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висновок 
експертної комісії Міністерства освіти і науки України 

щодо проведення акредитаційної експертизи напряму підготовки 
6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» 

галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» 
освітньо-кваліфіканійного рівня «Бакалавр» 

в Уманському національному університеті садівництва 

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. №978 «Про 
затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» 
з метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів 
з напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» в 
Уманському національному університеті садівництва згідно наказу МОН 
України № 863-Л від 12.03.2019 року створена експертна комісія Міністерства 
освіти і науки України у складі: 

- професор кафедри ботаніки, дендрології та 
лісової селекції Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, 
доктор сільськогосподарських наук, голова 
комісії; 

- доцент кафедри ландшафтної архітектури, 
садово-паркового господарства та урбоекології 
Державного вищого навчального закладу 
«Національний лісотехнічний університет 
України», кандидат сільськогосподарських 
наук. 

з 24.06.2019 року до 26.06.2019 року розглянула подані матеріали і провела 
експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності Уманського 
національного університету садівництва державним акредитаційним вимогам 
підготовки фахівців з напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове 
господарство» рівня вищої освіти бакалавр. Експертна комісія зустрічалась з 
ректором, проректором з навчальної роботи, деканом факультету лісового і 
садово-паркового господарства, викладачами та співробітниками випускових 
кафедр садово-паркового і лісового господарства. На місці було проведено 
відвідування бібліотеки, гуртожитку, службових, навчальних та лабораторних 
приміщень. Під час експертної оцінки комісія перевірила достовірність 
інформації, поданої органу ліцензування разом із заявою, а також фактичний 
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стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення 
Уманського національного університету садівництва та його відповідності 
вимогам чинного законодавства. 

У підсумку перевірки і оцінювання матеріалів експерти констатують 
наступне. 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМАНСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА ТА 

ВИПУСКОВИХ КАФЕДР ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА. 

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

1.1 Загальна інформація про Уманський національний університет 
садівництва та випускові кафедри садово-паркового та лісового 
господарства 

Експертна комісія перевірила установчі документи Уманського 
національного університету садівництва та констатувала їх наявність та 
відповідність оригіналам. 

Діяльність Уманського національного університету садівництва 
розпочалася із заснування у 1 844 році в Одесі Головного училища садівництва, 
яке у 1 868 році, як заклад освіти, було переведено в місто Умань. Впродовж 
століття він реорганізовувався і наказом президента України від 28 грудня 
2009 року №111 1/2009 отримав статус Уманського національного університету 
садівництва. Сьогодні це вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, 
підпорядкований Міністерству освіти і науки України. 

Нині Уманський національний університет садівництва 
багатопрофільний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, 
підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Форма власності -
державна. Освітню діяльність університет провадить у відповідності з 
ліцензією (серія АЕ № 636471 від 10.06.2015 р.) за денною та заочною формами 
навчання. 

У структурі Уманського НУС функціонує 6 факультетів, 29 кафедр, серед 
яких 23 випускові, що мають 24 філії на виробництві. В університеті успішно 
функціонують аспірантура з ТО та докторантура із 7 спеціальностей, три 
спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. 
Підготовка фахівців освітнього рівня бакалавр здійснюється за 19 
спеціальностями. Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів складає за 
денною формою навчання 2931 особу, а заочною - 1853 особи. 

В університеті функціонує сім навчальних корпусів, навчально-культурний 
центр, метеорологічна станція, інформаційно-обчислювальний центр, наукова 
бібліотека з фондом понад 255 тисяч примірників, 15 науково-дослідних і 
проблемних лабораторій, навчально-науково-виробничий відділ, спортивний 
комплекс, шість гуртожитків, дві їдальні, медпункт, магазини і кафе. 
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З метою об'єднання наукового потенціалу регіону, координації наукових 
досліджень та удосконалення практичної підготовки студентів створено 
навчально-науково-виробничий комплекс, до складу якого увійшли 
Національний дендропарк «Софіївка» НАНУ, Державний історико-
архітектурний заповідник «Стара Умань», Інститут помології ім. Л.П. 
Симиренка НААНУ, ПОСІ1 «Уманський тепличний комбінат», ДП «Уманське 
лісове господарство», ПАТ «Уманьферммаш», кращі підприємства регіону, а 
також навчально-науково-виробничий відділ університету. У складі останнього 
- 1060 га земельних угідь, дослідні поля, сади, овочеві ділянки, ліс, 
плодорозсадник, теплично-оранжерейний комплекс, холодильник із сучасним 
обладнанням для зберігання плодів, навчально-виробничі цехи з переробки 
плодів, овочів, зерна. 

Публікація результатів наукових досліджень здійснюється у фахових 
наукових виданнях університету, які включено до наукометричних баз: 
«Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва» 
(сільськогосподарські та економічні науки), журнали «Новини садівництва» та 
«Вісник Уманського національного університету садівництва». 

Міжнародні зв'язки Уманського національного університету садівництва 
започатковані з 1984 року. Із 1993 року за програмою Міжнародного обміну 
педагогічним досвідом з Департаментом сільського господарства США багато 
викладачів змогли пройти стажування в університетах цієї країни. 

У 2002 році в Уманському НУС розпочав діяльність спільний українсько-
американський проект підтримки приватних сільськогосподарських 
товаровиробників. Протягом двох років університет брав участь у проекті 
«ТАС1С» «Впровадження Болонської угоди в навчальний процес» під назвою 
«UKRABOL». 

У 2014 році університет здобув право на участь в проекті 544524-2013-PL-
SMHES «Qualifications Frameworks for Environmental Science at Ukrainian 
Universities» («Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище 
для українських університетів»), 

У рамках проекту SUAFRI-EPC Уманський НУС включено до он-лайн 
переліку організацій, які є потенційними партнерами в реалізації проектів за 
програмою Європейського Союзу з науки та інновацій на 2014-2020 рр. 
«Горизонт 2020». 

З 2015 року Уманський НУС є учасником проекту «Німецько-Українська 
магістерська програма у галузі логістики» (GUMLog), що фінансується 
Німецькою службою академічних обмінів (DAAD). Основною метою даного 
проекту є розробка та узгодження взаємної навчальної програми з підготовки 
фахівців з логістики та створення спільної магістерської програми, що 
сприятиме академічному обміну. 

Міжнародна наукова діяльність університету проводиться у рамках 32 
договорів про співпрацю з іноземними освітніми закладами, стипендіальними 
програмами, грантами. Щороку викладачі та науковці Уманського НУС беруть 
участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, читають лекції у 
вітчизняних і закордонних ВНЗ, проводять наукові дослідження з актуальних 
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на даний час тематик. Щорічно на базі університету проводиться близько 20 
міжнародних і всеукраїнських конференцій та семінарів. 

На факультеті лісового і садово-паркового господарства студенти 
здобувають вищу освіту за трьома освітніми рівнями та трьома 
спеціальностями: «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство», 
«Геодезія та землеустрій». Перший набір студентів на навчання за напрямом 
підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» в Уманському 
НУС було проведено у 2002 році. 

Структуру факультету лісового і садово-паркового господарства 
формують чотири кафедри, три з яких є випусковими. Загальна чисельність 
науково-педагогічного персоналу факультету лісового і садово-паркового 
господарства складає 41 особу, 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%). 

Проведений моніторинг регіонального ринку праці в галузі лісового і 
садово-паркового господарства, до якого належать Черкаська та прилеглі 
райони Вінницької, Кіровоградської, Київської, Миколаївської та Одеської 
областей, свідчить про існуючу потребу у фахівцях освітнього рівня «Бакалавр» 
напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» . 

Враховуючи наявність в Уманському НУС розвиненої матеріально-
технічної бази, високого кадрового потенціалу, достатнього рівня 
забезпеченості навчально-методичною та науковою літературою, навчальний 
заклад гарантує високу якість підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» 
галузі знань 0901 «Сільське господарство» напряму підготовки 6.090103 
«Лісове і садово-паркове господарство» та виконання ліцензійних умов. 

У підготовці бакалаврів з напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-
паркове господарство» приймають участь професори, доценти та викладачі 
факультету лісового і садово-паркового господарства та інших факультетів 
університету. Навчання здійснюється на базі кафедр садово-паркового та 
лісового господарства, які є випусковими за напрямом підготовки 6.090103 
«Лісове і садово-паркове господарство». Завідувач випускової кафедри садово-
паркового господарства — доктор сільськогосподарських наук, професор 
Балабак Анатолій Федорович — вчений у галузі декоративного садівництва та 
плодівництва Завідувач випускової кафедри лісового господарства - доктор 
сільськогосподарських наук, професор Шлапак Володимир Петрович — 
вчений, наукові дослідження якого зосереджені на вирішенні актуальних 
лісокультурних, лісівничих та садово-паркових проблем. 

Висновок: експертна комісія констатує, що правові основи діяльності 
Уманського національного університету садівництва ґрунтуються на 
документах, що наявні в повному обсязі, і за змістом та формою відповідають 
чинному законодавству. Матеріали акредитаційної справи за переліком, 
обсягом та повнотою відповідають вимогам. 



1.2 Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності 

Опис внутрішньої системи забезпечення якості 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та згідно 
Постановам Кабінету Міністрів України і рішень підсумкових колегій 
Міністерства освіти і науки України та з урахуванням основних принципів 
Болонського процесу, важливою умовою діяльності Уманського НУС є система 
забезпечення та контролю якості освітніх послуг. Система забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС складається із: 

- системи внутрішнього забезпечення якості; 
- системи зовнішнього забезпечення якості. 

Система внутрішнього 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; 
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: 

Контроль за матеріально-технічним забезпеченням 
Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу в Університеті 

має відповідати вимогам, що наведені у Постанові Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 347 про внесення змін до Постанови Кабінету 
Міністрів України від ЗО грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» зі змінами 
та доповненнями. 

Контроль за кадровим забезпеченням 
Науково-педагогічні працівники (НПП) - особи, які за основним місцем 

роботи в Університеті професійно займаються педагогічною діяльністю у 
поєднанні з науковою, навчально-науково-інноваційною, науково-методичною 
та культурно-виховною роботою зі студентами (слухачами). 



Кадрове забезпечення навчального процесу в Університеті має 
відповідати вимогам, що наведені у Постанові Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 року № 347 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1 187 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти» зі змінами та доповненнями. 

Контроль за науково-методичпим забезпеченням 
Науково-методичне забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти 

ступенів «бакалавр», «магістр» і «доктор філософії» має відповідати 
нормативам, встановленим документами, що зазначені у пункті 2 розділу 1 
Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти в Уманському національному університеті садівництва, а саме: 

- наявність опису освітньої програми; 
- наявність навчального плану; 

наявність робочої програми з кожної навчальної дисципліни$ 
наявність комплексу навчально-методичного забезпечення з кожної 

навчальної дисципліни 
- наявність програми практичної підготовки, робочих програм практик; 
- забезпеченість студентів навчальними матеріалами з кожної навчальної 

дисципліни навчального 
- наявність методичних матеріалів для проведення атестації здобувачів. 
- наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів. 

Контроль за відповідністю реальних показників науково-методичного 
забезпечення навчального процесу в Університеті нормативним здійснюють 
перед початком нового навчального року навчальний відділ, відділ моніторингу 
якості освіти, а далі - постійно декани факультетів та завідувачі кафедр у межах 
своїх службових обов'язків. 

Контроль за якістю проведення навчальних занять 
Для організації та оцінювання якості проведення відкритих лекцій, 

практичних і лабораторних занять наказом ректора університету на кожний 
навчальний рік: 

Контроль за якістю практичного навчання студентів 
Базами проведення практики можуть бути сучасні підприємства 

(організації, установи) різних галузей економіки, науки, освіти, сільського 
господарства, державного управління, а також навчальні кабінети, лабораторії, 
навчально-практичні центри, полігони, поля, ферми, колекційно-дослідні поля 
тощо, а також бази за межами України за умови забезпечення ними виконання у 
повному обсязі робочих навчальних планів і програм. 

Контроль за якістю самостійної роботи студентів 
Для забезпечення високої якості підготовки фахівців в Університеті 

самостійна робота студентів денної форми навчання організовується та 
координується НПП, які відповідають за викладання дисциплін. Обсяг 
самостійної роботи студентів для окремої дисципліни визначається деканатом 
факультету при формуванні робочого навчального плану підготовки фахівців за 
відповідним напрямом (спеціальністю) на навчальний рік. 

НПП, які відповідають за викладання дисциплін, мають розробити 



відповідне методичне забезпечення та індивідуальні завдання для студентів. 
Самостійна робота студентів повинна завершуватися відповідною 

атестацією - оцінюванням рівня набутих ними знань (у цілому - за весь обсяг 
роботи або його частини). 

Відповідальність за проведення самостійної роботи студентів несуть 
НПГІ та завідувачі кафедр. 

Контроль за самостійною роботою студентів здійснюють декани 
факультетів, завідувачі кафедр та навчальний відділ. 

Контроль за якістю знань студентів 
Загальний порядок оцінювання знань студента за кредитно-трансферною 

системою, порядок розподілу балів, форми та види завдань, критерії 
оцінювання знань тощо для кожної навчальної дисципліни доводяться 
викладачем до відома студентів на початку навчального семестру. 

Поточно-модульний контроль передбачає перевірку стану засвоєння 
визначеної системи елементів знань та вмінь студентів з того чи іншого 
модулю. 

При контролі систематичності та активності роботи студентів під час занять 
оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання 
практичних і лабораторних робіт; повнота, якість і вчасність їх виконання та 
результати захисту; рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на 
практичних й семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що 
винесені на семінарські (практичні) заняття; результати експрес-контролю тощо. 

При контролі виконання індивідуальної роботи, яка передбачена робочою 
навчальною програмою дисципліни, оцінюванню в балах підлягають: 
виконання типових розрахунків, розрахункових, розрахунково-графічних робіт; 
самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань; написання рефератів, 
есе; підготовка конспектів, навчальних чи наукових тестів; переклад іноземних 
текстів, підготовка реферативних матеріалів з публікації тощо. 

Курсові проекти (роботи), звіти про проходження навчальних і 
виробничих практик вважаються заліковими кредитами, які оцінюються в 
межах від 0 до 100 балів включно. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах 
підлягають теоретичні знання й практичні уміння, яких набули студенти після 
опанування певного змістовного модуля. Поточно-модульний контроль може 
проводитись у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв'язання 
практичних завдань під час проведення контрольних робіт, виконання 
індивідуальних завдань, розв'язання виробничих ситуацій (кейсів) тощо. 

