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- навчальні програми дисциплін та інші нормативні документи. 
Підготовка фахівців в університеті здійснюється відповідно до вимог 

нормативних та інструктивних документів Міністерства освіти і науки 
України. Основою концепції навчально-виховного процесу є виконання 
вимог державних стандартів підготовки фахівців з вищою освітою. 

Концептуальні засади освітнього процесу реалізовані в базових 
навчальних планах магістра стосовно переліку та змісту навчальних 
дисциплін, переліку кваліфікаційних знань і умінь магістра, розподілу 
навчального часу у кредитах ЄКТС. 

Документом, що регламентує зміст дисципліни, вимоги до знань і 
умінь, структурні взаємозв'язки з іншими дисциплінами, атестаційні заходи, 
розподіл часу на всі види занять і самостійної роботи студента, використання 
студентом літературних джерел та методичних розробок викладачів, є робоча 
програма дисципліни. Робочі програми дисциплін навчальних планів 
підготовки магістрів щорічно переглядаються, корегуються, затверджуються 
в установленому порядку на засіданнях кафедр, деканом факультету. 

Переддипломна практика проводиться згідно програми практики, на 
провідних підприємствах, в установах та організаціях - замовниках кадрів, 
м. Сум, Сумської та інших областей. Рекомендації останніх враховуються 
випусковими кафедрами при визначенні тематики магістерських робіт. 
Зазначені особливості освітньої діяльності університету сприяють 
найшвидшій адаптації випускників до умов професійної діяльності на 
виробництві. Загальний обсяг часу підготовки зі спеціальності 212 
«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» ОС «Магістр» освітньо-
професійною програмою розраховано на 2700 год., (90 кредитів за ЕСТ8) та 
триває 1 рік 4 місяці. Робочий навчальний план складається з навчальної 
інформації переліку нормативних навчальних дисциплін і практик та 
забезпечує набуття системи знань та вмінь, необхідних для формування 
компетенції магістра з ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи. Якість 
навчання студентів контролюється кафедрами шляхом поточних аудиторних 
контрольних робіт, виконання самостійної роботи, семестрових атестаційних 
заходів, а також перевірки залишкових знань під час проведення 
контрольних зрізів рівня підготовки (ректорські контрольні роботи). 

Висновок: експертна комісія констатує, що за результатами 
перевірки відповідності освітньо-професійної програми, навчальних планів і 
програм чинніш стандартам та особливостям потреб регіону встановлено, 
що нормативно-правова база організації навчального процесу та зміст 
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Ветеринарна 
гігієна, санітарія і експертиза» зі спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, 
санітарія і експертиза» на другому (магістерському) рівні у Сумському 
НАУ відповідають державним стандартам вищої освіти і державним 
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3. Зміст підготовки фахівців 

За заявленою на проведення акредитаційної експертизи спеціальністю 
розроблено та затверджено галузевий стандарт. 

Освітньо-професійні програми (ОПП) підготовки магістрів (за 
спеціальністю) розроблено як складова частина галузевого стандарту вищої 
освіти України (ГСВОУ). 

Робочий навчальний план щодо підготовки магістрів зі спеціальності 
212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» укладено на базі освітньо-
професійної програми вищої освіти за спеціальністю 6.110101 «Ветеринарна 
медицина» та вибіркового компоненту, схваленого вченою радою 
університету. 

Загальний обсяг часу за освітньо-професійною програмою підготовки 
магістрів становить 2700 год., (90 кредитів за ЕСТ8) та триває 1,4 роки. 
Робочий навчальний план складається з навчальної інформації переліку 
нормативних навчальних дисциплін і практик та забезпечує набуття системи 
знань та вмінь, необхідних для формування компетенції магістра зі 
спеціальності. Вибіркова частина підготовки магістра лікаря ветеринарної 
медицини з безпеки та якості сільськогосподарських і харчових продуктів в 
Сумському НАУ складається з навчальних дисциплін самостійного вибору 
ВНЗ та вибору студентів, перелік цих дисциплін визначається залежно від 
спеціалізації. Навчання зі спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза» завершується захистом кваліфікаційної роботи. 

