висновок
експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи
з освітньо-професійної програми «Садово-паркове
господарство»
спеціальності
206 «Садово-паркове
господарство»
галузі знань
20 «Аграрні науки та продовольство» в Уманському національному
університеті садівництва
Відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту»,
Постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 р. № 978 «Про
затвердження положення про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих начальних закладах та вищих професійних
училищах» та наказу Міністерства освіти і науки України від 19.06.2019 р. №
919-л «Про проведення акредитаційної експертизи» експертна комісія у
складі:
Голова комісії: Багацька Оксана Михайлівна - доцент кафедри
ландшафтної архітектури та фітодизайну Національного університету
біоресурсів
і
природокористування
України,
кандидат
сільськогосподарських наук;
Член комісії: Коваленко Олег Анатолійович - завідувач кафедри
рослинництва та садово-паркового господарства Миколаївського
національного аграрного університету, кандидат сільськогосподарських
наук, доцент
в період з 24.06.2019 р. по 26.06.2019 р. розглянули подану Уманським
національним університетом садівництва акредитаційну справу та провели
експертне оцінювання спроможності закладу освіти надавати освітню
послугу
за
освітньо-професійною
програмою
«Садово-паркове
господарство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» галузі
знань 20 «Аграрні науки та продовольство» денної та заочної форм
навчання.
Проаналізовано діяльність інституту з формування контингенту
здобувачів вищої освіти, зміст підготовки фахівців, кадрове, організаційне,
навчально-методичне, інформаційне забезпечення освітнього процесу та
матеріально-технічну базу.
За час перевірки були розглянуті наступні документи щодо освітньої
програми, яка акредитується:
- відомості про право здійснення освітньої діяльності Уманським
національним університетом садівництва (розміщені на сайті Міністерства
освіти і науки України);
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- сертифікат про акредитацію Уманського національного університету
садівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» за освітнім рівнем
бакалавр - НД №2488989 від 21.08.2017 р.;
статут
Уманського
національного
університету
садівництва,
затверджений Міністерством освіти і науки України 10.01.2017 р.;
- Положення Уманського національного університету садівництва,
затверджене Вченою радою;
- копії установчих та реєстраційних документів;
- стандарт вищої освіти;
- освітньо-професійну програму;
- навчальний план, затверджений в установленому порядку;
- навчально-методичне забезпечення дисциплін навчального плану;
- комплексні контрольні роботи з дисциплін;
- відомості про кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне
забезпечення освітньої діяльності та соціальну інфраструктуру університету;
- порівняльні таблиці відповідності досягнутого рівня освітньої діяльності
ліцензійним умовам та акредитаційним вимогам, інші документи.
За результатами перевірки наявних документів комісія встановила,
що Уманський
національний
університет
садівництва
здійснює
підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Садово-паркове
господарство»
зі спеціальності 206 «Садово-паркове
господарство»
відповідно до відомостей про право здійснення освітньої діяльності,
розміщених на сайті МОН України.
Надані документи відповідають матеріалам акредитаційної справи
та підтверджують
право Уманського національного
університету
садівництва на підготовку фахівців заявленого рівня вищої освіти
спеціальності 206 «Садово-паркове господарство».
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У ПІДСУМКУ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ КОМІСІЯ КОНСТЛ ТУЄ:
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
1.1 Загальна інформація про заклад вищої освіти
Уманський національний університет садівництва розпочав свою
діяльність із заснування в 1844 році у м. Одеса Головного училища
садівництва, яке у 1859 році було переведене у м. Умань. За тривалий період
свого
історичного
розвитку
навчальний
заклад
неодноразово
реорганізовувався, а згідно указу Президента України від 28 грудня 2009
року № 1111/2009 він одержав статус Уманського національного
університету садівництва.
Орієнтований на європейські стандарти освіти, Уманський НУС має у
своєму складі розширену систему структурних підрозділів. Відокремленими
складовими університету є вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації:
ВСП Агротехнічний коледж УНУС, ВСП Ананьївський аграрно-економічний
коледж УНУС, ВСП Городищенський коледж УНУС, ВСП Тальнівський
будівельно-економічний коледж УНУС, ВСП Тальянківський агротехнічний
коледж УНУС, ВСП Чигиринський економіко-правовий коледж УНУС,
ВСП Шевченківський коледж УНУС.
У структурі Уманського НУС функціонує 6 факультетів, 29 кафедр. В
університеті успішно функціонують аспірантура з 10 та докторантура із 7
спеціальностей, три спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і
кандидатських дисертацій. Підготовка фахівців освітнього рівня бакалавр
здійснюється за 22 спеціальностями, а за освітнім рівнем «магістр» - за 18
спеціальностями. Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів складає
5220 студентів.
Посаду ректора Уманського національного університету садівництва
обіймає доктор економічних наук, професор Непочатенко Олена
Олександрівна, яка у 1987 р. закінчила Уманський сільськогосподарський
інститут за спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства»
з присвоєнням кваліфікації економіста-організатора сільськогосподарського
виробництва (копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та
громадянство керівника ЗВО додаються).
В університеті функціонує сім навчальних корпусів, навчальнокультурний центр, метеорологічна станція, інформаційно-обчислювальний
центр, наукова бібліотека з фондом понад 260 тисяч примірників, 24 науководослідних і проблемних лабораторій, навчально-науково-виробничий відділ,
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спортивний комплекс, шість гуртожитків, їдальня, медпункт, магазини й
кафе.
Видаються: фаховий «Збірник наукових праць Уманського НУС»,
«Вісник Уманського НУС»; збірники наукових праць молодих учених,
студентських наукових праць, матеріали конференцій, журнал «Новини
садівництва» тощо.
Факультет лісового і садово-паркового господарства заснований у
2011 році і на сьогоднішній день є наймолодшим факультетом в Уманському
національному університеті садівництва. На факультеті лісового і садовопаркового господарства студенти здобувають вищу освіту за двома освітніми
рівнями «бакалавр» і «магістр» та трьома спеціальностями: «Лісове
господарство»; «Садово-паркове господарство»; «Геодезія, картографія та
землеустрій».
Структуру
факультету
лісового
і
садово-паркового
господарства формують чотири кафедри, три з яких є випусковими. Загальна
чисельність науково-педагогічного персоналу факультету лісового і садовопаркового господарства складає 41 особи, з них: докторів наук і професорів 4 (9,8%), кандидатів наук і доцентів - 21 (51,2%), кандидатів наук і
викладачів - 6 (14,6%), викладачів - 10 (24,4%).
Випускові кафедри очолюють доктори наук, професори.
Місце знаходження Уманського національного університету садівництва
вул.Інститутська, 1
м. Умань, Черкаська обл.
Україна
20305
Телефон: +38-04744-3-20-11
Факс: +38-04744-3-20-41
Email: udau@udau.edu.ua
Підготовка бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Садовопаркове
господарство»
за
спеціальністю
206
«Садово-паркове
господарство» в Уманському національному університеті
садівництва
відповідає типу и статусу закладу вищої освіти.
2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ
Прийом студентів освітнього рівня «Бакалавр»
спеціальності
206 «Садово-паркове господарство» здійснюється відповідно до Правил
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прийому, які розроблені та затвердженні в Уманському національному
університеті садівництва на підставі Умов прийому до вищих навчальних
закладів України. Діяльність університету за зазначеною спеціальністю
здійснюється відповідно до Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у
сфері вищої освіти. Ліцензований обсяг освітньої послуги освітнього рівня
«Бакалавр» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» становить 75
осіб.
Для забезпечення якісного підбору контингенту студентів випусковою
кафедрою
садово-паркового
господарства
проводиться
активна
профорієнтаційна робота серед випускників шкіл, коледжів, технікумів та
інших навчальних закладів ІІ-ІУ рівнів акредитації, що спрямована на
залучення до вступу у навчальний заклад успішної молоді з усієї України.
Уманським НУС регулярно проводяться Дні відкритих дверей, під час
яких надаються роз'яснення умов та правил прийому на зазначену
спеціальність, ярмарки вакансій за участі представників міських, обласних і
районних управлінь та господарств і підприємств різних форм власності,
функціонують курси з підготовки абітурієнтів до вступу у ВНЗ.
Контингент студентів Уманського НУС освітнього рівня «Бакалавр»
спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» сформувався завдяки
прийому
на навчання
випускників шкіл Черкаської,
Вінницької,
Кіровоградської, Миколаївської, Одеської та інших областей, а також
випускників ОР «Молодший спеціаліст» закладів вищої освіти.
Набір студентів на навчання за спеціальністю «Садово-паркове
господарство» відбувся у 2016-му році і становив 37 осіб (табл. 2.1). З них на
денну форму навчання зараховано ЗО осіб (з них 13 осіб на скорочений
термін навчання), у тому числі за держзамовленням - 15 осіб, та на заочну
форму навчання - 7 осіб, (з них 4 на скорочений термін навчання) 100% на
місця державного замовлення.
Аналіз показників таблиці 2.1 свідчить, що у 2017-2018 навчальному
році на перший курс за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство»
зараховано 33 студенти. З них на денну форму навчання 25 осіб (з них 5 осіб
на скорочений термін навчання), на заочну - 8 осіб (з них 5 осіб на
скорочений термін навчання). Із загального числа студентів 15 осіб
зараховано на місця державного замовлення. У 2017-2018 н.р. на скорочений
термін зараховано на навчання на денну форму п'ять осіб, двоє з яких
відраховано за власним бажанням.