Результати поточно-модульного контролю виставляються в журналах 
обліку роботи викладача. 

Повторне складання модульних контрольних робіт та індивідуальних 
завдань на вищу кількість балів дозволяється, як виняток, з поважних причин за 
погодженням викладача, який читає дисципліну, з дозволу декана факультету 
до початку підсумкового контролю (екзамену). 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об'єктивних 
причин, студенти мають право, з дозволу лектора за поданням викладача, 



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 ипісЬеск. 

Антиплагіатна інтернет-система ипісЬеск - 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. 

1.3. Формування контингенту здобувачів вищої освіти з напряму 
підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» освітньо-

кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 

Система профорієнтаційних заходів передбачає: ґрунтовну підготовчу 
роботу щодо вивчення потреб ринку праці та працевлаштування випускників, 
проведення широкої інформаційної роботи серед майбутніх абітурієнтів, 
організацію публічних заходів та зустрічей. 

Інформаційна робота ставить на меті підвищення рівня інформованості 
майбутнього абітурієнта стосовно умов вступу до закладу вищої освіти, його 
прав та обов'язків, можливостей, які відкриваються перед студентами. В рамках 
кампанії інформація про набір студентів до УНУС поширюється у збірниках, 
каталогах, довідниках, журналах, газетах, використовуються місцеві засоби 
масової інформації та сайт університету; зазначається перелік спеціальностей, 
за якими університет здійснює підготовку фахівців, форми навчання, 
фінансування, контактні телефони, адреса університету, посилання на 
електронні засоби інформації, в окремих випадках - види вступних 
випробувань, необхідні документи для вступу до університету. Особливий 
акцент робиться на перспективності та значущості майбутньої професії. 

В останні роки в профорієнтаційній роботі широкого використання 
набули сучасні технології - проводяться скайп-конференції та дистанційні 
консультації, на сайті університету на постійній основі ведеться анкетування 
майбутніх абітурієнтів, налагоджене активне листування електронною поштою, 
активно використовуються соціальні мережі, а під час вступної кампанії 
абітурієнт може завчасно на сайті університету зарезервувати зручний для себе 
час для особистого подання документів. 

Голова експертної комісії 



Прийом студентів освітнього рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 
6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» здійснюється відповідно до 
Правил 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. 

Для забезпечення якісного підбору контингенту студентів випусковими 
кафедрами садово-паркового та лісового 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 ЗВО. 

Контингент студентів Уманського НУС освітнього рівня «Бакалавр» 
напряму підготовки 6.090103 «Лісове і 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. 

Вступ на спеціальність «Лісове і садово-паркове господарство» 
здійснюється на конкурсній основі за оцінками вступних іспитів (фаховий іспит 
та іспит з іноземної мови). Організація і проведення прийому абітурієнтів 
відповідає вимогам законодавчих та нормативних документів. Підсумки 
результатів прийому студентів розглядаються на засіданнях вигіускової 
кафедри та на раді факультету. 

Університет постійно вдосконалює систему цільового набору 
абітурієнтів, додаткової підготовки абітурієнтів до вступу, методи і форми 
профорієнтаційної роботи, що забезпечує стабільний конкурс протягом років. 

Набір студентів у 2015 році за напрямом підготовки «Лісове і садово-
паркове господарство» становив 32 особи на денну форму навчання, усі 
студенти зараховані на місця державного замовлення. У 2017 році відбувся 
поділ студентів за фаховим спрямуванням на лісове та садово-паркове 
господарство. За ознаками спеціальності «Садово-паркове господарство» 
навчання продовжили 12 осіб. Набір студентів на навчання за освітньо-
професійною програмою «Садово-паркового господарства» відбувся у 2016 
році і становив 37 осіб. З них на денну форму навчання зараховано 30 осіб, у 
тому числі за держзамовленням - 1 5 осіб, та на заочну форму навчання - 7 осіб, 
100% на місця державного замовлення. 

Аналіз показників формування контингенту студентів (таблиця 1.2) 
свідчить, що у 2017-2018 навчальному році на перший курс за освітньо-
професійною програмою «Садово-паркове господарство» зараховано 33 
студенти. З них на денну форму навчання 25 осіб, на заочну - 8 осіб. Із 

Голова експертної комісії """ ~ Ковалевський С.Б. 



Система запобігання та виявлення академічного плагіату у працях 
здобувачів вищої освіти 

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 ипісЬеск. 

Антиплагіатна інтернет-система ипісИеск - 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. 

1.3. Формування контингенту здобувачів вищої освіти з напряму 
підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» освітньо-

кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 

Система профорієнтаційних заходів передбачає: ґрунтовну підготовчу 
роботу щодо вивчення потреб ринку праці та працевлаштування випускників, 
проведення широкої інформаційної роботи серед майбутніх абітурієнтів, 
організацію публічних заходів та зустрічей. 

Інформаційна робота ставить на меті підвищення рівня інформованості 
майбутнього абітурієнта стосовно умов вступу до закладу вищої освіти, його 
прав та обов'язків, можливостей, які відкриваються перед студентами. В рамках 
кампанії інформація про набір студентів до УНУС поширюється у збірниках, 
каталогах, довідниках, журналах, газетах, використовуються місцеві засоби 
масової інформації та сайт університету; зазначається перелік спеціальностей, 
за якими університет здійснює підготовку фахівців, форми навчання, 
фінансування, контактні телефони, адреса університету, посилання на 
електронні засоби інформації, в окремих випадках - види вступних 
випробувань, необхідні документи для вступу до університету. Особливий 
акцент робиться на перспективності та значущості майбутньої професії. 

В останні роки в профорієнтаційній роботі широкого використання 
набули сучасні технології - проводяться скайп-конференції та дистанційні 
консультації, на сайті університету на постійній основі ведеться анкетування 
майбутніх абітурієнтів, налагоджене активне листування електронною поштою, 
активно використовуються соціальні мережі, а під час вступної кампанії 
абітурієнт може завчасно на сайті університету зарезервувати зручний для себе 
час для особистого подання документів. 
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Прийом студентів освітнього рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 
6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» здійснюється відповідно до 
Правил 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. 

Для забезпечення якісного підбору контингенту студентів випусковими 
кафедрами садово-паркового та лісового 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 ЗВО. 

Контингент студентів Уманського НУС освітнього рівня «Бакалавр» 
напряму підготовки 6.090103 «Лісове і 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. 

Вступ на спеціальність «Лісове і садово-паркове господарство» 
здійснюється на конкурсній основі за оцінками вступних іспитів (фаховий іспит 
та іспит з іноземної мови). Організація і проведення прийому абітурієнтів 
відповідає вимогам законодавчих та нормативних документів. Підсумки 
результатів прийому студентів розглядаються на засіданнях випускової 
кафедри та на раді факультету. 

Університет постійно вдосконалює систему цільового набору 
абітурієнтів, додаткової підготовки абітурієнтів до вступу, методи і форми 
профорієнтаційної роботи, що забезпечує стабільний конкурс протягом років. 

Набір студентів у 2015 році за напрямом підготовки «Лісове і садово-
паркове господарство» становив 32 особи на денну форму навчання, усі 
студенти зараховані на місця державного замовлення. У 2017 році відбувся 
поділ студентів за фаховим, спрямуванням на лісове та садово-паркове 
господарство. За ознаками спеціальності «Садово-паркове господарство» 
навчання продовжили 12 осіб. Набір студентів на навчання за освітньо-
професійною програмою «Садово-паркового господарства» відбувся у 2016 
році і становив 37 осіб. З них на денну форму навчання зараховано 30 осіб, у 
тому числі за держзамовленням - 15 осіб, та на заочну форму навчання - 7 осіб, 
100% на місця державного замовлення. 

Аналіз показників формування контингенту студентів (таблиця 1.2) 
свідчить, що у 2017-2018 навчальному році на перший курс за освітньо-
професійною програмою «Садово-паркове господарство» зараховано 33 
студенти. З них на денну форму навчання 25 осіб, на заочну - 8 осіб. Із 
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Таблиця 1.3. Показники формування контингенту студентів напряму 
підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» за ознаками 

спеціальності «Лісове господарство» 

№ 
п/п Показник 

Роки № 
п/п Показник 2015 2016 2017 2018 
1. Ліцензований обсяг підготовки осіб, в т.ч.: 150 75 75 75 1. 

денна форма 100 50 50 50 

1. 

заочна форма 50 25 25 25 

2. Прийнято на навчання всього осіб: 70 38 48 39 2. 

• денна форма, в т.ч. за держзамовленням 49/32 27/16 30/27 27/21 

2. 

« заочна форма, в т.ч. за держзамовленням 21/7 11/8 18/7 12/6 

2. 

• нагороджених медалями, або тих, хто 
отримали диплом з відзнакою - 1 - -

2. 

• зарахованих на пільгових умовах - - - -

Подано заяв за державним замовленням 98 77 68 50 
4. Конкурс абітурієнтів на одне місце за 

державним замовленням 
2,3 2,6 1,4 1,3 

Проведений моніторинг кількості поданих заяв та контингенту 
зарахованих студентів свідчать про широку географію та популярність напряму 
підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 
Моніторинг кількості поданих заяв та контингенту зарахованих студентів 
за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-гіаркове господарство» 

Область 2015 р.* 2016 р.** 2017 р.** 2018 р ** Область 
подано 

заяв 
зарахо-

вано 
подано 

заяв 
зарахо-

вано 
подано 

заяв 
зарахо-

вано 
подано 

заяв 
зарахо-

вано 
за ознаками спеціальності «Садово-паркове господарство» 

Черкаська 43 17 25 14 28 12 27 13 
В і н н и ц ь к а 25 14 20 9 17 10 14 9 
Кіровоградська 17 8 22 11 14 7 16 6 
О д е с ь к а 10 5 9 2 7 -> 3 1 1 
Інші 3 1 2 1 о л 1 10 3 
Разом 98 45 78 37 67 33 68 32 

* - напрям підготовки; ** - фахове спрямування 

Найбільшу частку абітурієнтів формують випускники загальноосвітніх 
шкіл Черкаської, Вінницької та Кіровоградської областей. 

Підвищений попит роботодавців на фахівців спеціальності садово-
паркове господарство є підтвердженням того, що випускники університету 
будуть працевлаштовані після закінчення навчального закладу. 
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Орієнтований на європейські стандарти освіти, Уманський НУС має у 
своєму складі розширену систему структурних підрозділів. Відокремленими 
складовими університету є вищі навчальні заклади 1-І І рівнів акредитації: 
ВСП Агротехнічний коледж УНУС, ВСП Ананьївський аграрно-економічний 
коледж УНУС, ВСІ І Городищенський коледж УНУС, ВСП Тальнівський 
будівельно-економічний коледж УНУС, ВСП Тальянківський агротехнічний 
коледж УНУС, ВСП Чигиринський економіко-правовий коледж УНУС, 
ВСП Шевченківський коледж УНУС. Як правило, випускники названих 
навчальних закладів продовжують навчання на освітньо-кваліфікаційних рівнях 
в університеті - бакалавр, магістр. 

Висновок. Формування контингенту студентів у навчальному закладі 
здійснюється без порушень чинного законодавства і відповідає державним 
вимогам з акредитації фахівців за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і 
садово-паркове господарство» із ліцензійним обсягом 40 осіб денної форми 
навчання та 15 осіб заочної форми навчання. 
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РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

2.1. Забезпечення навчальними програмами, відомості про комплекс 
навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти 

Основними нормативними документами програмно-методичного 
забезпечення навчального процесу є освітньо-кваліфікаційні характеристики 
кваліфікаційного рівня, освітньо-професійні програми, засоби діагностики і 
навчальні плани бакалавр. 

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу з підготовки 
бакалавра включає: навчально-методичний комплекс спеціальності і навчально-
методичний комплекс дисципліни. 

Навчально-методичний комплекс спеціальності для кожного освітньо-
кваліфікаційного рівня комплектується і зберігається в деканаті факультету. 
Він включає перелік таких методичних документів: 

- освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця; 
- освітньо-професійна програма; 
- структурно-логічна схема побудови навчального плану; 
- навчальний план (типовий); 
- навчальний план (робочий); 
- типові програми з нормативних і вибіркових навчальних дисциплін; 
- робочі програми з нормативних і вибіркових навчальних дисциплін; 
- програма переддипломної практики; 
- тестові завдання для заміру рівня знань з фаху; 
- методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт). 
Навчально-методичний комплекс дисципліни створюється, поновлюється 

під керівництвом провідного викладача (лектора) і зберігається на кафедрі 
окремим комплектом. До нього входить: 

- робоча програма курсу; 
- опорні конспекти лекцій; 
- плани лабораторних, практичних та семінарських занять, а також 

завдання для лабораторно-практичних занять; 
- навчальні та контрольні тести; 
- тематика рефератів, контрольних, курсових робіт та методичні 

вказівки до їх виконання; 
- пакети контрольних завдань для заміру поточних та залишкових знань; 
- методичні вказівки та індивідуальні завдання для самостійної роботи 

студентів з дисципліни і використання комп'ютерів. 
Все це враховано при складанні графіків навчального процесу, 

самостійної роботи тощо. 
Підготовка фахівців за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-

паркове господарство» ведеться за навчальним планом цієї спеціальності, 
погодженим і затвердженим в установленому порядку. Існуючий навчальний 
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план є документом, який визначив вимоги і зміст підготовки фахівців вказаної 
спеціальності на повний термін їх навчання в університеті для освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр». Згідно з цим навчальним планом, термін 
підготовки фахівців складає 4 роки. Навчальний план затверджений ректором 
університету. 

У навчальному плані реалізовані принципи цілісності, логічної 
послідовності, комплексності, поєднання теоретичних положень з практичними 
навичками, гуманітаризації освіти. 

Термін навчання - 4 роки на базі повної середньої освіти; 
1. Кількість семестрів - 8; 
2. Кількість тижнів теоретичного навчання у І семестрі - 12; II семестрі -

18; III семестрі - 15; IV семестрі - 15; V семестрі - 15; VI семестрі - 15; 
VII семестрі - 15; VIII семестрі - 15. 

3. Кількість навчальних дисциплін за робочим навчальним планом - 52. 
4. Кількість навчальних дисциплін, що вивчаються впродовж І семестру-

6; II семестру - 8; III семестру - 7; IV семестру - 8; V семестру - 7; VI семестру 
- 7; VII семестру - 8; VIII семестру - 8. 

