет у Пльзені (Чехія) 2022 р.

Здобувачі вищої освіти Факультет Період

Хоменко Анастасія ФВМ березень-липень 2022 р.

Кеда Лідія ННІ АСЕ жовтень 2022 р. – лютий 2023 р.

Стеценко Валерія
Шульгіна Ольга
Баклицька Анна

ФВМ жовтень 2022 р. – лютий 2023 р.



Розвиток інфраструктури Університету та забезпечення 
сприятливих умов навчання і роботи

Рекомендації Інформація про реалізацію

Продовжувати роботу щодо удосконалення
матеріально-технічних ресурсів, необхідних для
ефективної реалізації освітніх програм.

Виконується постійно

Продовжувати забезпечення архітектурної доступності
навчальних корпусів для здобувачів з особливими
освітніми потребами.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з
особливими освітніми потребами

Проводити поточні ремонтні роботи у навчальних
аудиторіях і гуртожитках Університету. Виконується постійно

На сайті бібліотеки додати інформацію щодо
наукометричних баз даних та умов доступу до них.

Наукометричні бази

Проводити заходи, спрямовані на створення безпечних і
нешкідливих умов освітнього процесу. Забезпечити
наявність засобів домедичної допомоги у кожному
навчальному корпусі та на кожній кафедрі.

Положення про розподіл обов'язків з питань охорони праці
в ПДАУ
Положення про медичний огляд працівників
Положення про порядок проведення та реєстрацію
інструктажів зі студентами, слухачами, аспірантами з
охорони праці та безпеки життєдіяльності

https://www.pdau.edu.ua/content/umovy-dostupnosti-zakladu-osvity-dlya-navchannya-osib-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy
https://www.pdau.edu.ua/content/naukometrychni-bazy
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/8781/polozhennyaprorozpodilobovyazkivzpytanohoronypracivpdaucompressed.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/8781/promedychnyyoglyadpracivnykivpdau.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/8781/proporyadokprovedennyatareyestraciyuinstruktazhivzistudentamy.pdf


Якісна освітня і наукова підготовка аспірантів

Рекомендації Інформація про  реалізацію

Проводити для аспірантів семінари про особливості 

подання наукових статей в провідні наукові журнали, які 

індексуються в наукометричних базах Scopus та/або Web

of Science.

Участь у вебінарі компаній Clarivate та «Антиплагіат»

Участь у вебінарах на тему «П’ять особливостей 

ScienceDirect»

Підвищити публікаційну активність наукових керівників 

та аспірантів, зокрема  у виданнях, які індексуються в 

наукометричних базах Scopus та/або Web of Science.

Перелік публікацій у Scopus

Перелік публікацій у Web of Science

Забезпечити для вступників повну доступність 

матеріалів, необхідних для підготовки до вступу на 

освітньо-наукові  програми.

Інформація щодо вступу до аспірантури

Особливості навчання в аспірантурі

Висвітлити на сайті рекомендовану структуру реферату 

та основні вимоги до  його написання.
Вимоги до підготовки реферату для вступу до 

аспірантури

Проводити вибір навчальних дисциплін через 

електронні кабінети  АСУ ПДАУ.

У 2021-2022 навчальному році аспіранти здійснювали 

вибір навчальних дисциплін у особистих електронних 

кабінетах  АСУ ПДАУ

У щорічний звіт аспірантів включити пункт щодо

пропозицій покращення освітньо-наукової програми чи

робочої програми освітнього компонента.

Пропозицію відхилено. Представники аспірантів 

включені до складу робочих груп ОНП, всі охочі мають 

можливість залишити Відгук на проєкт ОНП через Google 

форму на сайті Університету, надати пропозиції гаранту 

ОНП та під час опитувань.