Таблиця 2.1
Показники формування контингенту студентів освітнього рівня
«Бакалавр» за спеціальністю206 «Садово-паркове господарство»
Роки
№
Показник
2018
2017
2016
п/п
75
75
75
Ліцензований обсяг підготовки осіб, в т.ч.:
1.
50
50
50
денна форма
25
25
25
заочна форма
32
33
37
Прийнято на навчання всього осіб:
2.
26/15
25/14
30/15
• денна форма в т.ч. за держзамовленням
• заочна форма в т.ч. за держзамовленням

7/7

8/1

6/6

-

-

-

• нагороджених медалями, або тих, хто
отримали диплом з відзнакою
3.
4.

• зарахованих на пільгових умовах
Подано заяв за державним замовленням
Конкурс абітурієнтів на одне місце за
державним замовленням

78

67

68

3,5

4,5

4,5

Аналіз показників таблиці 2.1 свідчить, що у 2018-2019 навчальному
році на перший курс за освітньо-професійною програмою 206 «Садовопаркове господарство» зараховано 26 осіб, у тому числі 15 на місця
державного замовлення. У 2018-2019 н. р. на скорочений термін зараховано
на навчання на денну форму десять осіб. Конкурс абітурієнтів на одне місце,
пересічно по роках прийому абітурієнтів становив 2,3 особи на 1 місце. На
заочну форму навчання загалом у 2018-2019 н. р. зараховано 6 осіб, з них 5
за скороченим терміном навчання.
Підвищений попит роботодавців на фахівців спеціальності садовопаркове господарство є підтвердженням того, що випускники університету
будуть працевлаштовані після закінчення навчального закладу.
В цілому формування
контингенту
здобувачів
вищої
освіти
проводиться на належному рівні та здійснюється відповідно до вимог
Міністерства освіти і науки України. Дані щодо контингенту здобувачів
вищої освіти, наведені в акредитаційній справі, відповідають даним
ЄДЕБО та реальній кількості здобувачів вищої освіти.