Робочий навчальний план та варіативні частини ОПП та ОКХ для 
підготовки за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 
в Сумському НАУ відповідають галузевим стандартам вищої освіти, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України МОН України 
(№877 від 23.11.2004 р.). 

Згідно з цими документами кафедрами розроблено навчальні програми 
з переліку дисциплін навчального плану. У програмах розглянуто зміст 
навчального матеріалу, організаційні форми і методи викладання, теми 
практичних і семінарських занять, навчальний матеріал для самостійної 
роботи студентів та наведено перелік навчальних посібників, та іншої 
літератури для його вивчення. У програмах навчальних дисциплін враховані 
особливості й потреби північно-східної частини України, пов'язані з 
поетапним реформуванням систем контролю безпечності та якості продуктів 
харчування. 

Дисципліни зі спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза» забезпечені навчально-методичними комплексами. Навчально-
методичний комплекс дисципліни включає: робочу навчальну програму 
дисципліни; конспекти лекцій та лабораторно-практичних занять, фонд 
тестових завдань, методичні вказівки до виконання практичної та самостійної 
роботи студентів. 

Голова експертної комісії ^^Т^-^тРтт^ С.А. Ткачук 
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Для забезпечення навчального процесу професорсько-викладацьким 
складом випускової кафедри розроблено плани лабораторно-практичних 
занять, завдання для лабораторно-практичних робіт, завдання для 
самостійної підготовки студентів на всі дисципліни навчального плану 
підготовки магістрів зі спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза». 

Висновок: Експертна комісія констатує, що за результатами 
перевірки відповідності освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-
професійної програми, навчальних планів і програм чинним стандартам та 
особливостям потреб регіону встановлено, що нормативно-правова база 
організації навчального процесу та зміст підготовки магістрів зі 
спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» у 
Сумському національному аграрному університеті відповідає державним 
стандартам вищої освіти і державним акредитаційним вимогам. 

4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-

Створення єдиного інформаційно-освітнього середовища Сумського 
національного аграрного університету дозволяє широке впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальну, наукову, 
управлінську, бібліотечну, видавничу й обліково-фінансову діяльність 
забезпечило університету пріоритетне місце серед аграрних вищих 
навчальних закладів України. 

Інформаційно-освітнє середовище університету складається з сайту, електронного 
порталу, підсистеми дистанційного навчання, електронної бібліотеки та репозиторію, 
віртуального студентського бюро працевлаштування. Використання його ресурсів 
дозволяє кожному студентові і викладачеві працювати з навчально-методичним 
забезпеченням курсів, користуватися ресурсами бібліотеки, мати можливість 
контролювати свою успішність, навантаження, формувати електронні журнали, тощо. Для 
забезпечення безперебійного доступу до АУЕВ-ресурсів використовуються мережеві 
технології Іпіегпеі. 

Навчальні корпуси, громадські місця на території СНАУ та гуртожитки 
мають покриття ^і-Рі із вільним підключенням до Інтернету. 

У навчальному процесі з підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» зі спеціальності 212 
«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» на другому (магістерському) 
рівні широко використовуються інноваційні інформаційні - комунікаційні 
технології навчання. Використання прикладних програмних продуктів 
передбачається навчальним планом підготовки фахівців і складається з 
різних видів робіт. Комп'ютерні технології навчання використовуються для 
виконання ситуаційних завдань на лабораторно-практичних заняттях, а також 
при організації самостійної роботи студентів. Загальна кількість годин 

виховного процесу 

Голова експертної комісії ^^Т^-^тРтт^ С.А. Ткачук 
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дисплейного часу із розрахунку на одного студента на день за період 
навчання становить 3 години, з них робота в Іпіетеї - 1,5 години. 

Впроваджена та активнодіюча автоматизована система керування 
навчальним процесом університету постійно оновлюється та 
вдосконалюється в залежності від виникаючих цілей і задач. 