https://www.pdau.edu.ua/news/uchast-naukovo-pedagogichnyh-pracivnykiv-u-spilnomu-vebinari-kompaniy-clarivate-ta-antyplagiat
https://www.pdau.edu.ua/news/uchast-naukovo-pedagogichnyh-pracivnykiv-u-vebinarah-na-temu-pyat-osoblyvostey-sciencedirect
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/8792/22-scopus-list.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/8793/22-wos-list.pdf
https://www.pdau.edu.ua/content/vstup-do-aspirantury
https://www.pdau.edu.ua/content/osoblyvosti-navchannya-v-aspiranturi
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/2741/8redvymogydoreferatuzaprofilemspecialnostivstupnykadoaspiranturydlyazdobuttyavyshchoyiosvitytretogo.pdf
https://asu.pdau.edu.ua/StudentOffice
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kGAze7pGZUbGsQXcQG8UOKQzWYfIpGjEoEkyIHFGe0k/edit#gid=1458769020


Збір та аналіз інформації щодо кар’єрного шляху випускників 
освітньої програми

Рекомендації Інформація про реалізацію

Оновити зміст Анкети випускника з метою
удосконалення практики збирання і аналізу
інформації щодо кар’єрного шляху випускників.

На сторінці відділу 
(https://www.pdau.edu.ua/content/viddil-spryyannya-
pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv ) 
розміщено оновлену  Анкета випускника

Налагоджувати та розвивати зв’язки із
випускниками освітніх програм, висвітлювати на
сайті «Історії вдалої кар’єри» випускників
Університету.

Історія ПДАУ
На сайті Університету можна знайти інформацію
про випускників, які стають нашими партнерами
та стейкхолдерами

https://www.pdau.edu.ua/content/viddil-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6PcJyQwGaRyAqw5MqsKc40UueTaP2jKTWuW4Z60ij9UR-IQ/viewform
https://www.pdau.edu.ua/content/istoriya
https://www.pdau.edu.ua/


Удосконалення нормативно-правового забезпечення 
освітнього процесу 

Рекомендації Інформація про реалізацію

Розробити порядок проведення анкетувань для
учасників освітнього процесу, випускників та інших
зацікавлених осіб. Переглянути та доповнити
анкети, що використовуються для моніторингу.

Розроблено «Порядок проведення та організація опитування учасників
освітнього процесу та зовнішніх стейкхолдерів у Полтавському
державному аграрному університеті»
Google форма на сайті Університету :
Анкета «Викладач очима здобувачів вищої освіти»
Моніторинг якості дистанційного навчання під час карантину (для
науково-педагогічних працівників)
Анкетування студентів щодо процедури вибору навчальних дисциплін
Анкета «Якість надання освітніх послуг»
Анкетування «Практика очима студентів»
Анкета для вступників
Анкета випускника
Анкети в електронних кабінетах АСУ ПДАУ:
Анкета «Ресурсне забезпечення та умови праці очима викладача»
Анкета «Навчальна дисципліна очима здобувачів вищої освіти»

Удосконалити нормативно-правові документи, які
визначатимуть права осіб з особливими освітніми
потребами.

Положення про організацію освітнього процесу в Полтавському
державному аграрному університеті

Розробити порядок запобігання та вирішення
конфліктних ситуацій під час організації
дистанційного навчання в умовах карантину.

Положення про порядок вирішення конфліктних ситуацій у Полтавському
державному аграрному університеті

Розробити механізми впровадження елементів
дуальної освіти в освітній процес.

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у Полтавському 
державному аграрному університеті

За необхідності удосконалювати та оновлювати
положення, які регулюють навчальний процес в
Університеті.

Сайт ПДАУ – вкладинка Положення про освітню діяльність

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/5555/poryadokprovedennyataorganizaciya.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTJPfGSspWbL1OGb7ZUmAh9CEJqXsvok0EsAtz-dCAvl7Izw/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJpBI2WfF-FdNJmJolR8weISCeJxp0a6WiT4JTWxJ3vGBjYg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8nWkg6uUePoBSTHZP7TfFm7yZYqjp-QR50SoPArr8aG6iqg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeubT2Nz2apItK8pOa68EwnQePG4FJUJtd7F0yHfS1xbONQgQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuBhgoC-iBTi8K4ejV3izDq54QpY6StaRWxxScYKvuYxpchg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelg6PaDjJvFQ7tXlMUsghSL1yNHCfRrfm6wagORrwaxShJUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6PcJyQwGaRyAqw5MqsKc40UueTaP2jKTWuW4Z60ij9UR-IQ/viewform
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/5555/10012021polozhennyaproosvitniyprocespravlene.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/5555/konflsytuac.pdf
https://www.pdau.edu.ua/content/polozhennya-pro-osvitnyu-diyalnist


Опитування  науково-педагогічних працівників  
здійснюється через Кабінет викладача в АСУ ПДАУ

АНКЕТА «РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА УМОВИ ПРАЦІ ОЧИМА ВИКЛАДАЧА»

Станом на 27.06.2022 р. – опитування пройшли 92 викладачі Університету. 