3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Освітньо-професійна
програма підготовки
бакалаврів
«Садовопаркове господарство» за змістом та формою відповідає нормативним
документам, які, розроблені і затверджені в Уманському НУ С до введення
в дію Стандарту вищої освіти МОН України. Навчальний
план,
розроблений на основі освітньо-професійної програми, забезпечує логічну
послідовність викладання дисциплін та відповідає вимогам Міністерства
освіти і науки України.
Зміст підготовки визначений метою освітньо-професійної програми забезпечити набуття компетентностей, які нададуть можливість розв'язувати
складні завдання і проблеми у сфері професійної діяльності з лісового
господарства.
Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 206 «Садовопаркове господарство» передбачає обов'язкові та вибіркові компоненти
освітньо-професійної програми за циклами загальної та професійної
підготовки.
У бюджеті навчального часу на підготовку студентів освітнього рівня
«Бакалавр» за обов'язковими дисциплінами відведено 60% та за вибірковими
- 40%, з яких дисципліни професійно-орієнтованого вибору закладу вищої
освіти складають 25 %, вільного вибору студента - 15%.
Загальна кількість за планом підготовки бакалавра складає 7200 годин
(240 кредитів ЕСТБ).
Формою підсумкової атестації студентів, які навчаються зі
спеціальності
206
«Садово-паркового
господарство»
є
складання
комплексного кваліфікаційного екзамену. Перелік екзаменаційних тестових
завдань розроблено випусковою кафедрою садово-паркового господарства,
розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії факультету
лісового і садово-паркового господарства згідно з вимогами варіативної
компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра садовопаркового господарства.
Освітній процес у Уманському НУС організовано за Законом України
«Про вищу освіту», Положенням про організацію освітнього процесу в
Уманському національному університеті
садівництва,
затвердженим
рішенням вченої ради від 30.04.2015 (протокол № 5), іншими внутрішніми
організаційно-розпорядчими документами, графіком навчального процесу,
робочими навчальними планами, робочими програмами дисциплін,
необхідним методичним забезпеченням і розкладом занять.
О.М. Багацька

4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Освітній процес у Уманському національному університеті садівництва
організовано згідно Закону України «Про вищу освіти», Положенням про
організацію освітнього процесу в Уманському національному університеті
садівництва, затвердженим рішенням вченої ради від 30.04.2015 (протокол
№ 5), інших нормативних документів Міністерства освіти і науки та Уряду
України, а також згідно затвердженого графіку освітнього процесу, робочими
навчальними планами, робочими навчальними програмами дисциплін,
необхідним методичним забезпеченням і розкладом занять.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про вищу освіту» студенти
мають право на вибір навчальних дисциплін в обсязі, що становить не менш
як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС. Для реалізації цього права в
повному обсязі в Уманському НУС розроблено і затверджено «Положення
про вибіркові дисципліни в Уманському національному університеті
садівництва» затвердженим рішенням вченої ради від 28.04.2016 (протокол
№ 5). Відповідно до цього Положення студентам надано право обирати
6 дисциплін у 3-8 семестрах загальним обсягом 18 кредитів із розрахунку
З кредити на семестр. У навчальному плані дисципліни зазначаються у блоці
вільного вибору із запропонованих фахових дисциплін та «спецкурс за
вибором». Структура дисциплін «спецкурс за вибором» уніфікована:
З кредити, 30 годин аудиторних занять. Кількість лекційних, практичних,
семінарських та інших видів занять викладач визначає самостійно, форма
контролю - залік. Всі вибіркові дисципліни та їх викладачі проходять
перевірку на відповідність Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладами освіти.
Підготовка фахівців здійснюється відповідно до розробленої освітньопрофесійної програми «Садово-паркове господарство», та введена в дію з 01
вересня 2016 р.
Планування навчального процесу підготовки бакалаврів за освітньопрофесійною програмою «Садово-паркове господарство» за спеціальністю
206 «Садово-паркове господарство» здійснюється згідно з розробленим
навчальним планом, схваленим рішенням вченої ради.
Дисципліни, що передбачені навчальним планом, забезпечені робочими
програмами, завданнями, методичними рекомендаціями, комплексними
контрольними роботами.
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Робочі програми, програми практичної підготовки та методичні
матеріали для підготовки до комплексного кваліфікаційного іспиту бакалавра
розміщенні у вільному доступі в цифровому репозитарії інституту.
4.1 Робочі програми навчальних дисциплін
Освітній процес підготовки фахівців заявленої освітньо-професійної
програми забезпечений робочими навчальними програмами дисциплін.
Програми визначають мету, завдання, міждисциплінарні зв'язки,
результати навчання, зміст дисциплін, основну і додаткову літератури,
форми поточної діагностики та критерії оцінювання знань. Робочі програми
нормативних дисциплін складено на основі освітньо-професійної програми
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Садово-паркове
господарство» за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство». Робочі
програми з дисциплін варіативної частини (за вибором ЗВО та студента)
розроблені викладачами кафедри відповідно до вимог освітньо-професійної
програми підготовки бакалаврів.
Аналіз програм підготовки бакалаврів, їх навчально-методичне
забезпечення показав, що вони відповідають Ліцензійним вимогам надання
освітніх послуг у сфері вищої освіти. В Уманському НУС визначені форми і
методи поточного контролю знань, розроблені критерії оцінювання знань
студентів, навчальним планом регламентовані форми державної діагностики
якості освіти.
Навчально-методичні документи розроблені відповідно до наказу МОН
України № 943 від 16.10.2009 р. «Про впровадження у вищих навчальних
закладах
України
Європейської
кредитно-трансферної
системи»,
Положенням про організацію освітнього процесу в Уманському
національному університеті садівництва, затвердженим рішенням вченої
ради від 30.04.2015 (протокол № 5), та ряду інших документів з організації
освітнього процесу в Уманському НУС.
Розроблені у повному обсязі методичні вказівки щодо виконання
курсових робіт, пакети контрольних завдань з дисциплін фахової підготовки,
дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів.
Підсумковий семестровий контроль знань студентів проводиться в
період, визначений навчальним планом.
4.2 Практична підготовка
Для
забезпечення
відповідності
рівня
підготовки
студентів
спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» вимогам роботодавців,
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підвищення
конкурентоспроможності
випускників на ринку
праці
навчальним планом передбачена поетапна практична підготовка, програма
якої включає проходження студентами навчальної та виробничої практик.
Практична підготовка за освітньо-професійною програмою «Садовопаркове господарство» за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство»
в Уманському НУС організовується відповідно до «Положення про
проведення практики студентів ВНЗ України», затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 8.04.1993 р. № 93, та Положення про
організацію проведення практичної підготовки студентів Уманського
національного університету садівництва, затвердженим рішенням вченої
ради від 26.11.2015 р № 2.
Зміст практики визначається програмою, розробленою випусковою
кафедрою відповідно до освітньо-професійної програми. Перелік баз практик
визначається на підставі відповідних двосторонніх угод між ними та
Уманським НУС на період проходження практики. Розподіл студентів за
місцями проходження практики здійснюється згідно з наказом ректора.
Базами практик виступають підприємства галузей садово-парового
господарства та ландшафтної архітектури різних форм власності та
організаційно-правових форм, які є юридичними особами, мають самостійну
звітність. Керівництво практикою здійснюють викладачі випускової кафедри.
Завершується проходження практики захистом звітів. Терміни проведення
практик визначаються графіком навчального процесу, які складає деканат і
затверджує перший проректор.
Для забезпечення практичної підготовки бакалаврів використовується
потенціал підприємств державної та інших форм власності: тепличнооранжерейний комплекс Уманського НУС, розсадник декоративних рослин
«Осокор», національний дендрологічний парк «Софіївка» НДІ HAH України,
TOB «Брусвяна», інститут садівництва УААН
України, Сирецький
дендрологічний парк загальнодержавного значення, відділ житловокомунального господарства Уманської міської ради з якими заключені
договори про співпрацю.
4.3 Державна атестація
Згідно з навчальним планом державна атестація випускників за освітньопрофесійною програмою «Садово-паркове господарство» за спеціальністю
206 «Садово-паркове господарство» здійснюється у формі державного
кваліфікаційного екзамену. Методичні рекомендації з підготовки до
державного кваліфікаційного екзамену та написання бакалаврської роботи
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розроблені випусковою кафедрою, відповідно до освітньо-професійної
програми.
В університеті розроблено та затверджено критерії оцінювання знань і
вмінь студентів для індивідуальних, тестових і додаткових завдань,
індивідуальної роботи студента на семінарських і практичних заняттях,
підсумкового оцінювання (екзамен або залік), оцінювання кваліфікаційного
державного екзамену за фахом.
Всі кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти проходять експертизу
на унікальність та якість роботи через систему Moodle за допомогою сервісу
Unplag.