5. Кількість годин аудиторних занять на тиждень - 24 (середнє); 
6. Кількість годин самостійної підготовки на тиждень - 12; 
7. Кількість курсових робіт - 3; 
8. Кількість екзаменів - 27; 
9. Кількість заліків - 28; 
10.Практична підготовка (кількість тижнів) — 22. 

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%. 

Характеристика навчального плану за напрямом підготовки 
6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» за ознаками спеціальності 
«Лісове господарство»: 

Термін навчання - 4 роки на базі повної середньої освіти; 
1. Кількість семестрів - 8; 
2. Кількість тижнів теоретичного навчання у І семестрі - 12; II семестрі-
18; III семестрі - 15; IV семестрі - 15; V семестрі - 15; VI семестрі - 15; 
VII семестрі - 15; VIII семестрі - 15. 
3. Кількість навчальних дисциплін за робочим навчальним планом - 52; 
4. Кількість навчальних дисциплін, що вивчаються впродовж І семестру -
5; II семестру - 6; III семестру - 7; IV семестру - 6; V семестру - 8; VI 
семестру - 7; VII семестру - 6; VIII семестру - 7. 
5. Кількість годин аудиторних занять на тиждень - 25; 
6. Кількість годин самостійної підготовки на тиждень - 24; 
7. Кількість курсових робіт - 3; 
8. Кількість екзаменів - 26; 
9. Кількість заліків - 29; 
і 0. Практична підготовка (кількість тижнів) - 22; 

Голова експертної комісії """ ~ Ковалевський С.Б. 



У бюджеті навчального часу на підготовку студентів освітнього рівня 
«Бакалавр» за нормативними дисциплінами відведено 50% та за вибірковими -
50%, з яких дисципліни професійної та практичної підготовки вибору закладу 
вищої освіти складають 22%, вільного вибору студента - 10%. 

В університеті для контролю залишкових знань студентів розроблені і 
постійно оновлюються пакети комплексних контрольних робіт за усіма 
дисциплінами навчального плану. Для оцінки якості виконання завдань 
комплексних контрольних робіт розроблена система критеріїв оцінювання 
знань і вмінь студентів. 

Науково-педагогічні працівники факультету беруть активну участь у 
виданні підручників, навчальних посібників, типових навчальних програм, 
методичних рекомендацій для проведення лабораторно-практичних та 
семінарських занять, організації самостійної роботи, курсового проектування, 
тощо. 

Викладачами випускових кафедр оновлюється лекційний матеріал 
завдання для поточного контролю знань, контрольних робіт, усних опитувань, 
заліків, індивідуальних завдань, контролю самостійної роботи студентів. 

Постійно проводяться засідання науково-методичної комісії та вченої 
ради факультету лісового і садово-паркового господарства Уманського НУС, де 
розглядаються актуальні питання щодо навчально-методичної, організаційної, 
наукової роботи. На кафедрі проходять засідання методичного семінару. 
Інформація про наявність навчально-методичних комплексів, інформаційного 
забезпечення, підручників та посібників наведена у табл. 2.1 та 2.2. 

Таблиця 2.1 
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове 
господарство» за ознаками спеціальності «Лісове господарство» 

Найменування 
навчальної 

дисципліни згідно 
з навчальним 

планом 

Інформація про наявність (+, -, немає потреби) 
Найменування 
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/ . О БО В 'ЯЗКОВІ НА В ЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загально-економічної 
підготовки 

Вища математика + немає 
потреби 

+ + + 

Фізика + немає 
потреби ІТ* + + 

Хімія + немає 
потреби 

+ + + + 

Загальна екологія 
+ + немає 

потреби 
+ + + 
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Біометрія 
+ 

немає 
потреби 

+ + + 
| 

+ 

Безпека 
життєдіяльності 

+ + 
немає 

потреби 
+ + + 

Ботаніка + 
немає 

потреби 
+ + + + 

Генетика + + 
немає 

потреби 
+ + + 

1.2. Дисципліни професійної та практичної підготовки 

Дендрологія + 
немає 

потреби 
+ + + + 

Геодезія + 
немає 

потреби 
+ + + + 

Лісове 
ґрунтознавство 

+ 
немає 

потреби 
+ + + + 

Фізіологія рослин + 
немає 

потреби 
+ + + + 

Селекція та 
генетика 

декоративних 
рослин 

+ + 
немає 

потреби 
+ + + 

Інформатика + 
немає 

потреби 
+ ІТ + + 

Дендрологія 
(декоративна) 

+ 
немає 

потреби 
+ + + + 

Озеленення 
населених місць 

+ + 
немає 

потреби 
+ + + 

Лісова 
ентомологія 

+ + 
немає 

потреби 
+ + + 

Лісова 
фітопатологія 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Лісознавства + + 
немає 

потреби 
+ + + 

Економіка 
лісового і садово-

паркового 
господарства 

+ + 
немає 

потреби 
+ + + 

Лісова селекція + + 
немає 

потреби 
+ + + 

Захист зелених 
насаджень 

+ + . 
немає 

потреби 
+ + + 

Лісова зоологія + 
немає 

потреби 
+ + + + 

Декоративні 
рослини закритого 

грунту 
+ 

немає 
потреби 

+ + + -1-

Гідротехнічні 
споруди садів 

+ 
немає 

потреби 
+ + + + 

Основи образ, 
мистецтва 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 



2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу 
2.1.1. Дисципліни соціально-гумонітарної підготовки 

Фізичне 
виховання 

+ немає 
потреби 

+ 4- + + 

Правознавство + 
немає 

потреби 
+ + + 

2.1.2.Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загально-економічної 
підготовки 

Організація 
лісогосподарського 

виробництва 
+ + немає 

потреби 
+ + 

2.1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки 

Лісовпорядкування + + немає 
потреби 

+ + + 

Основи гідротех. 
меліорації 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Лісівництво + + 
немає 

потреби 
+ + + 

Соціальне 
лісівництво 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

Лісове 
товарознавство 

+ + немає 
потреби 

+ + + ! 

Лісові культури + 
немає 

потреби 
+ + + 

Лісова таксація + + 
немає 

потреби ІТ + 

Лісова меліорація + + немає 
потреби 

+ + + 

Основи 
лісоексплуатації 

"Г + немає 
потреби 

+ + + 

Іноземна мова + 
немає 

потреби 
+ + + + 

2.2. Дисципліни вільного вибору студента 
2.2.1. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки 

Економічна теорія 
+ + немає 

потреби 
+ + + 

Українська мова - ( -
немає 

потреби 
+ + + 

Історія України + + . немає 
потреби 

+ + + 

Психологія + + немає 
потреби 

+ + + 

2.2.2. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки 

Вступ до фаху + + 
немає 

потреби 
+ + 

Недеревні ресурси 
лісу 

+ -Х- немає 
потреби 

+ + 

Біологія лісових 
птахів і звірів 

+ немає 
потреби 

+ 
і 

+ + + 
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Лісомисливське 
господарство 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

2.2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки 

Транспорт лісу + + немає 
потреби 

+ + + 

Природно-
заповідна справа 

+ немає 
потреби 

+ + + 

Лісова пірологія + немає 
потреби 

+ + + 

Плодівництво + + немає 
потреби 

+ -і-

Лісовідновлення 
та лісорозведення 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

* У разі використання інформаційних технологій під час виконання завдань для 
самостійної роботи студентів робиться позначка «ІТ». 

Таблиця 2.2 
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове 
господарство» за ознаками спеціальності «Садово-паркове господарство» 

Інформація про наявність (+, немає потреби) 
Найменування 
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дисципліни згідно 
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1 2 0 4 5 6 7 8 
1.Обов'язкові навчальні дисципліни 

1.1. Д исципліни соціально-гуманітарної підготовки 
і 
1 Ботаніка + немає 

потреби 
+ + + + 

2 
Вища математика + немає 

потреби 
+ + + + 

Хімія + немає 
потреби 

+ + + + 

4 
Фізика + немає 

потреби 
+ ІТ + + 

5 Безпека 
життєдіяльності 

+ + немає 
потреби 

+ + 4-

6 
Генетика + + немає 

потреби 
+ + + 

7 
Загальна екологія + + немає 

потреби 
+ + + 

8 
Біометрія + немає 

потреби 
+ + + + 

1.2. Дисципліни професійної та практичної підготовки 
9 

Дендрологія + 
немає 

потреби 
+ + + - ( -

10 
Фізіологія рослин + немає 

потреби 
+ + + + 
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11 
Геодезія + немає і + 

потреби 
+ + + 

12 Лісове 
ґрунтознавство 

і- немає 
потреби 

+ 
+ + + 

13 Декоративні 
рослини закритого 

грунту 
+ немає 

потреби 
+ + + + 

14 Гідротехнічні 
споруди садів 

+ немає 
потреби 

+ + + + 

15 
Інформатика + немає 

потреби 
+ + + + 

16 Дендрологія 
(декоративна) 

+ немає 
потреби 

+ + + + 

17 Озеленення 
населених місць 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

18 Селекція та 
генетика 

декоративних 
рослин 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

19 Лісова 
фітопатологія 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

20 Лісова 
ентомологія 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

21 
Лісознавство + + немає 

потреби 
+ + + 

22 
Лісова зоологія + немає 

потреби 
+ + + + 

23 Економіка 
лісового і садово-

паркового 
господарства 

+ + немає 
потреби 

+ + 

24 
Лісова селекція + + немає 

потреби 
+ + + 

25 Захист зелених 
насаджень 

+ + немає 
потреби 

ІТ + + 

26 Основи 
образотворчого 

мистецтва 
+ + немає 

потреби 
+ + + 

2. Вибіркові навчальні дисципліни 
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу 

2.1.1.Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки 
27 

Правознавство + + немає 
потреби 

+ + + 

28 Фізичне 
виховання 

немає 
потреби 

+ + + 

2.1.2. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової 
та загальноекономічної підготовки 

29 Організація 
садово-парового 

господарства 
+ - немає 

погреби 
+ + 

30 Урбоекологія і + + немає + + + 
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фітомеліорація потреби 
2.1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки 

31 Ландшафтна 
архітектура 

+ немає 
потреби 

+ + + 

32 Садово-паркове 
будівництво 

4_ немає 
потреби 

+ + + 

і-, оЗ Основи 
аранжування 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

34 Основи 
містобудування 

+ + немає 
потреби 

+ + 

35 Луківництво і 
газони 

+ + немає 
потреби 

-1- + + 

36 
Квітникарство + + немає 

потреби 
+ + + 

37 Декоративні 
розсадники та 
насінництво 

+ + 
немає 

потреби 
+ + + 

38 
Іноземна мова д. немає 

потреби 
+ + Л_ 

2.2. Дисципліни вільного вибору студента 
2.2.1. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки 

39 
Історія України + 4- немає 

потреби 
+ 4-

40 Економічна теорія 4- 4_ немає 
потреби 

+ + 

41 
Українська мова + + немає 

потреби 
+ + 

42 
Психологія немає 

потреби 
+ + + 

42 

2.2.2. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки 

43 Інвентаризація 
садово-паркових 

об'єктів 
+ + немає 

потреби 
+ + + 

44 Біологія лісових 
птахів і звірів 

+ + немає 
потреби 

+ 

45 
Паркознавство 4- + немає 

потреби 
+ + 4-

46 Ландшафтна 
таксація 

+ + немає 
потреби 

+ + 4-

2.2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки 
47 Природно-

заповідна справа 
+ + немає 

потреби 
+ + + 

48 Рекреаційне 
лісівництво 

+ + немає 
потреби ІТ + + 

49 Інтродукція та 
адаптація 

декоративнх 
рослин 

+ + немає 
потреби 

+ + 

50 Лісовідновлення 
та лісорозведення + ~г немає 

потреби 
-і. + 4-
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51 
Плодівництво + 

немає 
потреби 

+ + + + 

52 Інженерне 
обладнання 

садово-паркових 
об'єктів 

+ + немає 
потреби 

+ + + 

* У разі використання інформаційних технологій під час виконання завдань для 
самостійної роботи студентів робиться позначка «ІТ». 

Висновок. Комісія зазначає, що зміст підготовки фахівців відповідає 
державним вимогам, а випускові кафедри відіграють провідну і координуючу 
роль у підготовці фахівців за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-
паркове господарство». Стан навчальних програм та комплексу навчально-
методичного забезпечення дисциплін навчального плану відповідає 
акредитаційним вимогам підготовки фахівців з напряму підготовки 6.090103 
«Лісове і садово-паркове господарство» освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Бакалавр». За всіма гуманітарними та соціально-економічними дисциплінами, 
дисциплінами природничо-наукової підготовки, професійної і практичної 
підготовки розроблені робочі навчальні програми дисциплін. Наявне 
навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців є достатнім для 
здійснення освітньої діяльності за заявленою освітньо-професійною 
програмою. 

Поряд з тим, колективу викладачів факультету необхідно активізувати 
роботу з видання підручників і навчальних посібників фахового спрямування та 
збільшити використання сучасних комп'ютерних технологій і придбати пакети 
прикладних програм. 

2.2 Забезпечення програмами і базами практик 

Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів згідно із ст. 
50 Закону України «Про вищу освіту» є однією з форм організації освітнього 
процесу та обов'язковим компонентом напрямів підготовки та освітньо-
професійних програм для всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів. Основним 
завданням практики студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.090103 
«Лісове і садово-паркове господарство» освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» є забезпечення якості підготовки. Під час практики закладаються 
основи формування наукового способу мислення у професійній діяльності, 
умінь і навичок, становлення майбутнього фахівця. 

Метою практики є набуття студентами сучасних методів і форм 
організації праці, формування у студентів, на базі одержаних ними у 
навчальному закладі знань, професійних умінь, навичок, необхідних для 
прийняття самостійних рішень у реальних ринкових умовах, виховання у 
майбутніх фахівців потреби систематично оновлювати свої знання та творчо їх 
застосовувати в практичній діяльності. Студенти направляються переважно на 
практику до підприємств, установ і організацій, до яких вони після закінчення 
навчального закладу будуть направлені на роботу. 

Під час проведення практики здобувачі вищої освіти користуються 
необхідною навчальною та науковою літературою, інструктивними матеріалами. 