АНКЕТА «НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

Опитування  студентів здійснюється
через Кабінет студента в АСУ ПДАУ

Станом на 27.06.2022 р. – в електронних кабінетах 1230 відгуків здобувачів вищої освіти. 



Онлайн – опитування з використанням  Google форм на 
сайті Університету

Анкета 
«Викладач очима 
здобувачів вищої 

освіти» –
1394 відгуків

Анкета «Якість 
надання освітніх 

послуг» –

241 відгук

Анкетування 
студентів щодо 

процедури 
вибору 

навчальних 
дисциплін –
82 відгуки

Анкетування 
«Практика очима 

студентів» –
130 відгуків



Удосконалення інформаційної відкритості на сайті Університету
Рекомендації Інформація про реалізацію

Підтримувати в актуальному стані зміст освіти в розрізі
Положень, ОП тощо. Інформація про освітні програми

Розробити на сайті форму для збору відгуків та рекомендацій
на проєкти ОП / ОП під час їх громадського обговорення. Google форма для збору відгуків на проєкти ОП

Оприлюднювати та поширювати інформацію про обговорення
проєктів ОП серед стейкхолдерів.

Проєкти для обговорення
Громадське обговорення проєктів ОП

Оновити інформацію у розділі «Склад кафедри» щодо
освітньої і професійної діяльності НПП, відомостей про
підвищення кваліфікації тощо.

По кожному НПП на сайті наявна інформація щодо рівня
освіти, освітньої та професійної діяльності, підвищення
кваліфікації, стажу роботи тощо.
Інформація про НПП

Упорядкувати та більш чітко представити на сайті інформацію
щодо преміювання, встановлення доплат та надбавок,
надання матеріальної допомоги, щорічної грошової
винагороди та допомоги на оздоровлення, тощо.

Положення про встановлення доплат і надбавок працівникам
Полтавського державного аграрного університету
Положення про надання щорічної грошової винагороди
педагогічним працівникам Полтавського державного
аграрного університету
Положення про преміювання, надання матеріальної
допомоги працівникам Полтавського державного аграрного
університету

Підтримувати в актуальному стані інформацію щодо

можливостей працевлаштування та кар’єрного росту

випускників.

Структуровано банк вакансій 
https://www.pdau.edu.ua/content/bank-vakansiy
Додано вкладку ПОШУК РОБОТИ, де розміщено Інтернет-
ресурси для пошуку роботи 
https://www.pdau.edu.ua/content/poshuk-roboty-za-
dopomogoyu-internetu

Підтримувати в актуальному стані інформацію щодо вакансій

для випускників ПДАУ.
Вакансії для випускників

https://www.pdau.edu.ua/content/osvitni-programy
https://docs.google.com/forms/d/1BBTU2wyAIbkdB1P7rigNhiOEWKAT__6OmqeqF3MArHY/edit
https://www.pdau.edu.ua/content/proyekty-dlya-obgovorennya
http://surl.li/cepxc
https://www.pdau.edu.ua/people/lavrynenko-inna-viktorivna
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/8781/polozhennyaprovstanovlennyadoplatinadbavokpracivnykampdau.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/8781/polozhennyapronadannyashchorichnoyigroshovoyivynagorodypedagogichnympracivnykampdau.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/8781/polozhennyapropremiyuvannyanadannyamaterialnoyidopomogypracivnykampdau.pdf
https://www.pdau.edu.ua/content/bank-vakansiy
https://www.pdau.edu.ua/content/poshuk-roboty-za-dopomogoyu-internetu
https://www.pdau.edu.ua/content/bank-vakansiy


Удосконалення системи автоматизації процесів 
освітньої діяльності

Рекомендації Інформація про реалізацію

Продовжувати роботу із удосконалення бази
даних ПДАУ, зокрема, модулів «Навчальний
план», «Кабінет викладача» і «Кабінет студента».