Таким чином, організаційне та навчально-методичне
забезпечення
освітнього процесу за освітньо-професійною програмою «Садово-паркове
господарство» за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» в
цілому відповідає Ліцензійним умовам та вимогам акредитації щодо
надання освітніх послугу сфері вищої освіти.

5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО
ПРОЦЕСУ

5Л. Кадровий склад групи забезпечення спеціальності 206 «Садовопаркове господарство».
Всього кількість здобувачів вищої освіти (всіх рівнів, курсів та форм
навчання) за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» в
Уманському НУС становить 127 осіб. Кількість членів групи забезпечення є
достатньою, якщо на одного її члена припадає не більше ЗО здобувачів вищої
освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання з відповідної спеціальності (для
дистанційної форми навчання не більше 60 здобувачів). Згідно з розрахунків
(127/5=4,2) в Уманському національному університеті садівництва група
забезпечення спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» складає
п'ять осіб (2 доктори наук, професори Поліщук В.В., Балабак А.Ф. та
З кандидати наук, доценти Пушка І.М., Осіпов М.Ю., Величко Ю.А.).
Склад групи забезпечення відповідає вимогам Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності закладами освіти у сфері вищої освіти
(згідно пункту 29 постанови Кабінету Міністрів України № 1187 від 10.05.2018
року «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
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закладів освіти». Зокрема частка науково-педагогічних працівників, які мають
науковий ступінь та/або вчене звання складає 100 % (при нормі 50%), частка
осіб, що мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора
складає 40% (при нормі 10%).
Всі науково-педагогічні працівники, що входять до групи забезпечення,
працюють в інституті за основним місцем роботи та мають кваліфікацію
відповідно до спеціальності, що підтверджується документами про освіту або
науковий ступінь із зазначеної спеціальності.
5.2. Кадровий склад викладачів, які забезпечують викладання
дисциплін навчального плану за освітньо-професійною програмою
«Садово-паркове господарство» за спеціальністю 206 «Садово-паркове
господарство».
Згідно навчального плану підготовку фахівців за освітньо-професійною
програмою «Садово-паркове господарство» за спеціальністю 206 «Садовопаркове господарство» освітній процес забезпечують науково-педагогічні
працівники випускової та інших кафедр.
Підготовку фахівців освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 206
«Садово-паркове
господарство»
здійснюється
науково-педагогічними
працівниками 8-ми кафедр Уманського національного університету
садівництва. Штат професорсько-викладацького складу укомплектований
повністю. Серед викладачів - 8 докторів наук, професори (середній вік 55
рік); 2 кандидати наук, професори (середній вік 58 рік); 25 кандидатів наук,
доценти (середній вік 38 роки); 1 кандидат наук, викладач (вік 27 рік).
Кадрове забезпечення відповідає вимогам Міністерства освіти і науки
України.
Всього за повним терміном навчання за циклом соціально-гуманітарної
підготовки лекційних годин - 52, з них кількість лекційних годин, що
викладаються докторами наук, професорами 20 год., що становить 26,0%. За
циклом
дисциплін
фундаментальної,
природничо-наукової
та
загальноекономічної підготовки лекційних годин - 222, з них кількість
лекційних годин, що викладаються докторами наук, професорами 116 год.,
що становить 52,3%. Цикл професійної та практичної підготовки лекційних
годин - 716 год., з них кількість лекційних годин, що викладаються
докторами наук, професорами 130 год, що становить 18,2%. За циклом
професійно-орієнтовні дисципліни лекційних годин - 406 год., з них
кількість лекційних годин, що викладаються докторами наук, професорами
66 год, що становить 16,3%.
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Усі науково-педагогічні працівники, що здійснюють освітній процес
мають достатній рівень наукової та професійної активності, яка засвідчується
виконанням не менше чотирьох видів та результатів науково-педагогічної
діяльності, перелічених у пункті ЗО Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності закладами освіти.
5.3. Кадровий склад випускової кафедри за освітньо-професійною
програмою
«Садово-паркове
господарство»
за
спеціальністю
206 «Садово-паркове господарство»
Випусковою кафедрою для підготовки фахівців за спеціальністю
206 «Садово-паркове
господарство»
є
кафедра
садово-паркового
господарства. її склад формують 8 науково-педагогічних працівників, серед
яких 2 доктори наук, професори та 6 кандидатів наук, доцентів.
Характеризуючи якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри
садово-паркового господарства, слід відмітити, що всі працівники мають
науковий ступінь, а 90 % відповідне вчене звання. Середній вік викладачів
кафедри 47,3 роки і всі вони мають достатній досвід науково-педагогічної
роботи та працюють в університеті на постійній основі. Науково-педагогічна
кваліфікація працівників кафедри, відповідає дисциплінам, які вони
викладають. Усі науково-педагогічні працівники, що працюють на кафедрі,
мають достатній рівень наукової та професійної активності, яка засвідчується
виконанням не менше чотирьох видів та результатів, перелічених у пункті 30
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладами освіти
Систематично з відповідним інтервалом в 3-5 років кожний викладач
проходить атестацію на предмет відповідності займаній посаді. Поряд з цим
один раз на 5 років кожен з викладачів кафедри проходить підвищення
кваліфікації на базі провідних науково-дослідних установ та закладів вищої
освіти за профілем. На сьогодні всі науково-педагогічні працівники кафедри
садово-паркового господарства пройшли курси підвищення кваліфікації, що
відповідає Державним вимогам до акредитації напрямів підготовки та
спеціальностей.
5.4 Завідувач випускової кафедри садово-паркового господарства
Анатолій Федорович Балабак є провідним дослідником малопоширених
плодових та декоративних культур в Україні, який неодноразово доповідав
про результати своїх досліджень на міжнародних конференціях і семінарах за