В університеті ефективно працює Центр інформаційних технологій, 
що забезпечує створення, технічну підтримку та постійне удосконалення 
електронної освітньо-наукової інформаційної мережі університету; розробку 
та модернізацію програмного і науково-методичного забезпечення; 
забезпечує вихід в інформаційний простір України і світової спільноти; 
здійснює технічну підтримку Іпіегпеі - Іпіегпеї мережі, \¥еЬ-сайту 
університету, а також обслуговує мультимедійні лекційні аудиторії, парк 
персональних комп'ютерів та комп'ютерних класів. 

Підвищенню ефективності управління освітньою, науковою, виховною 
та господарсько-фінансовою діяльністю університету сприяє впровадження 
розробленої в університеті автоматизованої системи керування навчальним 
процесом АСУ ВНЗ, яка дозволяє використовувати єдиний інтерфейс для 
забезпечення роботи наступних підрозділів університету: ректорату, 
деканатів, навчального та методичного відділів, планово-фінансового відділу, 
бухгалтерії, відділу кадрів. 

Запроваджена автоматизована система АСУ ВНЗ складається із, 
наступних модулів: «Навантаження» (викладача, кафедри); «Робочий план» 
(спеціальності, групи, студента); «Успішність» (електронний журнал, 
рейтинг студентів з дисципліни, рейтинг студентів групи, рейтинг студентів 
потоку, статистика успішності груп); «Відвідування» (статистика 
відвідувань, поточне відвідування); «Розклад» (академічної групи, викладача, 
студента, кафедри); «Списки студентів» (списки академічних груп); 
«Студенти та випускники» (працевлаштування). 

Вагомим досягненням освітньої діяльності університету є широке 
впровадження інноваційних інформаційних технологій, сучасних методів і 
засобів організації навчального процесу. 

В університеті у 2011 році створено Центр дистанційного навчання 
на базі кафедри кібернетики та інформатики. 

Серед його пріоритетних завдань: 
впровадження технологій дистанційного навчання для навчання студентів 
денної та заочної; 
забезпечення роботи спеціалізованих комерційних курсів. 

Створення інформаційно-навчального простору на основі платформи 
Моосіїе дозволяє надати студенту повне методичне забезпечення 
теоретичного, практичного курсів, самостійної роботи, а також опііпе контакт 
викладача зі студентом. На випускних курсах запроваджена стовідсоткова ІТ 
підготовка зі спеціальності, як складової вивчення дисциплін фахового 
циклу. 

Голова експертної комісії ^^Т^-^тРтт^ С.А. Ткачук 
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внесені записи на активну частину фонду, заштрихкодовані видання та 
створена база даних читачів. 

З 2009 р. бібліотекою СНАУ проводиться робота щодо наповнення 
електронної бібліотеки (на сьогодні це більше ніж 14,5 тис. повнотекстових 
видань - навчальні, наукові та навчально-методичні матеріали, створені 
викладачами університету та взяті з відкритого доступу). Суттєву допомогу 
при забезпеченні повнотекстовими виданнями надає й електронний 
репозиторій, що налічує на сьогодні 3780 повнотекстових документи. 

Бібліотека працює над наповненням власного сайту 
(ІіЬгагу.заи.зиту.иа), завдяки якому надає інформаційні послуги у 
віддаленому режимі: доступ до електронного каталогу, електронної 
бібліотеки; віртуальна довідка та електронна доставка документів, а також 
інформує про діяльність бібліотеки взагалі. Бібліотека також проводить 
інформаційну діяльність в соціальних мережах: «Фейсбук» та «Гугл+». 

В університеті діє принцип безперервної комп'ютеризації: на сьогодні в 
університеті наявні більше 980 комп'ютерних місць і кількість контактного 
дисплейного часу на кожного студента, в залежності від спеціальності, 
складає від 250 до 350 годин. Студенти та викладачі мають можливість 
черпати інформацію про найновіші досягнення науки через міжнародну 
інформаційну мережу ІШТЕИМЕТ. В університеті створена локальна 
комп'ютерна мережа. Науково-дослідна робота зосереджена у 19 наукових 
лабораторіях, працює аспірантура з 10 спеціальностей. 