Виконується постійно
Навчання щодо удосконалення АСУ - Модуль
«Навчальний план» – «Результати навчання» –
«Компетентності»
Кабінет студента
Кабінет викладача

Продовжувати роботу із удосконалення АСУ ПДАУ.
Розробити можливість ознайомлення здобувачів
вищої освіти з результатами контрольних заходів
через електронний кабінет здобувача.

Виконано
АСУ ПДАУ

https://www.pdau.edu.ua/content/navchannya-shchodo-udoskonalennya-asu-modul-navchalnyy-plan-rezultaty-navchannya
https://asu.pdaa.edu.ua/StudentOffice
https://asu.pdaa.edu.ua/TeacherOffice
https://asu.pdau.edu.ua/


Удосконалено Кабінет викладача в АСУ ПДАУ: 

створено можливості для ведення електронного журналу обліку аудиторної 

навчальної роботи викладача  (облік відвідування, результати поточного і 

підсумкового контролю, теми занять), проведення опитувань.



Удосконалено Кабінет студента в АСУ ПДАУ 
створено можливості для перегляду внесених даних електронного журналу 

(відвідування, результати поточного та підсумкового контролю), проведення 
опитувань



Удосконалено Модуль «Навчальний план» АСУ ПДАУ
вкладинка РН/ЗК/ФК та  Копіювання. Сформовано Звіти: інформація про 
результати навчання і компетентності, інформація про результати 

навчання і компетентності ОК; матриця



Триває розроблення «Кабінету викладача»  в АСУ ПДАУ



Показники виконання плану заходів для підвищення якості освітньої 
діяльності за освітньо-науковою програмою «Ветеринарна медицина» 

у 2021-2022 навчальному році

Рекомендації Інформація про реалізацію

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Залучати до перегляду ОНП Ветеринарна медицина
представників Держпродспоживслужби в Полтавській
області

Залучено до перегляду ОНП Петруненко А., завідувачку
відділу уповноважених осіб для здійснення державного
контролю Полтавської обласної державної лікарні
ветеринарної медицини

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Доповнити перелік вибіркових навчальних дисциплін з
урахуванням тематики дисертаційних досліджень аспірантів
з напрямів терапія та акушерство

Включено навчальні дисципліни «Ветеринарна клінічна
алергологія» (4 кред. ЄКТС) та «Діагностика та терапія хвороб
незаразної патології дрібних тварин і екзотів» (4 кред. ЄКТС) в
перелік вибіркових фахових дисциплін освітньої складової
ОНП (Протокол № 1 від 27 жовтня 2021 року засідання
робочої групи щодо перегляду ОНП Ветеринарна медицина)

Більш активно інформувати здобувачів ОНП про процедуру
та термін вибору вибіркових дисциплін

Проведено зустріч за участю з.в.о., гаранта, зав. відділу
аспірантури, академічної спільноти щодо вибору вибіркових
дисциплін в базі АСУ

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визначення результатів навчання

Організовувати заходи для ознайомлення здобувачів вищої
освіти із сучасними можливостями онлайн-освіти, які
надають міжнародні організації та вітчизняні і закордонні
платформи онлайн-курсів

Проведено зустріч за участю з.в.о., гаранта, зав. відділу
аспірантури, академічної спільноти щодо сучасних
можливостей онлайн-освіти, які надають міжнародні
організації та вітчизняні і закордонні платформи онлайн-курсів

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/9318/petrunenkorecenziya.pdf
https://www.pdau.edu.ua/content/osoblyvosti-navchannya-v-aspiranturi
https://www.pdau.edu.ua/content/osoblyvosti-navchannya-v-aspiranturi


Рекомендації Інформація про реалізацію

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Активізувати участь у міжнародних проектах із фінансуванням
академічної та наукової мобільності здобувачів і викладачів
ОНП

