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ВИСНОВКИ
експертної комісії щодо первинної акредитаційної експертизи 

напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» 
галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» 

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Згідно 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 (зі змінами та доповненнями, внесеними 
Постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. № 1124), ліцензійними 
умовами надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затвердженими Постановою 
Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 (зі змінами та доповненнями, 
внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347) та 
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 373-Л від 24.04.2019 р., 
експертна комісія МОН України у складі:

Федорчук - професор кафедри рослинництва та садово-
Михайло паркового господарства Миколаївського національного
Іванович аграрного університету, доктор сільськогосподарських наук,

голова комісії

Кичилюк
Олександр
Володимирович

- завідувач кафедри лісового та садово-паркового 
господарства Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент, член комісії

в період з 20 травня по 22 травня 2019 р. включно, безпосередньо у закладі 
вищої освіти розглянула подану Київським національним університетом імені Тараса 
Шевченка акредитаційну справу та провела експертне оцінювання відповідності 
освітньої діяльності даного закладу вищої освіти Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти та державним вимогам щодо акредитації напряму 
підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» у галузі знань 0901 
«Сільське господарство і лісівництво» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 
(ліцензований обсяг 25 осіб).

Проведення акредитаційної експертизи керувалось такими нормативно- 
правовими документами:

- Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах (затверджене 
Постановою Кабінету Міністрів України № 978 від 09.08.2001р.) зі змінами, 
внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 1124 від 31.10.2011 р.* 
№ 801 від 15.08.2012 р., № 901 від 31.10.2013 р., № 507 від 27.05.2014 р.,

- Державними вимогами до акредитації напряму підготовки, спеціальності та 
вищого навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України № 689 від 13.06.2012 р.), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 4 
липня 2012 р. за № 1108/21420.

- Постановою Кабінету Міністрів України № 1187 від 30.12.2015 р. «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (зі змінами згідно з 
Постановою Кабінету Міністрів України № 347 від 10.05.2018 р.).
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- Наказом Міністерства освіти і науки України від 17 вересня 2012 р. № 1021 
«Про затвердження зразків документів, що додаються до заяв для проведення 
ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти»,

- Листом Міністерства освіти і науки України №1/9-539 від 06.10.2017 р. 
«Щодо акредитації освітніх програм».

- Державними будівельними нормами України ДБН В.2.2-3:218 «Будинки та 
споруди. Заклади освіти» (затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.04.2018 р. № 106).

Акредитаційна експертиза проведена за такими напрямами:
1) підтвердження достовірності інформації, поданої Київським національним 

університетом імені Тараса Шевченка до Міністерства освіти і науки України, у 
зв’язку з проведенням акредитаційної експертизи підготовки здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і 
садово-паркове господарство» у галузі знань 0901 «Сільське господарство і 
лісівництво»;

2) підтвердження відповідності встановленим законодавством вимогам щодо 
кадрового складу, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного 
забезпечення та якості підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство», що 
акредитується.

На підставі розгляду оригіналів документів, що забезпечують правові основи 
освітньої діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 
підготовці здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом 
підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» у галузі знань 0901 
«Сільське господарство і лісівництво», спілкування з керівництвом і відповідальними 
особами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вивчення 
реального стану справ у даному закладі вищої освіти експертна комісія дійшла таких 
висновків.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка — багатогалузевий 
класичний університет дослідницького типу, основними завданнями якого є освітня, 
науково-дослідницька та інноваційна діяльність, що підпорядковуються вимогам 
законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно- 
правових актів Міністерства освіти і науки України, зареєстрованих в Міністерстві 
юстиції України, та інших нормативно-правових актів у галузі освіти. Київський 
національний університет підпорядкований Міністерству освіти і науки України і є 
загальнодержавною власністю.

Місцезнаходження Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60. Місце провадження освітньої 
діяльності за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» 
галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти: 03022, м. Київ, проспект Глушкова, 2. Телефон: (044) 521-35-98, 
факс. (044)521-35-98 e-mail: decanat_bf@univ.kiev.ua. Адреса офіційного веб-сайту: 
http :// www. uni v .kiev.ua/