Сумський національний аграрний університет має сучасну 
матеріально-технічну базу, основна частина якої введена в експлуатацію в 
1985-2003 роках. Університет має дев'ять спеціалізованих навчальних 
корпусів. Додатково у відповідності до наказу Мінагрополітики України 
«Про створення університетського центру Сумського НАУ» від 19.06.03 р. за 
№ 180 до складу університету включено 6 ВНЗ 1-2 рівнів акредитації. Після 
проведення перерозподілу за напрямами підготовки загальна площа 
Сумського НАУ становить 364780 м2, в тому числі: навчальна площа -

Згідно з законом України «Про охорону праці» в університеті 
функціонує служба охорони праці, складаються комплексні заходи щодо 
досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого 
середовища. 

Всі наявні об'єкти соціально-побутової сфери є власністю Сумського 
національного аграрного університету. Орендовані приміщення відсутні. 

Матеріально-технічне забезпечення факультету ветеринарної медицини 
дозволяє проводити інтерактивні заняття та досягати якісних показників у 
навчанні. 

Висновок: Експертна комісія констатує, що матеріально-технічна 
база університету, наявна навчально-лабораторна база факультету 
ветеринарної медицини та випускої івень їх оснащення 
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відповідають чинним нормативам; лабораторії забезпечені необхідним 
лабораторним обладнанням та інвентарем, мають достатню кількість 
місць для проведення навчання по групах в одну зміну. 

В цілому матеріально-технічна база Сумського національного 
аграрного університету, факультету ветеринарної медицини та випускової 
кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості 
продуктів тваринництва відповідає державним вимогам щодо акредитації 
освітньо-професійної програми «Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза» зі спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза». 

7. Науково-дослідна та міжнародна робота 

Університетом проводиться широкий тематичний спектр наукової 
роботи щороку. Більшість рейтингових проектів визначають університет за 
активністю та результативністю наукових досліджень одним серед кращих 
аграрних вузів України. Відповідно до рейтингу світових університетів за 
рівнем їх присутності в мережі Іпіетеї \УеЬоте1хіс5 Капкіп§ о£ ^огісі'з 
ШІУЄГЗШЄЗ, складеного у січні 2017 року, серед 20 вищих навчальних 
закладів аграрного спрямування Сумський національний аграрний 
університет посів III місце, поступившись тільки Національному 
університету біоресурсів і природокористування України та Уманському 
національному університету садівництва. Як відомо, результати досліджень 
\УеЬоте1:гіс8 публікуються двічі на рік. У процесі складання рейтингу 
розробниками враховується кількість проіндексованих пошуковими 
системами сторінок сайту вищого навчального закладу, зовнішні посилання 
на нього, цитованість ресурсу, а також кількість завантажених на сайт 
файлів. Іншими словами, оцінюється змістовна та інформаційна складова 
\уеЬ-сайту університету. Рейтинг також враховує рівень впровадження в 
університеті політики «відкритого доступу» до результатів своїх досліджень, 
навчальних матеріалів, нормативної бази тощо. 

На базі університету щорічно проводиться близько 10 наукових та 
науково-практичних конференцій загальнодержавного та міжнародного 
рівнів. Щорічно отримується близько 50 охоронних документів, таких як 
патенти та авторські свідоцтва, як на території України так і за кордоном. 

В університеті склалися та активно розвиваються наукові школи під 
керівництвом докторів наук та професорів, основні з них: Популяційної 
екології рослин та агроекології, Науковий керівник: д.б.н., професор 
ЗлобінЮ.А.; «Використання селекційно-насінницьких і технологічних 
засобів інтенсифікації виробництва для підвищення продуктивності і якості 
врожаю картоплі», Науковий керівник: д.с.-г.н., професор Кожушко Н.С.; 
«Предселекція та селекція картоплі», Науковий керівник: д.с.-г.н., 
професор Подгаєцький А. А.; «Формування та розвиток людського капіталу в 
АПК», Науковий керівник: д.е.н, проф.А/Ігосайлова Л.І.; «Реформування 
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