участю науковців Європи й світу. Професор Балабак А.Ф. є дійсним членом
Міжнародної академії аграрної освіти (International academy of agrarian
education. Member of the international academy of agrarian education
(Academician)), диплом № 001088, виданий 15.01.2003 p., За значні
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досягнення у галузі сільськогосподарських наук йому присвоєно звання
«Заслужений працівник освіти України» видане Адміністрацією Президента
у 2018 р.
Анатолій Федорович є дійсним членом спеціалізованих вчених рад із
захисту кандидатських і докторських дисертацій в Інституті садівництва
НААН України (спеціалізована вчена рада Д 27.375.01) та Уманському
національному університеті садівництва (спеціалізована вчена рада
Д. 74.844.01.)
Анатолій Федорович Балабак є членом редакційної колегії наукових
фахових
видань:
міжвідомчого
тематичного
наукового
збірника
«Садівництво», інститут садівництва УААН, збірника наукових праць
Уманського національного університету садівництва та наукового вісника
Уманського національного університету садівництва, збірника наукових
праць «Автохтонні та інтродуковані рослини України» Національного
дендрологічного парку «Софіївка» НДІ HAH України.
Керує науковою роботою студентів освітнього рівня «Магістр» та
аспірантів денної та заочної форми навчання.
За результатами наукових досліджень наукової школи Балабака А.Ф. у
яку входять науково-педагогічні працівники кафедри садово-паркового
господарства Варлащенко Л.Г., Заморський О.О., Пушка І.М., Тисячний О.П.,
Пиж'янова A.A. тощо опубліковано понад 320 праць наукового та навчальнометодичного характеру
Володіє мовами: українська, російська, німецька - вільно; польська добре.
Кадрове забезпечення за освітньо-професійною програмою «Садовопаркове
господарство»
за
спеціальністю
206
«Садово-паркове
господарство» відповідає Ліцензійним умовам провадження
освітньої
діяльності у сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців на першому
(бакалаврському) рівні вищої освіти.
6. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МІЖНАРОДНІ
ЗВЯЗКИ КАФЕДРИ
Загальновідомо, що найкращий рівень освіти надають студентам вищі
навчальні заклади, в яких навчальний процес знаходиться в нерозривному
зв язку з науково-дослідною роботою, де студенти під час навчання в закладі
вищої освіти беруть поряд з науковцями-викладачами безпосередню участь у
вирішенні конкретних задач, які ставить практика на даному етапі розвитку
суспільства.
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Характер
науково-дослідної
роботи
визначається
науковими
проблемами, які вирішує науково-педагогічний колектив кафедри садовопаркового господарства згідно з програмою досліджень університету
0116U003207 «Оптимізація використання природного і ресурсного
потенціалу
агроекосистем Правобережного Лісостепу України» та
0111U001928 «Удосконалення існуючих та розробка нових технологій
вирощування
садивного
матеріалу,
плодів,
ягід
і винограду
в
Правобережному Лісостепу України».
Вибір теми наукових досліджень визначається вирішенням завдань, які
є актуальними для садово-паркового господарства України. Отримані при
виконанні викладачами кафедри науково-дослідних тем наукові результати
знайшли своє відображення в монографіях проф. А.Ф. Балабака,
В.В. Поліщука, навчальних посібниках, статтях, тезах доповідей на
конференціях, стали основою при розробці технологій виробництва. Загалом
було підготовлено та надруковано монографій - дві, навчальних підручників
та посібників - два, праць, які цитуються у науково-метричних базах Scopus
та Web of Science RSCI - 5, понад 100 статей у виданнях, затверджених ВАК
України, як фахові тез доповідей понад 250, навчально-методичних розробок
понад 50.
Для посилення діалогу у вирішенні існуючих проблем, генерації нових
ідей розвитку діяльності садово-паркового господарства та ландшафтної
архітектури колективом кафедри систематично проводяться наукові семінари,
круглі столи, всеукраїнські та міжнародні конференції. Так, в 2015 році
спільно з Національним дендрологічним парком «Софіївка» НДІ HAH
України, Арборетумом і закладом фізіографії в Болестрашице (Польща) та
Рибницьким
філіалом
Придністровського
державного
університету
(Придністров'я) було проведено Міжнародну наукову конференцію:
«Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва» у 2015р., науковопрактичну інтернет-конференцію присвячену 10-річчю заснування кафедри
садово-паркового господарства «Актуальні питання садово-паркового
господарства» в 2017 p., науково-практичну
інтернет-конференцію:
«Актуальні проблеми садово-паркового мистецтва» в 2018 році. Круглий стіл
на тему: «Гербарій УНУС - сучасний стан та перспективи розвитку» 2015
р. науковий семінар: «Теплично-оранжерейний комплекс Уманського НУС:
історія та перспективи розвитку» та круглий стіл: «Інтродукція, вирощування
та використання в озелененні декоративних культур» в 2016 p., науковий
гербарій кафедри садово-паркового господарства (присвячений 110-річчю до
дня народження д.б.н., професора І.О. Коломійця) в 2017 р, круглі столи
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«Проектування садово-паркових об'єктів» та «Сучасні методи створення
ландшафтних композицій» у 2018 р., тощо.
Науково-дослідна робота, яка проводиться на кафедрі викладачами
та студентами, сприяє підвищенню якості підготовки за освітньопрофесійною програмою «Садово-паркове господарство» за спеціальністю
206 «Садово-паркове господарство» шляхом залучення студентів до
виконання наукових досліджень, написання наукових статей, участі у
науково-практичних
конференціях
та олімпіадах,
що
відповідає
Державним вимогам щодо акредитації ступеня "Бакалавр
7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Уманський національний університет садівництва - спеціалізований
навчальний комплекс, розміщений на території загальною площею 94,1 га,
яка передана йому у власність за Державним актом. Матеріально-технічний
комплекс університету включає 22 навчальних та адміністративнодопоміжних корпусів, гуртожитки, спортивні зали, літні спортивні
майданчики, актову залу, комп'ютерні класи з каналами доступу до мережі
«Інтернет», кафе, буфети, їдальні та готельні приміщення.
Загальна площа приміщень, які використовуються у навчальному
•