Київський національний уніве '  аний за поданням міністра

1. Загальна характеристика Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
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освіти Уварова С.С. про заснування Імператорського Університету Св. Володимира на 
базі перенесеного до Києва польського Кременецького ліцею, яке 8 листопада 1833 р. 
було підтримано. Безпосереднє відкриття навчального закладу відбулося 15 липня 
1834 р. У 1860-х рр. було розширено автономні права навчального закладу, протягом 
1930-х рр. в закладі створювались нові факультети. У березні 1939 р., на честь 125- 
річчя з дня народження Тараса Шевченка Президія Верховної Ради СРСР присвоїла 
його ім'я Київському державному університету. У цьому ж році Університету було 
передано Канівський біогеографічний заповідник, що став науково- 
експериментальною та навчальною базою біологічного факультету, а згодом -  
Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини». 21 квітня 1994 р. 
Київському університету Указом Президента України Л.М. Кравчука № 176/94 було 
надано статус «національного», а 25 листопада 1999 р. новим Наказом Президента 
України Л.Д. Кучми № 1496/99 автономний статус Університету суттєво розширено. 5 
травня 2008 р. видано Наказ Президента України В.А. Ющенка № 412/2008, яким 
передбачено перетворення Університету на головний навчально-науковий центр 
України з підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. 29 
липня 2009 р. постановою Кабінету Міністрів України № 795 Університету було 
надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого 
навчального закладу, передбачено посилене фінансування програм перспективного 
розвитку Університету.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка надає освітні 
послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 
молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра (у т. ч. іноземних громадян), 
відповідно до ліцензії Серія АЕ 270102 протокол ДАК України № 103 від 26.04.2013 р. 
та видає дипломи державного зразка відповідно до сертифіката про акредитацію Серія 
РД-IV № 1159029 протокол АК № 105 від 27.06.2013 р.

У 2018-2019 н. р. в Університеті освітній процес і науково-дослідницьку 
діяльність забезпечують 14 факультетів (географічний; економічний; інформаційних 
технологій; історичний; комп'ютерних наук і кібернетики; механіко-математичний; 
психології; радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем; соціології; фізичний; 
філософський; хімічний; юридичний; факультет військової підготовки ВІКНУ), 7 
навчальних інститутів (високих технологій; журналістики; міжнародних відносин; 
філології; військовий; управління державної охорони України; післядипломної освіти; 
Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини», Навчально-науковий 
інститут «Інститут геології»), 2 коледжі (геолого-розвідувальних технологій, (КГРТ); 
оптико-механічний коледж), а також інші підрозділи (підготовче відділення; 
Український фізико-математичний ліцей; Астрономічна обсерваторія, Ботанічний сад, 
Канівський природний заповідник, Науковий парк).

З урахуванням останніх змін види діяльності Університету з підготовки кадрів 
суттєво розширились: крім підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
бакалавра, спеціаліста і магістра та підготовки кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі 
та докторантурі (які, безумовно, залишаються основними для Університету), відтепер 
в Університеті здійснюватиметься й підготовка кадрів за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем молодшого спеціаліста, а також надаватимуться послуги з набуття повної 
середньої освіти елітного рівня. Таким чином, за всіма рівнями в Університеті 
ліцензовано 56 спеціальності із 25 галузей знань.

Станом на 01.12.2018 р. на факультетах та інститутах Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка навчається 25934 студенти та 
курсанти (без молодших спеціалістів), із них 1291 особа -  іноземні громадяни. За 
кошти державного бюджету здобувають вищу осріту^а освітніми рівнями бакалавра
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та магістра -  15387 студентів і курсантів, а за кошти фізичних та юридичних осіб за 
цими самими рівнями, а також за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (485 
осіб закінчують програми другої вищої освіти), -  10547 студентів.

Підтвердженням високих здобутків Університетської спільноти є найвищі 
серед українських закладів вищої освіти місця у рейтингах: 531-540 місце у World 
University Rankings компанії QS (Велика Британія); поліпшення на чотири пункти 
позиції у регіональному рейтингу QS University Rankings: ЕЕСА (Східна Європа та 
Центральна Азія) - університет посів ЗО позицію, очоливши список українських 
університетів; участь у предметному рейтингу QS (QS World University Rankings by 
Subject) у галузі фізики та астрономії (401-450), у галузі сучасних мов (251-300); 
входження до Топ-500 університетів світу Рейтингу QS із працевлаштування 
випускників на позиції 301-500; у впливовому світовому рейтингу -  Times Higher 
Education Університет посів позицію у сегменті 1001+, при цьому в галузі інженерія та 
технології і в галузі природничі науки місце університету -  601-800, у галузі науки про 
життя - 601+; 1 місце серед університетів України у рейтингу Інтернет-присутності 
Webometrics; єдиний із українських Університет рейтингується у впливовому 
освітньому ресурсі США U.S. News Global Education, який розміщує наш Університет 
на 1023 позиції у світі та на 410 - в Європі, при цьому за спеціальностями фізика та 
хімія місця Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 
глобальному рейтингу визначаються як 515 і 576, відповідно; найкращі серед 
українських університетів показники публікаційної активності (16711 публікацій у 
науково-метричній базі Scopus; індекс Еірша рівний 88).