Узагальнення результатів проходження практики проводиться у щоденниках 
практики та звітах. Обговорення та підведення підсумків практики проводиться у 
формі звітних конференцій і оформлюється відповідною документацією. За 
результатами проходження науково-дослідної практики здобувані вищої освіти 
складають звіти з практики, де відображаються результати виконання завдань за 
розділами відповідно до робочих програм та Методичних рекомендацій щодо 
проходження практики, розроблених кафедрами. Звіт з практики є письмовим 
підтвердженням виконання програми практики. 

Для забезпечення відповідності рівня підготовки бакалаврів напряму 
підготовки 6.090103 «Лісове і садово-парове господарство» вимогам 
роботодавців та підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку 
праці навчальним планом передбачена навчальна та виробнича практики 
майбутніх фахівців. Базами для проведення практик є теплично-оранжерейний 
комплекс Уманського НУС, HB В «Білогрудівка» та державні підприємства 
лісового і садово-паркового господарства. 

У рамках укладених угод між Уманським НУС і базами для проведення 
практик, наукове керівництво здійснюють викладачі випускових кафедр 
лісового і садово-паркового господарства, а від підприємств - досвідчені 
фахівці, керівники відділів та структурних підрозділів (табл. 2.3-2.4). 

Для студентів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-парове 
господарство» розроблені електронні навчальні курси на базі платформи 
дистанційного навчання Moodle - http://moodle.udau.edu.ua. Кожний курс 
містить теоретичний матеріал, навчально-методичні матеріали для 
семінарських і практичних занять, лабораторних робіт та самостійної роботи, 
тестові завдання для перевірки засвоєння студентами курсу. 

Базами практик за останні 5 років були: 
«Білогрудівський ліс» НВВ УНУС 
ДП "Уманське лісове господарство" Черкаського ОУЛМГ 
ДП "Іллінецьке лісове господарство" Вінницького ОУЛМГ 
ДП "Гайсинське лісове господарство" Вінницького ОУЛМГ 
ДП "Лисянське лісове господарство" Черкаського ОУЛМГ 
ДП "Звенигородське лісове господарство" Черкаського ОУЛМГ 
ДП "Савранське лісове господарство" Одеського ОУЛМГ 
ДП "Білоцерківське лісове господарство" Київського ОУЛМГ 
ДП "Голованівське лісове господарство" Кіровоградського ОУЛМГ 
ДП "Бершадське лісове господарство" Вінницького ОУЛМГ 
ДП "Смілянське лісове господарство" Черкаського ОУЛМГ 
Теплично-оранжерейний 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 житлово-комунального господарства Уманської міської ради 

Голова експертної комісії """ ~ Ковалевський С.Б. 

http://moodle.udau.edu.ua


Таблиця 2.3 
Інформація про наявність програм з усіх видів практичної підготовки напряму підготовки 6.090103 «Лісове і 

садово-паркове господарство» за ознаками спеціальності «Лісове господарство» 

Найменування 
виду практичної 

підготовки згідно 
з навчальним 

планом 

Семестр 
(тиждень), в 

якому (з якого) 
передбачена 

практика 

Тривалість 
практики, 

тижнів 

Інформація про 
наявність 

програм практик 
(«+» або «—») 

Найменування бази для проходження практики Інформація про 
наявність угод про 

проходження практики 
(дата, номер, строк дії)* 

1 і о 3 4 5 6 
Навчальна 

Плодівництво 1 + НВВ Уманського МУС (плодові насадження) Уманський НУС 
Ботаніка 2 1 + Колекційна ділянка кафедри садово-

паркового господарства Уманського НУС 
Уманський НУС 

Геодезія 2 1 + Територія Уманського НУС (кафедра 
геодезії, картографії та кадастру) 

Уманський НУС 

Вступ до фаху 2 1 + «Білогрудівський ліс» НВВ УНУС 02.09.2010 р . ,№ 1, 
безстроковий 

Дендрологія 4 2 + Національний дендрологічний парк 
«Софіївка» НДІ НАН Україи 

01.02.2018 р. № 5, 
01.02.2023 

Лісова 
фітопатологія 

4 1 + «Білогрудівський ліс» НВВ УНУС 02.09.2010 р. .№ 1, 
безстроковий 

Лісова 
ентомологія 

4 1 + «Білогрудівський ліс» НІШ УНУС 02.09.2010 р., № 1, 
безстроковий 

Вступ до фаху 4 2 + «Білогрудівський ліс» НВВ УНУС 02.09.2010 р.. № 1, 
безстроковий 

Лісова селекція 6 1 + «Білогрудівський ліс» НВВ УНУС 02.09.2010 р . ,№ 1, 
безстроковий 

Лісова таксація 6 1 + «Білогрудівський ліс» НВВ УНУС 

ДП "Уманське лісове господарство" 
Черкаського ОУЛМГ 

02.09.2010 р . ,№ 1, 
Безстроковий 

02.09.2009 р.. № 2, 
безстроковий 

Лісовідновлення і 
лісорозведення 

6 1 + «Білогрудівський ліс» НВВ УНУС 02.09.2010 р. .№ 1, 
Безстроковий 

Голова експертної комісії Ковалевський С.Б. 



ДГІ "Уманське лісове господарство" 
Черкаського ОУЛМГ 

02.09.2009 р„ № 2, 
безстроковий 

Лісові культури 8 1 + Білогрудівський ліс НВВ УНУС 

ДП "Уманське лісове господарство" 
Черкаського ОУЛМГ 

02.09.2010 р.. № 1, 
Безстроковий 

02.09.2009 р.. № 2, 
безстроковий 

Основи 
лісоексплуатації 

8 1 + ДГІ "Уманське лісове господарство" 
Черкаського ОУЛМГ 

02.09.2009 р.. № 2, 
безстроковий 

Виробнича 6 5 + ДГІ "Уманське лісове господарство" 
Черкаського ОУЛМГ 

02.09.2009 р.. № 2, 
безстроковий 

Виробнича 6 5 + 

ДГІ "Іллінецьке лісове господарство" 
Вінницького ОУЛМГ 

02.09.2010 р. № 5, 
безстроковий 

Виробнича 6 5 + 

ДГІ "Гайсинське лісове господарство" 
Вінницького ОУЛМГ 

01.09.2012 р.. № 3, 
безстроковий 

Виробнича 6 5 + 

Дендропарк "Софіївка" HAH України 07.06.2014 р. № 4 , 
безстроковий 

Виробнича 6 5 + 

ДГІ "Лисянське лісове господарство" 
Черкаського ОУЛМГ 

04.11.2016 р.. № 6 , 
безстроковий 

Виробнича 6 5 + 

ДГІ "Звенигородське лісове господарство" 
Черкаського ОУЛМГ 

04.11.2016 р. № 7, 
безстроковий 

5 + 

ДП "Савранське лісове господарство" 
Одеського ОУЛМГ 

04.11.2016 р. № 8, 
безстроковий 

5 + 

ДП "Білоцерківське лісове господарство" 
Київського ОУЛМГ 

04.1 1.2016 р. № 9 , 
безстроковий 

5 + 

ДГІ "Голованівське лісове господарство" 
Кіровоградського ОУЛМГ 

10.04.2014 р„ № 10, 
безстроковий 

5 + 

ДГІ "Бершадське лісове господарство" 
Вінницького ОУЛМГ 

20.05.2014 р . ,№ 1 1. 
безстроковий 

5 + 

ДГІ "Смілянське лісове господарство" 
Черкаського ОУЛМГ 

04.1 1.2016 р. № 12, 
безстроковий 

К о в а л е в с ь к и й С.Б. 



Інформація про наявність програм з усіх видів практичної підготовки напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-
парове господарство» за ознаками спеціальності «Садово-паркове господарство» 

Найменування 
виду практичної 

підготовки згідно 
з навчальним 

планом 

Семестр 
(тиждень), в 

якому (з якого) 
передбачена 

практика 

Тривалість 
практики, 

тижнів 

Інформація про 
наявність 

програм практик 
(«+» або «-») 

Найменування бази для проходження практики Інформація про 
наявність угод про 

проходження практики 
(дата, номер, строк дії)* 

1 2 о 
J 4 5 6 

Навчальна 
Плодівництво 1 о 

3 + НВВ Уманського НУС (плодові насадження) Уманський НУС 
Ботаніка 2 І + Колекційна ділянка кафедри садово-

паркового господарства Уманського ІІУС 
Уманський ІІУС 

Геодезія 2 1 + Територія Уманського НУС (кафедра геодезії, 
картографії та кадастру) 

Уманський НУС 

Вступ до фаху 2 ] + Теплично-оранжерейний комплекс 
Уманського НУС 
«Білогрудівський ліс» НВВ УНУС 

Уманський НУС 
02.09.2010 р . ,№ 1, 

безстроковий 
Дендрологія 

і 
4 2 + Національний дендрологічний парк 

«Софіївка» НДІ НАН України 
01.02.2018 р. № 5 , 

01.02.2023 
Лісова 

фітопатологія 
4 1 + «Білогрудівський ліс» НВВ УНУС 02.09.2010 р„ № 1, 

безстроковий 
Лісова 

ентомологія 
4 1 + «Білогрудівський ліс» НВВ УНУС 02.09.2010 р.. № і, 

безстроковий 
Вступ до фаху 4 2 + Тегілично-оранжерейний комплекс 

Уманського НУС 
«Білогрудівський ліс» НВВ УНУС 

Уманський НУС 
02.09.2010 р„ № 1, 

безстроковий 
Ландшафтна 

таксація 
6 1 + «Білогрудівський ліс» НВВ УНУС 02.09.2010 р . ,№ 1, 

безстроковий 
Квітникарство 6 1 + Теплично-оранжерейний комплекс 

Уманського НУС 
Колекційна ділянка кафедри садово-

Уманський НУС 

Голова експертної комісії " Ковалевський С.Б. 



паркового господарства Уманського НУС 
Луківництво і 

газони 
6 1 + Національний дендрологічний парк 

«Софіївка» НДІ HAH України 
Відділ житлово-комунального господарства 
Уманської міської ради 

0 1 . 0 2 . 2 0 1 8 р. № 5, 
0 1 . 0 2 . 2 0 2 3 

0 6 . 1 2 . 2 0 1 6 № 1 
п о 0 1 . 1 2 . 2 0 2 1 р 

Декоративні 
рослини 

закритого грунту 

8 1 + Національний дендрологічний парк 
«Софіївка» НДІ HAH України 
Відділ житлово-комунального господарства 
Уманської міської ради 

0 1 . 0 2 . 2 0 1 8 р. № 5, 
0 1 . 0 2 . 2 0 2 3 

0 6 . 1 2 . 2 0 1 6 № 1 
п о 0 1 . 1 2 . 2 0 2 1 р 

Інвентаризація 
садово-паркових 

об'єктів 

8 1 + Національний дендрологічний парк 
«Софіївка» НДІ HAH України 
Відділ житлово-комунального господарства 
Уманської міської ради 

0 1 . 0 2 . 2 0 1 8 р. № 5 , 
0 1 . 0 2 . 2 0 2 3 

0 6 . 1 2 . 2 0 1 6 № 1 
п о 0 1 . 1 2 . 2 0 2 1 р 

Виробнича 
Виробнича 6 5 + Теплично-оранжерейний комплекс 

Уманського НУС 
УНУС Виробнича 6 5 + 

Розсадник декоративних рослин «Осокор» 1 0 . 1 0 . 2 0 1 8 р . . № 1, 
1 0 . 1 0 . 2 0 1 9 

Виробнича 6 5 + 

Національний дендрологічний парк 
«Софіївка» НДІ HAH Україи 

0 1 . 0 2 . 2 0 1 8 р. № 5 , 
0 1 . 0 2 . 2 0 2 3 

Виробнича 6 5 + 

TOB «Брусвяна» 1 5 . 0 1 . 2 0 1 8 № 1 по 
3 1 . 1 2 . 2 0 2 2 р. 

Виробнича 6 5 + 

Інститут садівництва УААН України 0 1 . 1 1 . 2 0 1 7 № 1 п о 
01.1 1 .2022 р. 

Виробнича 6 5 + 

Сирецький дендрологічний парк 
загальнодержавного значення 

1 2 . 1 0 . 2 0 1 7 № 1 по 
0 1 . 1 2 . 2 0 2 2 р. 

Виробнича 6 5 + 

Відділ житлово-комунального господарства 
Уманської міської ради 

0 6 . 1 2 . 2 0 1 6 № 1 
п о 0 1 . 1 2 . 2 0 2 1 р 



2.3 Методичне забезпечення державної атестації бакалаврів з напряму 
підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється екзаменаційними комісіями 
після завершення теоретичного і практичного навчання за відповідною програмою 
вищої освіти. Строки проведення атестації визначаються навчальними планами. 

Атестація здобувачів вищої освіти проводиться у формі екзамену(-нів) або/та 
захисту дипломної роботи (дипломного проекту). Форма проведення атестації 
здобувачів вищої освіти визначається відповідним Стандартом вищої освіти та 
навчальним планом. 

До підсумкової атестації допускаються студенти, які виконали всі вимоги 
навчального плану. Списки студентів, що допущені до підсумкової атестації, подає 
керівник навчального підрозділу. Порядок проведення атестації визначається 
«Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах». 

Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів з лісового господарства і 
садово-паркового господарства, формою підсумкової атестації є складання 
комплексного кваліфікаційного екзамену. Відповідно до Галузевого стандарту 
вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти», викладачами 
випускових кафедр розроблено методичне забезпечення для проведення підсумкової 
атестації студентів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове 
господарство» - програму комплексного кваліфікаційного екзамену. 

Тематика екзаменаційних питань присвячена актуальній проблематиці 
перспектив розвитку лісового і садово-паркового господарства і вимагає 
використання сучасних наукових методик дослідження та інформаційних 
технологій. 

Заклад вищої освіти на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує 
особі, яка успішно виконала освітню програму на певному рівні вищої освіти, 
відповідний рівень вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію. 

Висновок. Державна атестація випускників дозволяє: систематизувати, 
поглибити, розширити теоретичні знання і практичні вміння для вирішення 
конкретних завдань. Система державної атестації випускників з напряму підготовки 
6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» у Національному університеті садівництва відповідає акредитаційним 
вимогам. 
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РОЗДІЛ 3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

3.1 Якісний склад групи забезпечення 

Група забезпечення освітньої діяльності напряму підготовки 6.090103 «Лісове 
і садово-паркове господарство» - це група науково-педагогічних працівників, для 
яких УНУС є основним місцем роботи і відповідають за виконання освітніх програм 
«Садово-паркове господарство» та «Лісове господарство» з напряму підготовки 
6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «Бакалавр», а також особисто беруть участь в освітньому процесі і 
відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами. 