Проведено зустріч за участю з.в.о., гаранта, академічної
спільноти, д.с.-г.н., професора Ошського державного
університету (Киргизія), Абдурасулова Абдугані Халмурзаєвича
щодо можливостей їх участі у міжнародних проектах та
особливостей проведення наукових досліджень

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

Організовувати заходи для інформування учасників освітнього
процесу про політику та процедури академічної доброчесності

Круглий стіл на тему «Академічна доброчесність як складова
якості підготовки докторів філософії»
Лекція на тему: «Академічна доброчесність і захист прав
учасників освітнього процесу в контексті викликів сьогодення»
Лекція «Академічна доброчесність в науковій спільноті»

Критерій 6. Людські ресурси

Оприлюднити рейтинг викладачів факультету «Ветеринарна
медицина» окремим списком

Рейтинг НПП

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Розробити перспективний план щодо оновлення матеріально-
технічного забезпечення навчально-наукових лабораторій та
клініки ветеринарної медицини

Призначено відповідальними за розробку перспективного
плану щодо оновлення матеріально-технічного забезпечення
навчально-наукових лабораторій та клініки вет. медицини
завідувачів відповідних лабораторій та клініки.
(Протокол № 5 від 14 грудня 2021 року засідання вченої ради
факультету ветеринарна медицина)

Розробити інструкції щодо забезпечення біобезпеки підчас
роботи в навчально-наукових лабораторіях та навчальній
клініці факультету ветеринарної медицини

Розроблено Положення про комісію з біобезпеки ФВМ ПДАУ.
Призначено відповідальним за розробку стандартних
операційних процедур (СОП) із біобезпеки на ФВМ Передеру С.,
згідно затвердженого Положення.
(Протокол № 5 від 14 грудня 2021 року засідання вченої ради 
факультету ветеринарна медицина)

https://www.pdau.edu.ua/content/nauka-nemaye-mezh-i-kordoniv
https://www.pdau.edu.ua/content/kruglyy-stil-na-temu-akademichna-dobrochesnist-yak-skladova-yakosti-pidgotovky-doktoriv
https://www.pdau.edu.ua/news/tyzhden-akademichnoyi-dobrochesnosti
https://www.pdau.edu.ua/news/tyzhden-akademichnoyi-dobrochesnosti-0
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/1337/reytymng22.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/1337/polozhennya.pdf


Рекомендації Інформація про реалізацію

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Більш активно залучати представників кафедр незаразної
патології до перегляду ОНП

Введено в склад робочої групи ОНП Ветеринарна медицина
Локес-Крупку Т., к. вет. н., доцентку, завідувачку кафедри
терапії імені професора П. І. Локеса ПДАУ
(Протокол № 1 від 27 жовтня 2021 року засідання робочої
групи щодо перегляду ОНП Ветеринарна медицина)

Критерій 9. Прозорість та публічність

Використовувати онлайн форму для збору відгуків та
рекомендацій на проєкт ОНП під час її громадського
обговорення

Google форма для збору відгуків на проєкт ОНП Ветеринарна
медицина

Критерій 10. Навчання через дослідження

Активізувати роботу щодо участі аспірантів і їх керівників у
наукових проектах із державним або грантовим
фінансуванням

Проведено ряд зустрічей щодо ознайомлення з.в.о. і їх
керівників із необхідністю та можливостями участі у наукових
проектах із державним або грантовим фінансуванням
Онлайн-зустріч «Особливості навчання в аспірантурі»
Зустріч «Наука немає меж і кордонів»

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeP2ddfrfzBc2Ox9cjzqw18MfF4BtURf4K-RK-Uwg_vn2owA/viewform
https://www.pdau.edu.ua/content/osoblyvosti-navchannya-v-aspiranturi
https://www.pdau.edu.ua/content/nauka-nemaye-mezh-i-kordoniv


Ви можете нас упізнати за логотипами:

Академічна доброчесність

Полтавський державний аграрний університет



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Відділ моніторингу 
та забезпечення якості освіти

Запрошуємо до співпраці!
Корпус 4, тел. 2-26-21, 5-40 ауд. 411, 413

Наш Facebook

https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83-%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D0%9F%D0%94%D0%90%D0%A3-112236454643361