Київський національний університет імені Тараса Шевченка очолює ректор -  
академік Національної академії наук України, доктор філософських наук, професор, 
Герой України Леонід Васильович Губерський.

Комісією були перевірені основні установчі документи, що забезпечують 
право надання освітніх послуг з підготовки фахівців з вищою освітою в Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка і встановлено, що вони 
представлені у повному обсязі.

Підготовка фахівців за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово- 
паркове господарство» у галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» 
здійснюється в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 2015 
р. в Навчально-науковому центрі «Інститут біології та медицини» (до жовтня 2016 р. -  
Нвчально-науковий центр «Інститут біології»). Ліцензований обсяг за напрямом 
підготовки «Лісове і садово-паркове господарство» складає 25 осіб денної форми 
навчання за освітнім рівнем «бакалавр».

Випусковою кафедрою з даного напряму підготовки є кафедра біології рослин. 
Кафедра Біології рослин ННЦ "Інститут біології та медицини" сформована у 2017 р. на 
базі найстаріших кафедр Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка -  кафедри ботаніки і кафедри фізіології та екології рослин, з відповідним 
успадкуванням майже 200 річного досвіду з підготовки висококваліфікованих фахівців 
з даних спеціальностей. Структура кафедри складається з 4 підрозділів: професорсько- 
викладацький склад (19 співробітників, з них 5 докторів наук та 14 кандидатів наук), 
навчальна лабораторія (7 співробітників, з них 1 кандидат наук), докторантура (1 
докторант), аспірантура (8 аспірантів).

Очолює кафедру з 2010 р. -  доктор біологічних наук, професор Таран Наталія 
Юріївна, відомий в Україні та світі фахівець з фізіології та біохімії рослин, індукції та 
механізмів стійкості рослин за дії ендогенних та екзогенних факторів, адаптаційного 
синдрому та структурно-функціональ ’ сового стану рослинного
організму, фіто- та агроценозів.
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Висновок. Перевіривши наявність та достовірність документів, що 
забезпечують правові основи діяльності, експертна комісія зазначає, що Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка має в повному обсязі оригінали 
установчих документів, що відповідають вимогам акредитації, правові підстави для 
здійснення освітньої діяльності за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово- 
паркове господарство» у галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» за 
рівнем вищої освіти «бакалавр». Достовірність інформації щодо загальної 
характеристики закладу вищої освіти, поданої в акредитаційній справі Київським 
національним університетом імені Тараса Шевченка, перевірена та підтверджена 
експертною комісією.

Формування контингенту студентів в Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до державного замовлення в обсязі 
виданої ліцензії. Перевищення ліцензованого обсягу прийому на навчання не 
виявлено.

Формування контингенту студентів освітнього ступеня «бакалавр» за 
напрямом підготовки «Лісове і садово-паркове господарство» проводилося згідно 
плану прийому на навчання за державним замовленням та за кошти юридичних і 
фізичних осіб з урахуванням демографічних змін та кон'юнктури на ринку праці. 
Кафедра проводить активну роботу по формуванню контингенту студентів та його 
збереженню. Цьому сприяє застосування кредитно-модульної системи навчання, 
контроль виконання навчального плану, дотримання термінів виконання курсових 
робіт. Поточний контроль успішності навчання студентів здійснюють куратори 
академічних груп, що призначаються з числа досвідчених викладачів кафедри. Крім 
того, кафедра для збереження контингенту студентів організує додаткові заняття та 
консультації з окремих дисциплін. На засіданнях кафедри обговорюються результати 
екзаменаційних сесій, встановлюються причини незадовільної успішності студентів 
(за наявності такої), приймаються необхідні заходи щодо усунення причин академічної 
заборгованості.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 1151 (06.11.2015 
р.) «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266» і Таблиці (Таблиця відповідності 
Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних 
закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 1), Переліку 
спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних 
закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра (Перелік 2), та 
Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти (Перелік 2015)) заклад вищої освіти Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка відповідно до акта узгодження переліку спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо- 
кваліфікаційним рівнем), та ліцензованого обсягу розробив та запровадив з 01 вересня 
2016 року освітні програми, навчальні плани згідно з вимогами Закону України «Про 
вищу освіту». З напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» 
(Перелік 1) було виділено наступні спеціальності спеціаліста: лісове господарство (код 
спеціальності спеціаліста 7.09010301), мисливське господарство (код спеціальності 
спеціаліста 7.09010302) і садово-паркове вб (код спеціальності спеціаліста