Загальний стаж роботи науково-педагогічних працівників групи забезпечення 
в УНУС, який є основним місцем роботи, складає більше ніж 10 років. (Поліщук 
В.В. - 15 p., Балабак А.Ф. - 44 p.; Пушка І.М. - 12 p., Осіпов М.Ю. - 1 1 p.). 

Характер науково-дослідної роботи визначається науковими проблемами, які 
вирішує науково-педагогічний колектив кафедри садово-паркового господарства в 
цілому, та групи забезпечення освітньої діяльності зокрема, 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. Основні теми та напрями 
науково-дослідної роботи кафедри садово-паркового господарства: 

1. Рід Rose L. в декоративному садівництві: проблеми інтродукції, адаптації 
та селекпійно-генетичного вдосконалення. 

2. Інтродукція та адаптація J effets on іа dubia (Maxim.) Benth. et Hook, в умовах 
ботанічного розсадника кафедри садово-паркового господарства Уманського НУС. 

3. Види родини Rosaceae та їх використання в садівництві України. 
4. Інтродукція та адаптація декоративних рослин. 
5. Паркові та лісові насадження Правобережного Лісостепу України. 
6. Інтродукція та вирощування саджанців вічнозелених декоративних рослин 

для озеленення. 
7. Інтродукція та адаптація декоративних жимолостей і використання їх в 

озелененні. 
8. Біологічні особливості розмноження декоративних видів яблуні та їх 

використання в озелененні населених місць. 
Навчальні посібники, статті, тези доповідей на конференціях стали основою 

при розробці технологій виробництва. Загалом було підготовлено та надруковано 
монографій - дві, навчальних підручників та посібників - два, понад 100 статей у 
виданнях, затверджених ВАК України як фахові, тез доповідей - 268, навчально-
методичних розробок - 45. 

Отримані при виконанні викладачами кафедри науково-дослідних тем наукові 
результати знайшли своє відображення в монографіях: 



1. Балабак А.Ф., ГІиж'янова A.A., Дмитрієв В.І. Чорниця високоросла 
(Vaccinium corymbosum L.): біологічні особливості, інтродукція, сорти, технологія 
розмноження і виробництва. Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. 362 с. 

2. Балабак А.Ф., Поліщук В.В., Пиж'янова A.A. Лимон в декоративній культурі: 
біологічні особливості, інтродукція, сорти, технологія розмноження і виробництва : 
наукова монографія. Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2017. 150 с. 

3. Доронін В.А. Насінництво та насіннєзнавство цукрових буряків: Навчальний 
посібник / В.А. Доронін, В.В. Поліщук, A.B. Доронін, М.В. Бусол, В.П. Миколайко, 
Л.М. Карпук. - Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. - 294 с. 

Протягом останніх трьох років у проф. Поліщука В.В. вийшло до друку 
п'ять статей, та у доц. Пушки І.М. - 1 стаття у науково-метричних базах Scopus та 
Web of Science. 

Балабак Анатолій Федорович є членом спеціалізованої вченої ради із захисту 
кандидатських і докторських дисертацій: Гнститут садівництва НААН України. 
Спеціалізована вчена рада Д 27.375.01; Уманський національний університет 
садівництва. Спеціалізована вчена рада Д. 74.844.01. Бере участь в атестації 
наукових кадрів як офіційний опонент. 

Анатолій Федорович є членом редакційної колегії наукового фахового 
видання: Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Садівництво». Інститут 
садівництва УААН; Науковий вісник Уманського НУС; Збірник наукових праць 
«Автохтонні та інтродуковані рослини України». Національний дендрологічний 
парк «Софіївка» — НДІ HAH України. 

Доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри садово-паркового 
господарства Поліщук В.В. керує науковою роботою чотирьох аспірантів, тематика 
наукових робіт яких включає дослідження низки питань селекції, біотехнології та 
розмноження декоративних культур. Має чотири патенти на винахід та співавтор 
трьох сортів сільськогосподарських культур. Автор та співавтор 168 науково-
методичних праць, з них чотири - Scopus та Web of Science RSCI, 130 фахових 
статей, надруковано 1 навчальний посібник та одну монографію. Указом Президента 
України за номером 375/201 7 від 1 8.1 1.2017 року Поліщуку В.В. присвоєно почесне 
звання «Заслужений працівник сільського господарства України». 

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., науково-
практичну інтернет-конференцію, присвячену 10-річчю заснування кафедри садово-
паркового господарства «Актуальні питання садово-паркового господарства» в 
2017р., 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 
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декоративних культур» в 2016 p., науковий семінар ботаніків кафедри садово-
паркового господарства (присвячений 1 1 0-річчю з дня народження д.б.н., професора 
І.О. Коломійця) в 2017 p., круглі столи «Проектування садово-паркових об'єктів» та 
«Сучасні методи створення ландшафтних композицій» у 201 8 р. тощо. 

Випусковою кафедрою для підготовки фахівців за напрямом 6.090103 «Лісове 
і садово-паркове господарство» за ознаками спеціальності «Лісове господарство» є 
кафедра лісового господарства. Її склад формують 13 науково-педагогічних 
працівників, серед яких 1 доктор наук, професор, 8 кандидатів наук, доцентів та 4 
кандидати наук, викладачі. 

Характеризуючи якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри 
лісового господарства, слід відмітити, що всі працівники мають науковий ступінь, а 
69,2% відповідне вчене звання. Середній вік викладачів кафедри 42,3 роки і всі вони 
мають достатній досвід науково-педагогічної роботи. Один викладач працює за 
сумісництвом всі інші працюють в університеті на постійній основі. Науково-
педагогічна кваліфікація працівників кафедри відповідає дисциплінам, які вони 
викладають. 

Усі науково-педагогічні працівники кафедри лісового господарства Уманського 
НУС кожні п'ять років проходять підвищення кваліфікації у ЗВО України. Крім того, 
вони постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом участі у Всеукраїнських та 
Міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах 
тощо. 

Сферою наукових інтересів викладачів кафедри є наукові проблеми, які 
вирішують 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». 

Наявність у складі кафедри відповідальних за підготовку здобувачів вищої 
освіти групи забезпечення з науково-педагогічних працівників, на яку покладено 
відповідальність за підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою «Садово-паркове господарство», становить 100% при нормі 50%, що 
відповідає пункту 29 постанови Кабінету Міністрів України № 1187 від 10.05.2018 
року «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 
освіти». 

Загалом було підготовлено та надруковано монографій - дві, навчальних 
підручників та посібників - два, праць, які цитуються у науково-метричних базах 
Scopus та WebofScience RSC1 - 5, понад 100 статей у виданнях, затверджених ВАК 
України , як фахові тез доповідей понад 250, навчально-методичних розробок понад 

Висновок. Члени групи забезпечення з напряму підготовки 6.090103 
«Лісове і садово-паркове господарство» мають освітню кваліфікацію за фахом, яка 
підтверджується документами про освіту чи науковий ступінь із відповідних 
спеціальностей, а також мають підтвердження наукової або науково-педагогічної 
діяльності за напрямом 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» за 
п'ятьма і більше видами чи результатами професійної діяльності, що перераховані 

50. 
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в пункті ЗО Ліцензійних умов, затверджених Постановою KM України за № 347 від 
10.05.2018 року, а саме: приймають активну участь у підготовці кандидатів наук, є 
членами спеціалізованих вчених рад за спеціальностями з правом прийняття до 
розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
(кандидата) біологічних/сільськогосподарських наук, є членами редколегії 
Всеукраїнських науково-практичних журналів, приймають активну участь у 
наукових дослідженнях, мають підвищення кваліфікації, що відповідає 
ліцензійним вимогам та акредитації, мають наукові праці науково-методичного 
характеру, у тому числі з грифом МОН України та у науково-метричних базах 
Scopus та Web of Science. 

3.2 Інформація про науково-педагогічних та наукових працівників, які 
здійснюють освітній процес 

Підготовка фахівців освітнього рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.090103 
«Лісове і садово-паркове господарство» здійснюється науково-педагогічними 
працівниками 15-ти кафедр Уманського національного університету садівництва. 
Штат професорсько-викладацького складу укомплектований повністю. Серед 
викладачів - 7 докторів наук, професори (середній вік 52 роки); 1 - кандидат наук, 
професор (54 роки); 25 кандидатів наук, доценти (середній вік 38 років); 3 кандидати 
наук, старші викладачі (середній вік 32 роки), 1 кандидати наук, викладач (29 років). 
Кадрове забезпечення відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України. 

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями соціально-
гуманітарного циклу дисциплін навчального плану за напрямом підготовки 6.090103 
«Лісове і садово-паркове господарство» становить 100%, які працюють на постійній 
основі. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями, вченими 
званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фундаментального циклу 
дисциплін навчального плану за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-
паркове господарство» становить 100%, з них 100% працюють на постійній основі. 
Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями, вченими 
званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін 
навчального плану за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове 
господарство» становить 100%, з них 100%) працюють на постійній основі. 

Ці показники відповідають встановленим нормативам, а кадровий потенціал, 
який забезпечує підготовку фахівців є достатнім, щоб реалізувати вимоги освітньо-
кваліфікаційної характеристики. 

Випусковою кафедрою за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-
паркове господарство» за ознаками спеціальності «Садово-паркове господарство» в 
Уманському НУС 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 до ' огічної роботи та працюють в 
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університеті на постійній основі. Кафедра садово-паркового господарства є однією з 
провідних на факультеті лісового і садово-паркового господарства. 

Кафедру садово-паркового господарства очолює доктор сільськогосподарських 
наук, професор Балабак А.Ф., який у 1995 році захистив докторську дисертацію на 
тему «Кореневласне розмноження садових рослин в Лісостепу України» у 
Національному університет біоресурсів і природокористування України, а у 2017 
році пройшов підвищення кваліфікації у Білоцерківському національному аграрному 
університеті (тема випускної роботи — «Методологія викладання дисципліни 
«Декоративні розсадники та насінництво». У 1997 році Балабаку А.Ф присвоєно 
вчене звання професора. 

У творчому доробку професора понад 270 праць, з них понад 150 наукових та 
30 навчально-методичного характеру, одноосібна монографія, 2 колективні 
монографії. Брав участь у понад 100 Міжнародних і Всеукраїнських науково-
практичних конференціях, семінарах, «круглих столах». Він здійснює керівництво 
науковою роботою аспірантів. 

Випусковою кафедрою для підготовки фахівців за напрямом 6.090103 «Лісове 
і садово-паркове господарство» за ознаками спеціальності «Лісове господарство» є 
кафедра лісового господарства. її склад формують 13 науково-педагогічних 
працівників, серед яких 1 доктор наук, професор, 8 кандидатів наук, доцентів та 4 
кандидати наук, викладачі. 

Кафедру лісового господарства очолює доктор сільськогосподарських наук, 
професор Шлапак В.П., який захистив докторську дисертацію на тему «Пристепові 
бори України та лісовідновлення в них». Вчене звання професора присвоєно у 2006 
р. по кафедрі садово-гіаркового господарства в Уманському державному аграрному 
університеті. Наукові праці Шлапака В.П. присвячені вивченню впливу насаджень 
сосни звичайної на ґрунти, мікроклімат, трав'янисту рослинність, нагромадження 
органічного опаду, щільність заселення ґрунтовими безхребетними тваринами, 
режимові живлення деревних рослин, фізико-хімічним властивостям ґрунту, 
біологічній стійкості та продуктивності деревостанів на підставі вивчення основних 
фізіологічних процесів деревних рослин, а також інтродукції деревних і 
чагарникових порід, еволюції органічного світу землі, вивченню біофізики клітини та 
фізичних явищ у природі. Загалом науковий доробок професора Шлапака В. П. 
складають понад 130 наукових, 45 науково-популярних статей та 12 навчально-
методичних розробок. Професор Шлапак В. П. здійснює керівництво аспірантурою 
та докторантурою з 2000 року. Під його керівництвом захищено понад десять 
кандидатських дисертацій. 

Кваліфікація викладачів кафедр підтверджена поданими та перевіреними комісією 
копіями дипломів про наукові ступені, атестатів про вчені звання та свідоцтва про 
підвищення кваліфікації. 

Комісією встановлено, що 100% науково-педагогічних працівників, які 
забезпечують підготовку фахівців за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-
паркове господарство» та випускових кафедр систематично підвищують свою 
кваліфікацію відповідно до планів підвищення кваліфікації. Основними формами 
підвищення кваліфікації є: проходження курсів підвищення кваліфікації у провідних 
ВНЗ відповідного профілю; навчання в аспірантурі та самопідготовка дисертацій; 
стажування за кордоном; участь ' ' ' одних наукових конференціях. 

Голова експертної комісії """ ~ Ковалевський С.Б. 



Після завершення студенти мають змогу продовжити навчання в університеті за 
галуззю знань 20 «Сільське господарство та продовольство» за освітньо-
професійними програмами 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове 
господарство для здобуття другого рівня (магістр) та третього (доктор філософії) 
рівнів вищої освіти. 

Висновок. Випускові кафедри мають цілком достатню кількість науково-
педагогічних кадрів та достатні перспективи для свого розвитку. Професорсько-
викладацький склад, який задіяний у підготовці фахівців за напрямом підготовки 
6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство», складається з досвідчених і 
висококваліфікованих науково-педагогічних працівників. Вони активно та 
професійно займаються розробкою навчальної і методичної літератури для 
спеціальності та постійно підвищують свою кваліфікацію. 
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РОЗДІЛ 4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

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 адміністративно-допоміжних корпуси, 
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 процесі 2 * 2 складає 28500 м", в тому числі 26403,3 м*" використовуються як навчальні 
приміщення. Наявний аудиторний фонд дозволяє проводити заняття в університеті в 
дві зміни. Для проведення занять з фізичного виховання і спортивної роботи в 

• . . . . 9 . 2 • 
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 
навчальних занять та контрольних заходів (кв. метрів на одну особу для фактичного 
контингенту студентів та заявленого обсягу з урахуванням навчання за 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) = (28500/16380)*2 = 3,4 м7здоб.,що • 9 
відповідає нормативу - 2,4 м /здоб. 

Університет постійно оновлює і розширює свою матеріально-технічну базу. 
Лише за останні 10 років збудовано новий навчальний корпус загальною площею 
1120 м~, реконструйовано низку допоміжних приміщень під навчальні площі. У 2009 
році введено в експлуатацію першу чергу культурно-побутового комплексу, до 
складу якого входять сучасна наукова бібліотека з читальними залами на 260 
посадкових місць і книгосховищем, а також приміщення для адміністрації 
університету. Здійснюються заходи щодо завершення будівництва другої черги 
культурно-побутового комплексу - актової зали на 700 місць. 