2

•

2

процесі, складає 28500 м , в тому числі 26403,3 м використовуються як
навчальні приміщення (табл. 7.1). Наявний аудиторний фонд дозволяє
проводити заняття в університеті в дві зміни. Для проведення занять з
фізичного виховання і спортивної роботи в університеті є дві великі
спортивні зали площею 589 м і 880 м . Виділено також окремі приміщення
для спортивних секцій, зокрема важкої атлетики.
Розрахунок діяльності забезпечення
приміщеннями для проведення
в (м2 на одну особу для фактичного
навчальних занять та контрольних заходів
контингенту студентів та заявленого обсягу з урахуванням навчання за
•

2

•

змінами): 28500 м / (ліцензований обсяг бакалаврів (2990*4) + ліцензований
обсяг магістрів (1130*2) + ліцензований обсяг магістрів (60 з урахуванням
строків навчання) + ліцензований обсяг докторів філософії (180*4) +
ліцензований обсяг докторів філософії (20 з урахуванням строків навчання) +
ліцензований обсяг молодших бакалаврів (1380 з урахування стоків навчання)
2
•
2
= (28500/16380)^2 = 3,4 м /здоб.,що відповідає нормативу - 2,4 м /здоб.
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Таблиця 7.1
Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими
приміщеннями
Площа приміщень, кв. метрів
у тому числі
№
зданих
Найменування приміщення
усього
орендоз/п
власних
в
ваних
оренду
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Навчальні приміщення, усього
у тому числі:
приміщення
для
занять
студентів, курсантів, слухачів
(лекційні,
аудиторні
приміщення,
кабінети,
лабораторії тощо)
комп'ютерні лабораторії
спортивні зали
Приміщення
для
науковопедагогічних
(педагогічних)
працівників
Службові приміщення
Бібліотека,
у тому числі читальні зали
Гуртожитки
їдальні, буфети
Профілакторії, бази відпочинку
Медичні пункти
Інші

28500,0

28500,0

26403,3

26403,3

627,7
1469,0

627,7
1469,0

2246,0

2246,0

215,0
3008,5
554,6
24026,2
855,5
2004,0
69,0
6962,7

215,0
3008,5
554,6
24026,2
855,5
2004,0
69,0
6962,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Факультет лісового і садово-паркового господарства має належний
аудиторний фонд для проведення лекційних, практичних та семінарських
занять з відповідних дисциплін навчального плану підготовки фахівців за
спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство». Це, насамперед,
приміщення навчального корпусу № 9, за поштовою адресою вул.
Оранжерейна, 3 де розміщені аудиторії, спеціалізовані кабінети та лабораторії
2
.
кафедри садово-паркового господарства загальною площею 567,2 м . Крім
того, у навчальному процесі використовуються приміщення кафедр лісового

господарства, геодезії, картографії та кадастру, біології, маркетингу, тощо, які
знаходяться в інших корпусах.
Для забезпечення освітньої діяльності освітнього рівня «Бакалавр»
вищої освіти, зі спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» наявно
20 лабораторії та спеціалізованих кабінетів, з них 13 обладнані
мультимедійним проектором, що становить 65,0% від їх загальної кількості,
що відповідає нормативу 30% та перевищує його на 35,0%. Кабінети та
лабораторії обладнані наочними посібниками, технічними засобами
навчання, необхідним обладнанням і приладами для проведення
лабораторних і практичних робіт. Це дозволяє виконувати навчальний план в
повному обсязі. Технічний стан механізмів, обладнання, приладів,
інструментів у кабінетах і лабораторіях задовільний. Матеріальне оснащення
кабінетів і лабораторій дає можливість організувати навчальний процес
відповідно до навчальних планів і програм.