2. Формування контингенту студентів
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7.09010303).
Таким чином, вступна кампанія, формування контингенту здобувачів 

освітнього рівню «бакалавр» напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове 
господарство» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
проводилася один раз -  у 2015 році. В наступні роки відбувався набір здобувачів на 
спеціальність садово-паркове господарство, відповідно формувались освітні програми, 
навчальні плани згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту». Дотримання 
Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, процес набору 
студентів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» 
(вступна кампанія 2015 р.) та зміни в складі групи за роки навчання наведені в 
табл. 2.1. татабл. 2.2.

Отже, формування контингенту здобувачів рівня вищої освіти «бакалавр» 
напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» у галузі знань 
0901 «Сільське господарство і лісівництво» проводилося відповідно ліцензійному 
обсягу (ліцензійний обсяг складає -  25 осіб), що відповідає вимогам Міністерства 
освіти і науки України до акредитації освітньої програми.

Таблиця 2.1. Показники контингенту студентів 
напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» 

у галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» 
за рівнем вищої освіти «бакалавр»

№
з/п

Показник Навчальні роки
2015-2016

1 2 3
1. Ліцензований обсяг підготовки (всього) 25
2. Прийнято на навчання, всього (осіб) 

• денна форма 16
в т.ч. за держзамовленням 
• заочна форма

15

в т.ч. за держзамовленням .
• нагороджених медалями, або тих, що отримали 
диплом з відзнакою 1
• таких, які пройшли довгострокову підготовку і 
профорієнтацію
• зарахованих на пільгових умовах, з якими укладені 
договори на підготовку 1

3. Подано заяв на одне місце за формами навчання
• денна
• інші форми навчання (вказати, за якою сЬоомою)

3,36

4. Конкурс абітурієнтів на місця державного 
замовлення
• очна форма
• інші форми навчання (вказати, за якою формою)

5,6

5. Кількість випускників навчальних закладів вищої 
освіти І-ІІ рівнів акредитації, прийнятих на 
скорочений термін навчання на
• денну форму
• інші форми (вказати, за якою формою)

-
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Таблиця 2.2. Динаміка змін контингенту студентів 
напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» 

у галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» 
за рівнем вищої освіти «бакалавр»

№
з/п

Назва показника Роки
2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

курси
1 2 3 4

1. Всього студентів спеціальності підготовки 16 16 15 15

2. Кількість відрахованих студентів (всього): - 1 _

в т.ч.
- за невиконання навчального плану, - 1 .

- за грубі порушення дисципліни, - _ _

- у зв'язку з переведенням до інших ЗВО, - _ _
-інші причини

- - - -

3. Кількість студентів, зарахованих на старші
курси (всього): - _
в т.ч.
- переведених із інших ЗВО, _ .

_
- поновлених на навчання - - - -

Висновок. Експертна комісія зазначає, що реальний стан формування 
контингенту студентів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове 
господарство» у галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» за рівнем 
вищої освіти «бакалавр» денної форми навчання (ліцензований обсяг 25 осіб) у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відповідає матеріалам 
самоаналізу. Державне замовлення виконується в повному обсязі. Планування, 
організація та формування контингенту студентів здійснюється відповідно до чинного 
законодавства. Випусковою кафедрою біології Навчально-наукового центру «Інститут 
біології^ та медицини» проводиться активна робота по формуванню контингенту 
студентів та його збереженню. В Навчально-науковому центрі «Інститут біології та 
медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка функціонує 
цілісна система планування, організації та формування контингенту студентів, що 
свідчить про відповідність цієї ланки підготовки фахівців вимогам Міністерства освіти
і науки України. Показники прийому не перевищують встановлених ліцензованих 
обсягів.

3. Зміст підготовки фахівців

Експертна комісія пересвідчилась, що навчання у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка ведеться у повній відповідності до Закону України 
«Про вищу освіту», проекту стандарту напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово- 
паркове господарство» галузі знань 0901 «Сільське угосподарство і лісівництво» за
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рівнем вищої освіти «бакалавр». Кафедра біології рослин Навчально-наукового центру 
«Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка забезпечує випускникам якісну фундаментальну підготовку, високу 
загальну професійну культуру та навички практичної роботи.