Факультет лісового і садово-паркового господарства (включаючи випускові 
кафедри) має належний аудиторний фонд для проведення лекційних, практичних та 
семінарських занять з відповідних дисциплін навчального плану підготовки фахівців 
за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». Це, 
насамперед, приміщення навчального корпусу № 9 та №3. Крім того, у навчальному 
процесі використовуються приміщення кафедр геодезії, картографії та кадастру, 
біології, маркетингу, комп'ютерних технологій тощо, які знаходяться в інших 
корпусах. 

Для забезпечення навчального процесу за напрямом підготовки 6.090103 
«Лісове і садово-паркове господарство» на випускових кафедрах є відповідні 
навчальні аудиторії для проведення лекційних та практичних занять. Для 
практичних занять та навчальної практики „функціонує теплично-оранжерейний 
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комплекс кафедри садово-паркового господарства Уманського НУС, науково-
дослідна лабораторія інтродукції, адаптації, розмноження і вирощування 
декоративних і лісових культур, навчально-дослідна лабораторія лісового 
насінництва та аналізів ґрунту, спеціалізовані кабінети з лісових культур і 
дендрології, лісівництва, технології деревообробки, колекційний ботанічний 
розсадник кафедри садово-паркового господарства Уманського НУС, лісове 
урочище «Білогрудівка» НВВ Уманського НУС тощо 

Для забезпечення освітньої діяльності освітнього рівня «Бакалавр» вищої 
освіти, за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» 
наявно 28 лабораторії та спеціалізованих кабінетів, з них 16 обладнані 
мультимедійним проектором, що становить 57,1% від їх загальної кількості, що 
відповідає нормативу 30% та перевищує його на 27,1 % (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 
Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 

Найменування 
комп'ютерної 
лабораторії. її 

площа, 
кв. метрів 

Навчальна дисципліна 

Кількість 
персональних 
комп'ютерів із 

строком 
використання не 
більше восьми 

років 

Найменування пакетів 
прикладних програм 

(у тому числі 
ліцензованих) 

Наявність 
каналів 
доступу 

до 
Інтернету 

(так/ні) 

1 2 J 4 5 

Ауд.258 
комп'ютерний 

клас, 68 м2 

Вища математика 
Фізика 

8 шт. 
Celeron 2,5 -

КОМПАС-ЗО V8+ 
LANSchool 6.0 
Mathcad 2001 
Professional 
Autodesk AUTOCAD 
2010 

Так 

Ауд. 220 
комп'ютерний 

клас, 68,2 м~ 
Ландшафтна архітектура 

11 шт. 
Celeron - 1700 

КОМПАС-ЗО V8+ 
LANSchool 6.0 
MS Excel 2003 
MS Word 2003 
Adobe reader 8.1 

Так 

Ауд 221 
комп'ютерний 

клас, 64,0 м2 

Гідротехнічні споруди 
садів. Основи 

гідротехнічної меліорації, 
Лісова меліорація 

10шт. 
AMD Athlon II Х2 

240 

MS Word 2003 
MS Excel 2003 
MS PowerPoint 2003 

так 

Ауд. 226 
комп'ютерний 

клас, 68,2 м2 

Психологія 
Правознавства 

11 шт. 

Celeron Dual-Core 
Е3400 

MS Excel 2010 
MS Word 2010 
MS PowerPoint 2010 

так 

Ауд. 228 
комп'ютерний 
клас. 88..6 м2 

Вступ до фаху, основи 
містобудувння 

15 шт. 

Celeron - 1700 

MS Excel 2010 
MS Word 2010 
MS PowerPoint 2010 

так 

Ауд. 224 
комп'ютерний 
клас, 68.2 м~ 

Економіка лісового і садово-
паркового господарства 

Садово-паркове будівництво 
Інженерне обладнання 

садово-паркових об'єктів 

11 шт. 
Celeron - 1700 

MS Excel 2003 
MS Word 2003 
MS PowerPoint 2003 

Так 

і 



Все обладнання і устаткування, яке перебуває в наявності в лабораторіях та 
спеціалізованих кабінетах, підтримується в належному стані, технічно справне, а 
лабораторне обладнання проходить повірку. Щорічно адміністрація університету і 
факультету поповнює фахові лабораторії новими моделями сучасного 
лабораторного обладнання, що дає можливість підвищити рівень матеріально-
технічного забезпечення. Крім цього, частина лабораторій, спеціалізованих 
кабінетів та їх обладнання використовується в навчальному процесі для підготовки 
фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». 

Розвиток соціальної інфраструктури Уманського НУС відбувається з 
дотриманням усіх законів і постанов чинного законодавства України, статуту та 
колективного договору університету. 

Забезпечення житловою площею в університеті здійснюється в 6 гуртожитках 
на 2000 місць. А саме: гуртожиток №1, гуртожиток № 2, гуртожиток № З, 
гуртожиток № 4 - блочна система, блок з 5 кімнат, кімнати розраховані на 2-3 
особи; гуртожиток № 5 і гуртожиток № 6. Житлова площа на 1 особу, який 
проживає у гуртожитку, складає понад 6 м". 

До спортивного комплексу Уманського НУС входять: дві спортивні зали 2 1 . . . площею 589 м" та 880 м"; відкриті спортмайданчики розташовані на території 
університету - футбольне поле для тренування - 6420 м"; спортивні площадки для . . . 1 1 гри у мініфутбол - 800 м"; площадка для гри у волейбол - 240 м". На спортивних 
майданчиках встановлено необхідний спортивний інвентар. Наявність потужної 
спортивної бази дає можливість студентам займатись у 17 спортивних секціях 
(волейбольна, баскетбольна, футбольна, легкоатлетична, настільного і великого 
тенісу, ручного м'яча, боротьби самбо та дзюдо, гімнастики, аеробіки та ін.). 
Університет пишається спортсменами, які за останні 5 років стали членами 
національних збірних команд України. У загальному заліку студентські команди 
університету неодноразово займали перше місце серед навчальних закладів III-IV 
рівнів акредитації. 

Центром художньої творчості і духовного спілкування студентів та викладачів 
є Центр культури та виховання, що відіграє важливу роль у розвитку естетичних 
почуттів, смаків, поглядів, формуванні естетичного ставлення до дійсності, творчої 
активності студентської молоді. До складу Центру культури і виховання входять 15 
творчих колективів, сім з яких за високу майстерність, сценічну культуру і технічну 
досконалість удостоєні почесного звання «народний». Також у Центрі культури та 
виховання плідно працюють Народний університет культури, клуб веселих і 
кмітливих (КВК), дитяча хореографічна студія, фото-відео студія, студентський 
прес-клуб та літературна студія. 

Університет також має власну котельню, токарно-слюсарну і столярну 
майстерні, гаражі, складські приміщення та інші допоміжні об'єкти. На території 
університетського містечка розташовані два продовольчих магазини, швейна 
майстерня, майстерня по ремонту взуття, дві перукарні (табл. 4.2). 



Таблиця 4.2 
Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 

№ 
з/п 

Найменування приміщення 

Площа приміщень, м~ 
№ 
з/п 

Найменування приміщення 
усього 

у тому числі № 
з/п 

Найменування приміщення 
усього 

власних 
орендо-

ваних 
зданих в 
оренду 

1. Навчальні приміщення, усього 
у тому числі: 

28500,0 28500.0 - -

1. 

приміщення для занять студентів, 
курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні 
приміщення, кабінети, лабораторії тощо) 

26403,3 26403,3 - -

1. 

комп 'ютерні лабораторі ї 627,7 627,7 - -

1. 

спортивні зали 1469,0 1469.0 - -

2 Приміщення для науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників 

2246,0 2246,0 - -

-> Службові приміщення 215,0 215,0 - -

4. Бібліотека, 
у тому числі читальні зали 

3008,5 
554,6 

3008,5 
554,6 

- -

5. Гуртожитки 24026,2 24026,2 - -

6. їдальні, буфети 855,5 855,5 - -

7. Профілакторії , бази відпочинку 2004,0 2004,0 - -

8. Медичні пункти 69,0 69,0 - -

9. Інші 6962,7 6962,7 - -

У цілому матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності здобувачів 
вищої освіти в Уманському МУС відповідає встановленим вимогам та Ліцензійним 
умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. 

Науково-дослідна лабораторія сприяє проведенню наукових семінарів, 
наукових конференцій, симпозіумів та круглих столів, розробці потрібних для 
навчального процесу наукових та методичних матеріалів відповідно до актуальних 
та перспективних напрямків навчальних та наукових робіт університету, 
проведенню наукових досліджень за планами та завданнями дисертаційних робіт. 

Навчальний процес в університеті забезпечений обладнанням, приладами, 
інструментами та необхідними матеріалами відповідно до вимог робочих 
навчальних планів і програм навчальних дисциплін. Аудиторні приміщення 
оснащені сучасними технічними засобами навчання. 

Комп'ютерна мережа університету складається з магістральної мережі, мереж 
комп'ютерних класів та підрозділів, ліній зв'язку із віддаленими корпусами, 
центрального вузла забезпечення роботи мережі та з'єднання з мережею Інтернет. 

Створено канал для підключення до мережі Інтернет дистанційної освіти. 
Доступ до мережі Інтернет надається всім студентам, магістрантам, аспірантам, 
викладачам та працівникам університету на безкоштовній основі. Загальна кількість 
користувачів мережі - близько 4,5 тисяч осіб. 

Висновок. Матеріально-технічне оснащення кабінетів і лабораторій забезпечує 
виконання вимог навчальних планів і програм за напрямом підготовки 6.090103 
«Лісове і садово-паркове господарство», а саме: 

забезпеченість лабораторіями, обладнанням і устаткуванням, необхідних 
для виконання навчальних програм - 100 %; 

Голова експертної комісії "••" Ковалевський С.Б. 



забезпеченість студентів гуртожитком - 100 %; 
забезпеченість комп'ютерними робочими місцями на 100 студентів 

відповідає ліцензійним умовам; 
забезпеченість пунктами харчування, спортивними залами, стадіоном, 

медпунктами та інше відповідає чинним вимогам. 
Усі приміщення, що використовуються у навчальному процесі, власні і 

відповідають санітарним нормам, правилам пожежної безпеки та нормам з охорони 
праці. 

Експертна комісія зазначає, що університет має необхідну матеріально-
технічну базу для проведення навчально-виховного процесу зі студентами 
спеціальності, що акредитується, яка дозволяє в необхідному обсязі та якісно 
забезпечити підготовку фахівців. При цьому комісія рекомендує зосередити 
ресурси, що виділяються факультету на формування науково-дослідних структурних 
підрозділів випускових кафедр (проблемних наукових лабораторій, тощо). 



РОЗДІЛ 5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

5.1 Інформація про наявність бібліотеки та фахових періодичних видань 

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 260 посадкових місць. 
Бібліотечний фонд навчальної та наукової літератури складає 255817 примірників, в 
т.ч. 69963 - підручники. Бібліотека передплачує 178 періодичних видань, з них - 23 
видання по спеціальності. 

Наукова бібліотека має електронну базу даних з понад 102 тис. записів та 
обладнана комп'ютерним залом на 25 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 фонду, що виставлені на сайті бібліотеки: 
http://www.udau.eclu.ua/ua/departments/naukova-biblioteka. Також відкрито доступ у 
локальній мережі університету до електронного архіву, де представлені матеріали 
наукового та навчально-методичного призначення, створені науковцями, 
викладачами, іншими співробітниками університету та студентами. 

Для організації навчального процесу підготовки фахівців за напрямом 
підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» у бібліотеці наявна 
спеціальна література, підручники, навчальні посібники. Бібліотека університету 
має електронні версії підручників та навчальних посібників, які рекомендовано для 
вивчення відповідних дисциплін навчального плану. Забезпеченість ними студентів 
складає 100%, що відповідає акредитаційним вимогам щодо надання освітніх послуг 
у сфері вищої освіти. 

Науковою бібліотекою Уманського національного університету садівництва 
для забезпечення навчального процесу за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і 
садово-паркове господарство» наведений в таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 

№ 
п/п Найменування фахового періодичного видання 

Роки 
надходження 

1 Лісовий і мисливський журнал 2002-2019 
2 Дім. сад, город і квіти України 2005 - 2 0 1 9 
3 Сад, виноград і вино України 2005-2019 
4 Садівництво по українськи 2006-2019 
5 Карантин і захист рослин 2006-2019 
6 Лесное хозяйство 2005 - 2 0 1 9 
7 Наука та інновації 2010-2019 
8 Вісник аграрної науки 2006-2019 
9 Агроекологічний журнал 2010-2019 
10 Збірник наукових праць Уманського НУ С 2013 - 2 0 1 9 

http://www.udau.eclu.ua/ua/departments/naukova-biblioteka


11 Вісник Уманського НУС 2000-2019 
12 Екологічний вісник 2013 - 2 0 1 9 
13 Механізація сільського господарства 2005-2019 
14 Агробізнес Україна 2006-2019 
15 Електронний журнал "Лісове і садово-паркове господарство" 2005-2019 
16 Наукові праці Лісівничої академії наук України 2013 - 2 0 1 9 
17 Науковий вісник НЛТУ України 2011 - 2 0 1 9 
18 Вісник Білоцерківського НАУ 2000-2019 
19 Вісник ХарківськогоНАУ ім. В.В. Докучаєва 2010-2019 
20 Вісник Сумського НАУ 2010-2019 
21 Збірник наукових праць Вінницького НАУ 2000-2019 
22 Вісник Житомирського НАЕУ 2010-2019 
23 Наукові праці Полтавської ДАА 2009-2019 
24 Вісник аграрної науки Причорномор'я Миколаївського НАУ 2010-2019 
25 Економіка АПК 2000-2019 
26 Економіка і прогнозування 2011-2019 
27 Інформаційні технології та комп. інженерія 2000-2019 
28 Науково-технічна інформація 2010-2019 
29 Офіційний вісник Президента України 2010-2019 
ЗО Офіційний вісник України 2000-2019 
31 Техніка і технології АПК 2010-2019 
32 Економіка України 2009-2019 

Перелік фахових періодичних видань за напрямом підготовки 6.090103 
«Лісове і садово-паркове господарство» нараховує 32 джерела, що є достатнім для 
забезпечення освітньої діяльності, та перевищує норматив інформаційного 
забезпечення фаховими періодичними виданнями, при нормі 4, на 28 найменувань. 