Експертна комісія зазначає, що стан
матеріально-технічного
забезпечення
освітнього
процесу
в
Уманському
національному
університеті
садівництва
відповідає Ліцензійним
умовам
надання
освітніх послуг за освітньо-професійною
програмою
«Садово-паркове
господарство» за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство».

8. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Сучасна наукова бібліотека університету займає 3008,5 м2, загальний
книжковий фонд становить понад 260 тис. одиниць, в т.ч. навчальної 73,2 тис.
одиниць, наукової 139,5 тис. одиниць, інша література 47,3 тис. одиниць, має
6 читальних залів для студентів, аспірантів та викладачів на 500 посадкових
місць.
Наукова бібліотека володіє багатою колекцією вітчизняних та іноземних
періодичних видань та цінними рідкісними книгами XVI1I-XX століть. Вона
забезпечена приміщеннями для розташування книгосховища, каталогів, залів
для видачі літератури та має електронну базу даних з понад 102 тис. записів
та обладнана комп'ютерним залом на місць для автоматизованого пошуку
інформації і доступом до локальної вузівської мережі та мережі Internet. У
Науковій
бібліотеці
використовується
комп'ютерна
програма
«УФД/Бібліотека» та функціонує електронний каталог видань активного
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фонду,
що
виставлені
на
сайті
бібліотеки:
http://www.udau.edu.ua/ua/departments/naukova-biblioteka.
Відкритий доступ в локальній мережі університету до повних текстів
дисертацій, авторефератів, фахових видань, матеріалів конференцій,
збірників студентських наукових праць, навчальних посібників, монографій,
методичних матеріалів, наукових статтей. Користувачі мають доступ до
повнотекстової бази даних DOAJ: Directory of Open Access Scholarly
Resources (ROAD), міжнародної видавничої компанії Nature Publishing Group
(NPG), повнотекстової бібліотечної системи JSTOR, бібліотечної системи
Business Source Complete, бібліотечної системи Znanium.com, електроннобібліотечної системи (ЕБС) видавництва «Лань», наукової періодики України,
платформи Pressreader.
Перелік наявної навчальної літератури в Науковій бібліотеці
Уманського національного університету садівництва є достатнім для
забезпечення навчального процесу зі спеціальності 206 «Садово-паркове
господарство». Перелік фахових періодичних видань, що передплачуються
Науковою бібліотекою Уманського НУС, для забезпечення навчального
процесу зі спеціальності 206 «Садово-паркове господарство», налічує 14
найменувань, що відповідає нормативу та перевищує його на 9 пунктів .
Інформаційне
забезпечення, яке має Уманський
національний
університет садівництва , в цілому дозволяє якісно готувати фахівців за
освітньо-професійною
програмою «Садово-паркове
господарство»
за
спеціальністю
206
«Садово-паркове
господарство»
і
відповідає
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг в сфері вищої освіти.

9. ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Аналіз результатів освітньої діяльності проведений за показниками
успішності навчання студентів (остання екзаменаційна сесія та за
контрольними вимірюваннями залишкових знань) і підтверджує достатній
рівень підготовки фахівців з дисциплін різних циклів.
У процесі акредитаційної експертизи відповідно до затвердженого
графіку проведення комплексних контрольних робіт було проведено
комплексні контрольні роботи з циклів дисциплін загальної та професійної
підготовки. Контроль був проведений за завершеними курсами дисциплін
відповідно до діючих програм із використанням пакетів комплексних
контрольних робіт, які були розроблені відповідними науково-педагогічними
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працівниками, які забезпечували навчальний процес підготовки бакалаврів за
спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство».
Рівень підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою
«Садово-паркове господарство» за спеціальністю 206 «Садово-паркове
господарство» відповідає необхідним вимогам, про що свідчать порівняльні
результати виконання студентами комплексних контрольних робіт (додаток
Б).
Курсові роботи виконуються за актуальними напрямами. Вони
присвячені актуальним проблемам у галузі садово-паркового господарства,
їх зміст та оформлення відповідає сучасним вимогам. У результаті
проведення акредитаційної експертизи виявлено, що абсолютна успішність
виконання студентами курсових робіт складає 100%, якісна успішність 55,6%, середній бал становив 4,6.
За результатами
проведеної
перевірки
щодо
проходження
студентами практики та відгуків з місць практики, комісія дійшла
таких висновків: види практик у повній мірі відповідають вимогам
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Садово-паркове
господарство» за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство»
Вивчивши стан якості підготовки випускників освітнього ступеня
«бакалавр»
за
освітньо-професійною
програмою
«Садово-паркове
господарство» за спеціальністю 206 «Садово-паркове
господарство»,
експертна комісія дійшла висновків, що заклад освіти
дотрітується
вимог державних стандартів якості освіти і акредитації.
10. ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
в Уманському НУС складається із:
- системи внутрішнього забезпечення якості;
- системи зовнішнього забезпечення якості.
Критеріями якості навчального процесу є: готовність кафедр до
навчального процесу, наявність затверджених у встановленому порядку
навчальних планів, робочих планів, графіків навчального процесу,
навчальних і робочих програм із дисциплін; відповідність змісту навчальних
планів й робочих програм вимогам програм якості та Державним стандартам;
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відповідність розкладу занять логіці викладання кожної дисципліни;
відповідність видів навчальних занять (лекцій, семінарів, лабораторних
занять тощо), затвердженим планам та програмам; комплектність і
достатність
методичного
забезпечення
дисциплін
(відповідно
до
розпорядження ректора № 20-11/8 о/д від 02.12.2013 р. «Про впорядкування
діловодства з організації навчального процесу в університеті»), достатність,
регулярність і рівень організації поточного контролю (контроль якості знань
студентів, якості навчального процесу, їх аналіз), оперативність прийняття та
реалізації корегуючих засобів. Контроль за якістю навчального процесу
здійснюється за кількома рівнями: викладачами, завідувачем кафедри,
науково-методичною комісією факультету, деканатами факультетів, відділом
моніторингу якості освіти, науково-методичною радою університету,
ректоратом.
Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу в Університеті
відповідає вимогам, що наведені у Постанові Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 року № 347про внесення змін доПостанови Кабінету
Міністрів України від ЗО грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» зі
змінами та доповненнями.
Система запобігання та виявлення академічного плагіату у працях
здобувачів вищої освіти ґрунтується на всебічній перевірці дипломних робіт
(проектів) студентів Університету, розміщених в інституційному репозитарії
електронних освітніх ресурсів, на плагіат.
Інституційний репозитарій електронних освітніх ресурсів - електронний
освітній ресурс корпоративної мережі Університету, місце архівування
повнотекстових електронних версій випускних робіт студентів.
Для забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату в університеті використовується антиплагіатна
інтернет-система Unicheck.
Антиплагіатна інтернет-система Unicheck - це інструмент, який дозволяє
перевіряти оригінальність аналізованого документа. Її завданням є точне
визначення ступеню можливої подібності в завантаженому тексті у
порівнянні з вмістом Інтернету та баз даних. Система надає вищезгадану
інформацію, що дозволяє провести незалежну оцінку по відношенню до
законності запозичень, знайдених в проаналізованому змісті документа.
Експертна комісія констатує, що основні складові такої системи
розроблені
і забезпечують
здійснення
комплексної
оцінки
якості
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навчальної роботи, рейтингування науково-педагогічних
працівників і
студентів, запобігають академічному плагіату як в наукових працях
працівників, так і в здобувачів вищої освіти.
11. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
ТА ЗАХОДИ З ЇХ УСУНЕННЯ
Остання планова (вибіркова) перевірка в Уманському національному
університеті садівництва проходила 22-30 вересня 2016 року на виконання
розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №411-р «Про
надання Державній інспекції навчальних закладів дозволу на проведення
перевірки» відповідно до Законів України «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про вищу освіту»,
постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
державного інспектування навчальних закладів», «Про ліцензування
діяльності з надання освітніх послуг», наказу МОН України «Про
затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг», Порядку
здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх
послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної
експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань
ліцензування та атестації навчальних закладів» із змінами та доповненнями,
внесеними наказом МОН України та інших нормативних і розпорядчих
документів у сфері вищої освіти.
В ході перевірки комісією Державної інспекції вищих навчальних
закладів не виявлено системних порушень законів України, постанов
Кабінету Міністрів України, інших нормативних і розпорядчих документів у
сфері вищої освіти, які можуть впливати на якість підготовки фахівців
освітньо-професійної програми «Садово-паркове господарство».
Скарг з боку юридичних і фізичних осіб до освітньої діяльності
університету із заявленої до акредитації освітньої програми за період
підготовки фахівців не надходило.
Усі рекомендації комісії Міністерства
виконано у повному обсязі.
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ЗАГАЛЬНИМ ВИСНОВОК ЕКСПЕРТІВ
На підставі поданих на акредитацію матеріалів та перевірки на місці
відповідності показників Ліцензійним умовам та акредитаційним вимогам,
стану матеріально-технічного,
навчально-методичного
та
кадрового
забезпечення, експертна комісія дійшла висновку, що рівень підготовки
бакалаврів
за
освітньо-професійною
програмою
«Садово-паркове
господарство» за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» в
Уманському національному університеті садівництва в цілому відповідає
встановленим нормативним вимогам та забезпечує державну гарантію якості
освіти.
Експертна комісія відзначає, що позитивним у роботі випускової
кафедри садово-паркового господарства є:
1. 100% науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній
процес за освітньо-професійною програмою «Садово-паркове господарство»
за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство» мають науковий
ступінь, 97,2% вчене звання. Науково-педагогічний
склад кафедри
сформований викладачами з різними науковими інтересами, в т.ч. у сфері
«Садово-паркового господарства», що дає змогу студентам проводити
відповідні дослідження
2. Кафедру
садово-паркового
господарства
очолює
доктор
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3. Високий рівень навчально-методичного забезпечення дисциплін
навчального плану.
4. Наявність матеріальної бази, що дозволяє здійснювати практичну
підготовку та освітній процес з використанням міжнародних інформаційних
ресурсів.
5. Активна участь студентів у науково-дослідних роботах кафедри,
участь у науково-практичних конференціях.
6. Налагоджені зв'язки з виробництвом, де планується проведення
виробничої практики студентів спеціальності 206 «Садово-паркове
господарство».
При перевірці результатів діяльності на місці експертна комісія
висловила рекомендації, які не входять до складу обов'язкових і не
впливають на позитивне рішення про акредитацію, але дозволяють
поліпшити якість підготовки фахівців:
1. Продовжити удосконалення навчально-методичного
забезпечення
спеціальності 206 «Садово-паркове господарство».
2. Здійснювати поглиблення подальшої інформатизації освітнього
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процесу, використання наявної матеріально-технічної бази та
можливостей сучасних технологій: пакетів прикладних програм,
інтерактивних методів навчання.
На підставі зазначеного вище експертна комісія МОН України зробила
висновок про можливість акредитації освітньо-професійної
програми
«Садово-паркове
господарство»
спеціальності
206
«Садово-паркове
господарство» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» на
першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Голова експертної комісії: доцент
кафедри ландшафтної архітектури та
фітодизайну Національного
університету біоресурсів і
природокористування України,
кандидат сільськогосподарських наук
Експерт:
завідувач кафедри рослинництва та
садово-паркового господарства
Миколаївського національного
аграрного університету, кандидат
сільськогосподарських наук, доцент
З висновками
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