Експертною комісією встановлено, що для проведення освітньої діяльності 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка має повний комплект 
нормативної документації за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове 
господарство» у галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» за рівнем 
вищої освіти «бакалавр». Вся документація затверджена у встановленому порядку. 
Основними нормативними документами, що визначають організацію навчального 
процесу, є освітньо-професійна програма та навчальний план, що розроблені 
випусковою кафедрою і затверджені у встановленому порядку. Навчальний план 
складений відповідно до профілю освітньо-професійної програми напряму підготовки 
6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» із дотриманням співвідношення 
навчального часу між циклами підготовки.

Стратегія і зміст навчання повністю відповідає Стандарту вищої освіти України 
освітньо-професійної програми бакалавра напряму підготовки 1304 «Лісове і садово- 
паркове господарство» та базується на компетентністному підході. Освітньо- 
професійна програма «Лісове і садово-паркове господарство» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і 
садово-паркове господарство» розроблена робочою групою у складі: Таран Н.Ю. -  д. 
б.н., професор, Косик О.І. -  к.б.н., доцент, Белава В.Н. -  к.б.н., доцент, Капустян А.В. 
-  к.б.н., доцент, Ольхович О.П. -  к.б.н., доцент, розглянута та схвалена Вченою радою 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 7 від 
03 березня 2014 р.) та затверджена ректором Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (наказ № 555-32 від 20.06.2014 р.).

Розроблений та затверджений навчальний план підготовки бакалаврів 
напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» (термін 
навчання -  3 роки та 10 місяців), який складено у відповідності до освітньої програми 
за формою, затвердженою МОН України, схвалений Вченою радою (протокол № 7, 
06.02.2015 р.), підписаний ректором Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (06.07.2015 р.). Передбачає отримання освітньої кваліфікації 
«бакалавр лісового і садово-паркового господарства».

Навчальний план підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти з напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» включає 
загальний обсяг годин -  7200 (240 кредитів ЕСТБ), з них обов’язкові навчальні 
дисципліни -  5280 год. (176 кредитів -  73 %), дисципліни вільного вибору студента -  
1920 год. (64 кредити -  27 %). Кількість годин навчальних занять -  2784, кількість 
екзаменів -  ЗО, кількість заліків -  27. Зміст дисциплін відображає програмні 
результати навчання, направлені на формування загальних та спеціальних 
компетентностей. На кожну навчальну дисципліну навчального плану розроблені 
робочі програми, зміст яких узгоджений з попередніми дисциплінами і з наступними 
курсами.

Навчальним планом підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти з напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» у галузі 
знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» передбачено проходження таких 
практик: навчальна практика з біології рослин (2 семестр, 2 тижні), навчальна 
практика з геодезії (2 семестр, 2 тижні), навчальна практика з ґрунтознавства та 
дендрології (4 семестр, 4 тижні), навчальна практика з лісівництва та захисту рослин 
(6 семестр, 4 тижні), виробнича фг садово-паркових об’єктів (6
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семестр, 3 тижні), навчальна практика з лісових культур (8 семестр, 3 тижні). 
Навчальні практики та виробнича фахова практика забезпечені відповідними 
програмами практик. Навчально-науковим центром «Інститут біології та медицини» 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка укладені угоди з 
установами та екологічними організаціями, що забезпечує проходження практик 
студентами.

Навчальний план підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти з напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» 
передбачає захист двох курсових робіт (6 та 8 семестр). Підсумкова атестація 
випускників проводиться у формі комплексного державного іспиту з лісового і садово
паркового господарства.

Навчальний план підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти з напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» галузі 
знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» виконується у повному обсязі згідно 
з графіком навчального процесу, відповідає державним вимогам та потребам ринку 
праці.

Таким чином, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
створені ґрунтовні засади підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.090103 
«Лісове і садово-паркове господарство» галузі знань 0901 «Сільське господарство і 
лісівництво» (рівень вищої освіти «бакалавр»), що базуються на передових 
технологіях освіти та спрямовані на здобуття студентами знань, формування умінь і 
навичок, набуття компетенцій, які є основою для успішної діяльності за фахом. Рівень 
організації навчального процесу на випусковій кафедрі біології рослин відповідає 
вимогам акредитації. Графік навчального процесу на навчальний рік та розклад занять 
на семестр складаються та виконуються. Зміст графіка навчального процесу відповідає 
навчальному плану підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з 
напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» галузі знань 
0901 «Сільське господарство і лісівництво».