Висновок. Для забезпечення підготовки фахівців за напрямом 6.090103 
«Лісове і садово-паркове господарство» покращується необхідне інформаційне 
забезпечення. 

Узагальнюючи забезпеченість щодо інформаційного простору бакалаврів за 
напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство», експертна 
комісія робить висновок про їх відповідність умовам надання освітніх послуг у 
сфері вищої освіти. 



РОЗДІЛ 6. ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

6.1 Контрольні вимірювання залишкових знань студентів 

Рівень підготовки студентів за напрямом 6.090103 «Лісове і садово-паркове 
господарство» за ознаками спеціальності «Садово-паркового господарства» 
наведено табл. 6.1, а якісні показники підготовки студентів за ознаками 
спеціальності «Лісове господарства» в табл. 6.2. Студенти достатньою мірою 
володіють теоретичними знаннями й практичними навичками, що передбачені 
навчальними робочими програмами відповідних дисциплін. 

Висновок. Рівень підготовки студентів за напрямом 6.090103 «Лісове і 
садово-паркове господарство» відповідає критеріям та вимогам акредитації. 
Студенти достатньою мірою володіють теоретичними знаннями й практичними 
навичками, що передбачені навчальними робочими програмами відповідних 
дисциплін. Рівень знань є достатнім для виконання професійних обов'язків, 
визначених освітньо-кваліфікаційною характеристикою. 

Голова експертної комісії """ ~ Ковалевський С.Б. 



Таблиця 6.1 
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

студентами напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» за ознаками спеціальності «Садово-паркове 
господарство» Уманського національного університету садівництва 
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01,0Н ЯЗКОВ/ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
Дисципліни фундаментальної, природничо-пиукової та іагальноекономічної підготовки 

Вища математика 12 2 16,6 5 41,7 4 3^,4 1 8,3 91,7 58,3 11 1 9.0 6 54,5 4 36,5 - - 100,0 63,5 8,3 +5,2 
Разом за циклом: 12 2 16 ,6 5 41,7 4 і /і 33,4 1 8,3 91,7 58,3 11 1 9,0 6 54,5 4 36,5 - - 100,0 63,5 8,3 +5,2 

Дисципліни професійної та практичної підготовки 
Лісова фітопатологія 12 2 16,6 5 41,7 5 41,7 - _ 100,0 58,3 11 1 9,0 5 45,5 5 45.5 

45,5 
- - 100,0 54,5 - -3,8 

Лісознавство 12 2 16,6 5 41,7 5 41,7 100,0 58,3 II 1 9,0 5 45,5 5 
45.5 
45,5 - - 100,0 54,5 - -3,8 

Разом за циклом: 4 33,2 10 83,4 10 83,4 - - 100,0 58,3 11 2 9,0 10 45,5 10 45,5 - - 100,0 54,5 
ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1 Дисципліни самостійного вибору навчального шкладу 
Дисципліни професійної та практичної підготовки 

Ландшафтна 
архітектура 

12 2 16 ,6 5 41,7 4 33,4 1 8,3 91,7 

сл 
ОС

 
1 

11 
2 18 ,0 5 45,5 4 36,5 - - 100,0 63,5 8,3 +5,2 

Луківництво і газони 12 1 8,3 6 50,3 5 41,7 - - 100,0 58,3 II 1 9,0 5 45,5 5 45,5 - - 100,0 54,5 - -3,8 
Разом за циклом: 3 24,9 11 92,0 9 75,1 58,3 3 13,5 10 45,5 9 41,0 - 100,0 59,0 



Дисципліни (. 
2.2 Дисципліни самостійного вибору студента 

фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 
П а р к о з н а в с т в о 12 2 16,6 5 41,7 5 41,7 - - 100,0 58,3 11 1 9,0 5 45,5 5 45,5 - - 100,0 54,5 - -3,8 

В с ь о г о 12 2 16,6 5 41,7 5 41,7 100,0 58,3 1 9,0 5 45,5 5 45,5 - - 100,0 54,5 

Р а з о м 15,2 43,1 38,9 97,2 58,3 7 10,1 ЗІ 47,7 28 42,2 100,0 57,9 

Голова експертної комісії: професор кафедри 
ботаніки, дендрології та лісової селекції 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, доктор 
сільськогосподарських наук 

С.Б. Ковалевський 

Член комісії: 
доцент кафедри ландшафтної архітектури, садово-
паркового господарства та урбоекології 
Державного вищого навчального закладу 
«Національний лісотехнічний університет » 
України, кандидат сільськогосподарських 

З висновками експертної комісії ознайо 
ректор Уманського національного універс 
садівництва, професор 

Р. Б. Дудин 

О.О. Непочатенко 

2 6 . 0 6 . 2 0 1 9 р 



ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОЬІТ 

студентами підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» за ознаками спеціальності «Лісове господарство» 
Уманського національного університету садівництва 
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О БО В ЯЗ КО В! НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
Дисципліни фундаментальної, п1 риродничо-наукової та загальноекономічної підготовки 

Вища математика 22 1 4,5 11 50,0 10 45,5 - - 100 54,5 23 1 4.4 11 47,8 і 1 47,8 - - 100,0 52.2 0 ,0 +2,3 
Р а з о м за ц и к л о м : 22 1 4 ,5 11 5 0 , 0 10 4 5 , 5 - - 100 5 4 , 5 23 1 4 ,4 11 47 ,8 11 47 ,8 - - 100,0 52 ,2 0 ,0 +2,3 

Дисципліни професійної та п/ ніктичної підготовки 
Лісова 
фітопатологія 22 2 9,1 10 45,5 10 45,5 - - 100 54,5 23 1 4,4 12 52,2 10 43,4 - - 100,0 56,6 0 ,0 +2,1 

Лісознавство 22 1 4,5 12 54.5 9 41,0 - - 100 59,0 23 0 0,0 12 52,2 1 1 47,8 - - 100,0 52,2 0,0 -6 ,8 
Р а з о м за ц и к л о м : 4 4 3 6,8 22 5 0 , 0 19 4 3 , 3 - - 100 56 ,8 46 1 4 ,4 2 4 52 ,2 21 45 ,6 - - 100,0 5 6 , 6 0 ,0 -0,2 

ВИБІРКОВІ НА В ЧАЛЬ НІ ДИСЦИПЛІНІ И 
2.1 Дисципліни самостійного вибору навчального закладу 

Дисципліни професійної та практичної підготовки 
Лісова таксація 22 І 4.5 11 50,0 10 45,5 - - 100 54,5 23 1 4,4 12 52,2 10 43.4 - - 100,0 56,6 0,0 +2,1 
Лісові культури 22 2 9.1 15 68,2 5 22,7 100 77,3 23 1 4,4 16 69,6 6 26,0 - - 100,0 74,0 0 , 0 -3 ,3 
Р а з о м за ц и к л о м : 4 4 3 6 ,8 26 59,1 15 34 ,1 100 6 5 , 9 46 2 4 ,4 2 8 6 1 , 0 16 3 4 , 6 - - 100,0 6 5 , 4 0 ,0 - 0 , 5 



2.2 Дисципліни самостійного вибору студента 
Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 

Біологія лісових 
птахів і звірів 23 л з 13,0 10 4 3 . 5 10 4 3 . 5 100 5 6 , 6 23 2 8.7 11 4 7 , 8 10 4 3 , 5 - - 100 ,0 56 ,5 0,0 -0,1 

Всього 23 3 13,0 10 43,5 10 43,5 10(1 56,6 23 2 8,7 11 47,8 10 43,5 - - 100,0 56,5 0,0 -0,1 
Разом 10 7,4 70 51,9 55 40 ,7 - - 100 50,3 6 3,9 74 47,4 76 47,7 100,0 51,3 0,0 + 1,0 

Голова експертної комісії: професор кафедри 
ботаніки, дендрології та лісової селекції 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, доктор 
сільськогосподарських наук 

С.Б. Ковалевський 

Член комісії: 
доцент кафедри ландшафтної архітектури, садово 
паркового господарства та урбоекології 
Державного вищого навчального закладу 
«Національний лісотехнічний університет » 
України, кандидат сільськогосподарських 

З висновками експертної комісії ознайом 
ректор Уманського національного універси 
садівництва, професор 

Р.Б. Дудин 

О.О. Непочатенко 

2 6 . 0 6 . 2 0 1 9 р 



РОЗДІЛ 7. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ (ПРИПИСІВ) КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ОРГАНІВ ТА ЗАХОДИ ЩОДО 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. 

Під час 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-гіаркове 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 освіти та науки України 
виконано у повному обсязі. 

Відповідно до результатів попередньої експертизи акредитаційних 
матеріалів Міністерства освіти і науки України від 12.06.2019 року експертна 
комісія безпосередньо на місці звернула увагу на таке: 

1. Комісією встановлено, що в 2015 році за напрямом підготовки 6.090103 
«Лісове і садово-паркове господарство» було зараховано 31 особу (наказ № 20-
08/142 від 11.08.2015 р.). Протягом чотирьох років контингент змінювався, а 
саме: Хмарука Олександра Івановича поновлено на навчання (наказ № 129-ст 
від 30.01.2016р.), Чечіна Олександра Юрійовича поновлено на навчання (наказ 

Зауваження, що були зроблені під час попередньої експертизи 
акредитаційної справи 

Голова експертної комісії """ ~ Ковалевський С.Б. 



№ 129-ст від 30.01.2016р.), Слободяник Ольгу Андріївну відраховано за 
невиконання навчального плану (наказ №63-ст від 06.06.2016 р.), Мельника 
Ярослава Івановича поновлено після академічної відпустки (наказ№ 196-ст від 
12.09.2016 р.), Комарова Максима Олександровича поновлено на навчання 
(наказ № 3-ст від 30.01.2017 р.), Краплич Марію Володимирівну переведено на 
заочну форму навчання (наказ № 5-ст від 30.01.2017 р.), Музику Данила 
Петровича поновлено на навчання після академічної відпустки (наказ№ 1 78-ст 
від 01.09.2017 р.), Коріненко Оксану Сергіївну відраховано за невиконання 
навчального плану (наказ № 240-ст від 28.12.2017р.), Боровіцького Дениса 
Сергійовича поновлено на навчання (наказ № 19-ст від 31.01.2019р.). 

Кількість студентів, які виконували комплексні контрольні роботи 
самоаналізу якісних характеристик підготовки бакалаврів були проведені на 
основі результатів зведених екзаменаційних відомостей - 22 осіб з навчальних 
дисциплін: вища математика, лісова фітопатологія, лісознавство, лісова 
таксація, лісові культури. Так як студента Боровіцького Дениса Сергійовича 
було поновлено на навчання у 8 семестрі IV курсу (витяг з наказу № 16-ст від 
31.01.2019 р.) його було включено до перевірки результатів самоаналізу якісних 
характеристик підготовки бакалаврів лише з дисципліни біологія лісових птахів 
і звірів, яка викладається у 8 семестрі. 

Перевірка експертною комісією залишкових знань студентів встановлено, 
наявність студентів 41 -ЛГ групи у кількості 23 осіб, шо відповідає даним СДБО 

2. Комісією на місці було встановлено, що кількість студентів у 
розрахунку на одне посадкове місце у їдальнях Уманського НУС складає 11 
осіб, навчання в університеті проводиться в одну зміну, однак харчування в 
їдальнях університету організовано у дві зміни. До послуг студентів у кожному 
із навчальних корпусів працюють буфети, що забезпечує наявний попит і умови 
їх харчування. 

Графік харчування студентів Уманського НУС 

їдальні Уманського НУС 
Контингент студентів 

їдальні Уманського НУС 
І зміна* II зміна* 

їдальня № 1 170 170 
їдальня № 2 170 170 
їдальня № 3 70 70 

* Організовано харчування по змінах 

Комісією на місці встановлено, що в деканаті факультету лісового і 
садово-паркового господарства перспективний навчальний план спеціальності є 
в наявності і затверджений на засіданні Вченої ради факультету лісового і 
садово-паркового господарства (протокол №7 від 28.03.2018р.), схвалено 
Вченою радою Уманського НУС (протокол №5 від 03.05.2018р.), затверджений 
ректором Уманського НУС 03.05.2018р та завірений. Гербовою печаткою 
університету. 



Структура навчального плану відповідає рекомендаціям МОН (лист щодо 
особливостей формування навчальних планів від 13.03.2015р. №1/9-126). 
Дотримано вимогу щодо виділення 25% кредитів ЄКТС на дисципліни за 
вибором студентів. 

3. Побережець Іван Іванович кандидат технічних наук, доцент кафедри 
математики і фізики, має базову освіту за спеціальністю педагогіка і методика 
середньої освіти, кваліфікація - вчитель фізики і математики, захистив 
кандидатську дисертацію зі спеціальності електротехнічні комплекси та системи 
(диплом ДК №005231 від 15.12.2004р.). У 2017 році пройшов підвищення 
кваліфікації в Національному університеті біоресурсів і природокористування 
України на тему: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності при 
викладанні дисциплін: Вища математика; Фізика; Теорія ймовірності і 
математична статистика» СС 00493706/003592-17 від 16.06.2017 р. 

Використовуючи базову освіту, проблемна тематика Побережця 1.1, 
пов'язана з застосування математичних алгоритмів вирішення задач та 
формування моделей. 

Він має науково-педагогічний стаж з 2004 р., значний науковий доробок у 
вигляді опублікованих близько 40 наукових статей. 

4. Пояснювальна записка до навчального плану на перспективний 
навчальний рік за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» наявна і 
затверджена Вченою радою університету від 3.05.2018 року протокол № 5. 

Голова експертної комісії 



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

Підсумовуючи вищенаведені дані експертна комісія вважає: 
1. В Уманському національному університеті садівництва створено всі 

необхідні умови для провадження освітньої діяльності за напрямом підготовки 
6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» освітнього рівня «Бакалавр» 
згідно з вимогами державних стандартів. Кількісні та якісні показники наявних 
умов провадження освітньої діяльності зведені до нижчеподаних порівняльних 
таблиць, яка є складовою даних висновків. 

2. Для підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і 
садово-паркове господарство» університет має: 

- наявну матеріальну базу; 
- висококваліфікований професорсько-викладацький склад; 
- освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми та 

навчальні плани; 
- програми з усіх навчальних дисциплін та необхідне методичне забезпечення 

навчального процесу, сучасну наукову і навчальну літературу; 
- достатній рівень організації навчального процесу, запровадження 

інноваційних методів навчання; 
- достатній рівень науково-дослідної роботи; 
- дієву систему виховної роботи зі студентами; 
- достатній рівень соціально-побутового забезпечення студентів. 