Висновок. Експертна комісія зазначає, що зміст підготовки здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і 
садово-паркове господарство» у галузі знань 0901 «Сільське господарство і 
лісівництво» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
повністю забезпечений документацією, передбаченою чинним законодавством. 
Освітньо-професійна програма та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти 
за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» у галузі 
знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» забезпечує якісне навчання 
структурно-логічною послідовністю викладання дисциплін, співвідношенням 
навчального часу між циклами підготовки, а також змістом, що відповідає державним 
вимогам та потребам ринку праці.

4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчального процесу

Порядок організації освітнього процесу у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка відповідає вимогам Закону України «Про вищу 
освіту» та державних стандартів освіти.

Організація навчального процесу з напряму підготовки 6.090103 «Лісове і 
садово-паркове господарство» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» 
проводиться згідно з навчальним графіком та розкладом занять, які своєчасно 
розробляються на основі навчальг ”  юль за навчально-виховним
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процесом здійснюється поточно завідувачем кафедри біології рослин та деканатом.
Освітній процес за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове 

господарство» здійснюється в таких формах: навчальні заняття (лекції, лабораторні, 
семінарські, практичні, консультації), самостійна робота, навчальні та виробничі 
практики, семестровий та підсумковий контроль (екзамени, заліки, проміжний 
контроль, курсові роботи, контроль з навчальних та виробничих практик, підсумкова 
атестація).

Навчально-методичне забезпечення всіх дисциплін і відповідних практик з 
підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове 
господарство» у галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» включає: 
робочі програми всіх навчальних дисциплін (обов’язкових навчальних дисциплін та 
дисциплін вільного вибору студента), програми практик, підручники, посібники, 
інструктивно-методичні матеріали до занять, модульні та семестрові контрольні 
роботи (з відкритими та тестовими питаннями), завдання для самостійної роботи 
студентів з навчальних дисциплін та методичні матеріали для студентів з питань 
звітування з практик та написання курсових робіт. Забезпеченість навчальних 
дисциплін та практик робочими програмами становить 100 %.

Навчальне забезпечення дисциплін включає як традиційні форми: підручники, 
посібники, інструктивно-методичні матеріали до практичних, лабораторних, 
семінарських занять, так і електронні матеріали.

Для покращення та урізноманітнення навчальних занять, а також для виконання 
курсових робіт викладачами випускової кафедри за останні 5 років розроблено 20 
методичних рекомендацій, монографій, посібників, постійно оновлюються навчально- 
методичні комплекси дисциплін, тестові завдання для проміжного контролю знань та 
вмінь студентів з дисциплін навчального плану напряму підготовки 6.090103 «Лісове і 
садово-паркове господарство» галузі знань 0901 «Сільське господарство і 
лісівництво». Зокрема, викладачами кафедри підготовлені такі праці:

1. Шпагін В.Ф. Моделювання середовища. AutoCAD + SketchUp: навч. 
посіб./В.Ф.Шпагін. -  К.: Київ. Ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. -  Бібліогр.: с. 222.

2. Сухомлин М.М., Джаган В.В. Гриби України: Атлас-довідник. / К.: RV 
Publishing, 2013. -  224с.: іл.

3. Вашека О.В., Гайдаржи М.М., Кломієць Т.В., Тищенко О.В. Методичні 
рекомендації до самостійної роботи зі спецкурсу «Однодольні» на базі Ботанічного 
саду ім. акад. О.В.Фоміна (LILIIDAE): методичні рекомен. -  К.: ПАЛИВОДА А.В., 
2015.-96 с.

4. Методичні розробки до лабораторних занять та питання до модульно
рейтингового контролю з нормативного курсу «Ботаніка» змістовий модуль
«Систематика вищих рослин» для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини» / 
Упоряд.: В.А. Баданіна, О.В. Тищенко, О.В. Вашека. -  К.: ПАЛИВОДА А.В., 2017. — 
76 с.

5. Методичні розробки до лабораторних занять та питання до модульно
рейтингового контролю з нормативного курсу «Ботаніка» змістовий модуль
«Морфологія та анатомія рослин» для студентів ННЦ «Інститут біології та медицини» 
/ Упоряд.: В.А, Баданіна, О.В. Тищенко, О.В. Вашека, О.О. Безсмертна. -  К.: 
ПАЛИВОДА А.В., 2017. -  34 с.

6. Розсадник декоративних рослин «Осокор»: технології вирощування, 
інфраструктура, організація. Бут А.А., Бобошко-Бардин І.М., Рубан І. -  К.: Редакційно- 
видавничий відділ НУБіП України, 2017.- 124 с.

7. Вашека О.В., Шевчик В.Л. Визначати злаки — легко!: методичні рекомендації 
/ Вашека О.В., Шевчик В.Л. -  К.: ПАЛИВОДА А.Ш, 2017. -  44 с.
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8. Альбом для лабораторних робіт з нормативного курсу «Ботаніка» (Вищі 
рослини). -  К.: ВИДАВЕЦЬ ПАЛИВОДА А.В., 2017. -  126 с.

9. Баданіна В.А., Футорна О.А., Вашека О.В., Лобань Л.О. Еволюційна 
морфологія Magnoliophyta. Конспект лекцій: навч. посібник для студ. вищих навч. 
закладів / Баданіна В.А., Футорна О.А., Вашека О.В., Лобань Л.О. -  К.: ПАЛИВОДА
A. В., 2018.- 102 с.

10. Methodical recommendation to “Biology” course for foreign students of Training 
department for studying of foreign citizens of Taras Shevchenko National University of Kyiv 
/ V.A. Badanina, O.V. Tyshchenko, O.O. Bezsmertna, V.V. Djagan, M.V. Vlasiuk, 
P.O. Romanenko, O.A. Futorna, A.I. Babytskiy, M. Asadipour. -  Kyiv: Palyvoda, 2018. -
218 p.

11. Шпагін В.Ф. Комп’ютерні технології в ландшафтній архітектурі: підручник /
B. Ф. Шпагін -  К: Логос, 2018. -  237 с. -Бібліогр.: с. 235.

12. Бровко Ф.М., Таран Н.Ю., Бровко О.Ф., Войцехівська О.В. Лісовідновлення 
та лісорозведення: навчальний посібник для студентів ОР «Бакалавр», які навчаються 
за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство». -  Київ: Видавничий дім 
«Кондор», 2019. -  96 с.

13. Панюта О.О., Белава В.Н., Таран Н.Ю. Рання діагностика резистентності 
рослин до фітопатогенів за станом антиоксидантної системи (Методичні рекомендації) 
-  К.: АВЕГА, 2019. -  48 с. -  Бібліограф.: с. 48.

14. Панюта О.О. Анатомія рослин: практикум: навч. посіб. для студентів вищ. 
навч. закл. О.О. Панюта, О.П. Ольхович. -  К.: АВЕГА, 2019. -  280 с.: іл.

Розподіл навчального навантаження між викладачами проводиться завідувачем 
кафедри біології рослин з урахуванням професійної та наукової кваліфікації, досвіду 
науково-педагогічної роботи та згідно нормативних положень МОРІ України. 
Максимальне навчальне навантаження на штатну одиницю -  600 годин. Діяльність 
професорсько-викладацького складу кафедри планується в індивідуальному плані 
роботи викладача, який включає всі види робіт та відповідає вимогам нормування 
навчального часу у системі МОН України. Якість виконання індивідуальних планів 
роботи викладачами є належною, повнота виконання робочих планів та програм 
регламентується розкладом занять, контролюється завідувачем кафедри, деканом, його 
заступником, науково-методичною комісією.

Значна увага на випусковій кафедрі приділяється самостійній роботі студентів 
та контролю за якістю її виконання. Робочі програми всіх навчальних дисциплін 
включають перелік форм та тем самостійної роботи, а також форм звітування 
(доповідь, презентація, реферат, тощо) і меж оцінювання, рекомендовану літературу.

Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
Система оцінювання знань студентів з кожної дисципліни включає поточний, 
модульний та семестровий контроль знань, оцінювання результатів практик і 
підсумкову атестацію.

Невід’ємною складовою навчального процесу фахової підготовки бакалаврів за 
напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» у галузі знань 
0901 «Сільське господарство і лісівництво» є практична підготовка. Навчальним 
планом передбачено проходження практик: навчальна практика з біології рослин (З 
кредити), навчальна практика з геодезії (3 кредити), навчальна практика з 
ґрунтознавства та дендрології (6 кредитів), навчальна практика з лісівництва та 
захисту рослин (6 кредитів), виробнича фахова практика з садово-паркових об’єктів (З 
кредити), навчальна практика з лісових культур (3 кредити). Організація практик 
регламентується «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних 
закладів України» (№ 93 від 08.0л 4 *г' ' за освіти і науки України,
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«Положенням про проведення практики студентів Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка» (затверджене розпорядженням ректора № 16 від 
23.03.2007 р.). Основними базами практик студентів напряму підготовки 6.090103 
«Лісове і садово-паркове господарство» є Національний ботанічний сад 
ім. М.М. Гришка НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, 
Інститут захисту рослин НААНУ та ін. Крім того активно використовуються наукова 
база Канівського природного заповідника (м. Канів, Черкаської обл.) та ботанічний сад 
імені академіка Олександра Фоміна Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, одна із найстаріших ботанічних науково-дослідних, освітніх, 
природоохоронних установ України.