3. Комісія вважає за необхідне висловити зауваження та рекомендації 
керівництву університету, які не входять до складу обов'язкових і не впливають на 
рішення про акредитацію, але дозволять поліпшити якість підготовки фахівців: 

- для покращення теоретичної і практичної підготовки студентів, а також для 
проведення спільних досліджень, покращити співробітництво з філіями 
кафедр на виробництві та науково-дослідними установами; 

- підвищити якісний склад викладачів випускових кафедр науковими 
ступенями через залучення до роботи на постійній основі фахівців з 
виробничим досвідом; 

- покращувати матеріально-технічну базу навчальних і наукових лабораторій 
випускових кафедр за рахунок придбання сучасних приладів та 
спеціалізованого обладнання, програмного забезпечення для використання в 
навчальному процесі та виконання науково-дослідних робіт; 

- збільшувати рівень забезпечення фондів бібліотеки університету та 
випускових кафедр сучасними підручниками, навчальними посібниками, а 
також поповнювати електронну бібліотеку за фахом; 

- активізувати роботу з налагодження міжнародних зв'язків з навчальними та 
науковими установами з метою організації співпраці та подальшого 
стажування. 
4. На підставі поданих на акредитацію матеріалів Уманського 

національного університету садівництва та перевірки результатів спроможності 
навчального закладу надавати освітні послуги з підготовки фахівців заявленої 
спеціальності експертна комісія дійшла висновку, що програми освітньої 
діяльності, кадрове, методичне та матеріально-технічне забезпечення 



підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове 
господарство» відповідають встановленим вимогам і можуть забезпечити 
державну гарантію якості вищої освіти з ліцензованим обсягом 40 (сорок) осіб 
за денною формою навчання та 15 (п'ятнадцять) осіб за заочною формою 
навчання. 

Голова експертної комісії. 
професор кафедри ботаніки, дендрології 
та лісової селекції Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України, ^ 
доктор сільськогосподарських наук ^ - С.Б. Ковалевський 

Член експертної комісії. 
доцент кафедри ландшафтної архітектури, 
садово-паркового господарства та урбоекології 
Державного вищого навчального закладу 
«Національний лісотехнічний університет 
України», кандидат сільськогосподарських наук Р.Б. Дудин 

О.О. Непочатенко 

З експертними 
ректор Уманського 
університету 



Дотримання нормативних вимог щодо якісних характеристик підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 

6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» 

Назва показника (нормативу) Значення показника (нормативу) за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями 

Назва показника (нормативу) 

норматив фактично відхилення 

1 2 0 4 

Якісні характеристики підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів 

1. Умови забезпечення державної гарантії 
якості вищої освіти 

1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних дисциплін, 
години, форми контролю, % 

100 100 — 

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

100 100 -

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

100 100 

2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше % 

2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки: 

2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, 
% 

90 - -

2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 

50 - -

2.2. Рівень знань студентів з природничо-
наукової (фундаментальної) підготовки: 

2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, 
% 90 

1 

97,9 +7,9 

Голова експертної комісії """ ~ Ковалевський С.Б. 



2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50 56.9 +6,9 

2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної 
(фахової) підготовки: 

2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання. 
% 

90 99,6 +9,6 

2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 

50 59.8 +9,8 

3. Організація наукової роботи 

3.1. Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів 

- - -

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

Голова експертної комісії, 
професор кафедри ботаніки, дендрології 
та лісової селекції Національного 
університету біоресурсів і 

природокористування України, 
доктор сільськогосподарських наук С.Б. Ковалевський 

Член експертної комісії, 
доцент кафедри ландшафтної архітектури, 
садово-паркового господарства та урбоекології 
Державного вищого навчального закладу 
«Національний лісотехнічний університет 
України», кандидат сільськогосподарських паук Р.Б. Дудин 

О.О. Непочатенко 

""" ~ Ковалевський С.Б. 

З експертними висновками 
ректор Уманського 
університету садівництва, 

26 червня 2019 р. 

Голова експертної комісії 



Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення навчального 
закладу Ліцензійним га акредитаційним умовам надання освітніх послуг за 

напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» 

Показник 

Значення показника за освітнім рівнем 
«Бакалавр» Показник 

норматив фактично відхилення 

1 2 - у 5 4 
Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленого напряму підготовки 

1.1. Частка науково-* педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин соціально-
гуманітарного циклу дисциплін навчального плану 
наряму підготовки (% від кількості годин) 

75 100 +25 

у тому числі на постійній основі 50 100 +50 
з них: докторів наук, або професорів (при розрахунку 
частки докторів наук, професорів дозволяється 
враховувати до '/•> кандидатів наук, доцентів, які мають 
стаж безперервної роботи в даному навчальному 
закладі не менше 10 років, а також є авторами 
(співавторами) підручників або навчальних посібників 
з грифом Міністерства освіти і науки України) 

10 44,4 +34,4 

1.2. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекц ійних годин 
фундаментального , природничо-наукового та 
загальноекономічного циклу підготовки дисциплін 
навчального плану наряму підготовки (% від кількості 
годин) 

75 100 +25 

у тому числі на постійній основі 50 100 +50 
з них: докторів наук, або професорів (при розрахунку 
частки докторів наук, професорів дозволяється 
враховувати до 'Л кандидатів наук, доцентів , які 
мають стаж безперервної роботи в даному 
навчальному закладі не менше 10 років, а також є 
авторами (співавторами) підручників або навчальних 
посібників з грифом Міністерства освіти і науки 
України) 

10 36,8 +26.8 

1.3 Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин 
професійно-практичного циклу підготовки дисциплін 
навчального плану наряму підготовки (% від кількості 
годин) 

75 100 +25 

у тому числі на постійній основі 50 100 +50 
з них: докторів наук, або професорів (при розрахунку 
частки докторів наук, професорів дозволяється 
враховувати до '/г кандидатів наук, доцентів , які 
мають стаж безперервної роботи в даному 
навчальному закладі не менше 10 років, а також є 
авторами (співавторами) підручників або навчальних 
посібників з грифом Міністерства освіти і науки 
України) 

10 23,5 + 13,5 

1.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, 
які викладають лекційні години дисциплін 
навчального плану наряму підготовки (% від кількості 
годин) 

- - -

1.5. Наявність кафедр (циклових комісій) з 
фундаментального , природничо-наукового та 
загальноекономічного циклу підготовки 

Л- + -

1.6. Наявність кафедр зі спеціальної (фахової) + -

Го.повя експептної комісії — Кг>вяприпт,кий С1 К 



1 1 2 з 4 
підготовки, які очолюють фахівці відповідної 
науково-педагогічної спеціальності: 
доктор наук або професор - + + 

кандидат наук, доцент + - -

2. Матеріально-технічна база 
2.1. Забезпеченість лабораторіями. полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, необхідним для 
виконання навчальних програм (у % від потреби) 

100 100 -

2.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від 
потреби) 

70 100 +30 

2.3. Кількість робочих комп 'ютерних місць на 100 
студентів 

12 12 -

2.4. Наявність пунктів харчування + + -

2.5. Наявність спортивної зали + + -

2.6. Наявність стадіону або спортивного майданчика + + -

2.7. Наявність медичного пункту + + -

3. Навчально-методичне забезпечення 
3.1. Наявність освітно-кваліфікаційної характеристики 
фахівця (у тому числі варіативної компоненти) 

+ + -

3.2. Наявність освітньо-професійної програми фахівця 
(у тому числі варіативної компоненти) 

+ + -

3.3. Наявність навчального плану затвердженого в 
установленому порядку 

+ + 
-

3.4. Наявність навчально-методичного забезпечення 
для кожної навчальної дисципліни навчатьного плану 
(%): 

3.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм 
дисциплін 100 100 

3.4.2. Планів семінарських, практичних занять, завдань 
для лабораторних робіт 

100 100 -

3.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних, 
курсових робіт (проектів) 

100 100 -

3.5. Наявність пакетів контрольних завдань для 
перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної . 
фундаментальної та гірофесійно-практичної підготовки 
(%) 

100 100 -

3.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик (%) 100 100 -

3.7. Наявність методичних вказівок, щодо виконання 
дипломних (магістерських) робіт, складання державних 
екзаменів 

+ + 

3.8. Дидактичне забезпечення самостійної робти 
студентів (у т.ч. з використанням інформаційних 
технологій) , % 

100 100 -

3.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь 
студентів 

+ -

4. Інформаційне забезпечення 
4.1. Забезпеченість студентів підручниками, 
навчальними посібниками, що містяться у власній 
бібліотеці (%) 

100 100 -

4.2. Співвідношення посадкових місць у власних 
читальних залах до загального контингенту студентів 
(%) 

5 6,7 + 1,7 

4.3. Забезпеченість читальних залів фаховими 
періодичними виданнями 4 32 +28 

4.4. Можливість доступу викладачів і студентів до 
мережі І іИетеІ як джерела інформації: 
- наявність обладнаних лабораторій 
- наявність каналів доступу 

+ 
+ 

+ 
+ 



1 9 -> і 4 
5. Якісні характеристики підготовки фахівців 

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

100 100 -

5.1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного 
складу за останні п 'ять років, % 

100 100 -

5.2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки 
фахівців), не менше: 
5.2.1. Рівень знань студентів з соціально-гуманітарної 
підготовки: 
- у с п і ш н о виконані контрольні завдання, % - - -

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання. % - - -

5.2.2. Рівень знань студентів з фундаментального, 
природничо-наукового та загальноекономічного циклу 
підготовки 
- у с п і ш н о виконані контрольні завдання, % 90 97,9 +7,9 

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, % 50 56,9 +6,9 

Рівень знань студентів з професійно-практичного циклу 
підготовки 
- у с п і ш н о виконані контрольні завдання, % 90 99,6 +9,6 

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, % 50 59.8 +9,8 
5.3. Чисельність викладачів постійного складу, що 
обслуговують напрям підготовки, які займаються 
вдосконаленням навчально-методичного забезпечення, 
науковими дослідженнями, підготовкою підручників та 
навчальних посібників, % 

100 100 -

5.4. Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів та результатів їхдіяльності 

+ + -

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

+ + -

Голова експертної комісії, 
професор кафедри ботаніки, дендрології 
та лісової селекції Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України, 
доктор сільськогосподарських наук 

Член експертної комісії, 
доцент кафедри ландшафтної архітектури, 
садово-паркового господарства та урбоекології 
Державного вищого навчального закладу 
«Національний лісотехнічний університет 
України», кандидат сільськогосподарських наук 

З експертними висновкам 
ректор Уманського наці 
університету садівництв; 

26 червня 2019 р. 

Гппоия експертної комісії 

С.Б. Ковалевський 

Р.Б. Дудин 

О.О. Непочатенко 

К"оия п е и с ы ш й Г К 



ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове 

господарство» 

Найменування показника (нормативу) 
Значення 
показника 

(нормативу) 

Фактичне 
значення 

показника 

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного 

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

2,4 3,4 + 1.0 

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

30 57.1 +27,1 

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

2) пунктів харчування + -

3) актового чи концертного залу + + -

4)спортивного залу + + -

5) стадіону таУ або спортивних майданчиків + + -

6) медичного пункту + + -

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 
гуртожитком (мінімальний відсоток потреби) 70 100 +30 

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

+ - ) -
-

Голова експертної комісії. 
професор кафедри ботаніки, дендрології 
та лісової селекції Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України, 
доктор сільськогосподарських наук ^ • -

Р.Б. Дудин 

О.О. Непочатенко 

Ковалевський С.Б. 

С.Б. Ковалевський 

Член експертної комісії. 
доцент кафедри ландшафтної архітектури, 
садово-паркового господарства та урбоекології 
Державного вищого навчального закладу 
«Національний лісотехнічний університет 
України», кандидат сільськог 

З експертними висновками 
ректор Уманського націон 
університету садівництва, 

26 червня 2019 р. 

Голова експертної комісії 



Найменування показника (нормативу) 

Значенн 
я 

показни 
ка 

(нормат 
иву) 

Фактичне 
значення 
показника 

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного 

1. Наявність опису освітньої програми + + -

2. Наявність навчального плану та пояснювальної 
записки до нього 

+ -

3. Наявність робочої програми з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану 

+ + -

4. Наявність комплексу навчально-методичного _ „ . . . заоезпечення з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану 

+ + -

5. Наявність програми практичної підготовки, 
робочих програм практик 

+ + -

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

+ + -

7. Наявність методичних матеріалів для 
проведення атестації здобувачів 

+ + -

Голова експертної комісії, 
професор кафедри ботаніки, дендрології 
та лісової селекції Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України, 
доктор сільськогосподарських наук С.Б. Ковалевський 

26 червня 2019 р. 

Член експертної комісії, 
доцент кафедри ландшафтної архітектури, 
садово-паркового господарства та урбоекології 
Державного вищого навчального закладу 
«Національний лісотехнічний університет 
України», кандидат сільськогосподарських наук 

З експертними висновками 
ректор Уманського націо 
університету 

Р.Б. Дудин 

Непочатенко 

Голова експертної комісії """ ~ Ковалевський С.Б. 



осиодарство» 

Найменування показника (нормативу) 
Значення 
показника 

(нормативу) 

Фактичне 
значення 

показника 

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного 

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

не менше як 
п'ять 

найменувань 
32 +28 

2. Наявність доступу до баз даних 
періодичних наукових видань 
англійською мовою відповідного або 

спорідненого профілю (допускається спільне 
користування базами кількома закладами освіти) 

+ + -

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

+ + -

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

50 70 +20 

Голова експертної комісії. 
професор кафедри ботаніки, дендрології 
та лісової селекції Національного 
університету біоресурсів і 

природокористування України, 
доктор сільськогосподарських наук 

Член експертної комісії. 
доцент кафедри ландшафтної архітектури, 
садово-паркового господарства та урбоекології 
Державного вищого навчального закладу 
«Національний лісотехнічний університет 
України», кандидат сільсь$ 

З експертними висновк; 
ректор Уманського наці 
університету садівництв; 

26 червня 2019 р 

Голова експертної комісії 

С.Б. Ковалевський 

Р.Б. Дудин 

О.О. Непочатенко 

""" ~ Ковалевський С.Б. 