Завершенням процесу підготовки фахівців є складання Комплексного 
державного іспиту з лісового і садово-паркового господарства та захист курсової 
роботи за професійним спрямуванням. Підсумкова атестація здійснюється на 
завершальному етапі навчання у 8 семестрі. Комплексний державний іспит з лісового і 
садово-паркового господарства проводиться у письмовій формі на засіданні 
Екзаменаційної комісії. Програма Комплексного державного іспиту з лісового і 
садово-паркового господарства затверджується на засіданні кафедри біології, 
схвалюється Вченою радою Навчально-наукового центру «Інститут біології та 
медицини», містить перелік тем та розділів з базових навчальних дисциплін, список 
рекомендованої літератури.

Аналіз навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності свідчить, що 
дотримання вимог Закону України «Про вищу освіту» та державних стандартів освіти, 
відповідних положень Міністерства освіти і науки України та Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка і методичних рекомендацій 
науково-методичної комісії Навчально-наукового центру «Інститут біології та 
медицини» є основним напрямом методичної роботи випускової кафедри біології 
рослин Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка.

Висновок. Експертна комісія констатує, що організаційне, навчально- 
методичне забезпечення та навчально-виховний процес з підготовки здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.090103 
«Лісове і садово-паркове господарство» у галузі знань 0901 «Сільське господарство і 
лісівництво» відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності 
закладів освіти та Державним вимогам до акредитації і забезпечує належний рівень 
професійної підготовки здобувачів рівня вищої освіти «бакалавр». Наявність 
методичного забезпечення дисциплін навчального плану складає 100 %. Графік 
навчального процесу напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове 
господарство» відповідає навчальному плану підготовки здобувачів вищої освіти і 
виконується в повному обсязі.

Група забезпечення. Відповідно до вимог Постанови Кабінету міністрів 
України № 1187 (від 30 грудня 2015 р.) група забезпечення напряму підготовки 
6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство“ галузі знань 0901 “Сільське 
господарство і лісівництво (освітній ступень бакалавр, ліцензований обсяг освітньої 
послуги 25 осіб, денна форма навчання) складається з науково-педагогічних 
працівників, для яких Київський національний університет імені Тараса Шевченка є 
основним місцем роботи і які відпс ' нання освітніх програм за

5. Кадрове забезпечення освітнього процесу
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спеціальністю, особисто беруть участь в освітньому процесі, відповідають 
кваліфікаційним вимогам, визначеним цією Постановою і які не входять до жодної 
іншої групи забезпечення Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка або іншого закладу вищої освіти.

Експертною комісією встановлено, що всі 100 % викладачів (5 осіб) групи 
забезпечення мають науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук (1 особа), 
кандидат сільськогосподарських наук чи кандидат біологічних наук (4 особи), а також 
наукове звання, професор (1 особа) чи доцент (4 особи). Отже, відповідно до 
Постанови Кабінету міністрів України № 1187 (від ЗО грудня 2015 р.) в групі 
забезпечення частка тих, хто має науковий ступінь та вчене звання становить не 
менше 50 % (маємо 100 %) загальної кількості членів групи забезпечення для рівня 
бакалавра (перевищує нормативні вимоги на 50 %), а частка тих, хто має науковий 
ступінь доктора наук та вчене звання професора становить не менше 10 % (маємо 
20%) загальної кількості членів групи забезпечення для рівня бакалавра (перевищує 
нормативні вимоги на 10 %).

Кількість членів групи забезпечення напряму підготовки 6.090103 «Лісове і 
садово-паркове господарство» у галузі знань 0901 «Сільське господарство і 
лісівництво» є достатньою, оскільки на одного її члена припадає менше ніж 30 
здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання з відповідного напряму: 
ліцензійний обсяг-2 5  осіб, навчається 15 студентів. Всі викладачі групи забезпечення 
напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» безпосередньо 
здійснюють освітній процес, мають стаж науково-педагогічної діяльності понад два 
роки (5 та більше) та рівень наукової та професійної активності, який засвідчується 
виконанням не менше чотирьох видів та результатів з перелічених (пункти 28 та 30 
Постанови Кабінету міністрів України № 1187) -  від п’яти пунктів для викладачів, чий 
науковий ступінь відповідає галузі знань «Сільське господарство і лісівництво» та від 
семи пунктів для викладачів, що є кандидатами біологічних наук.

Таким чином, експертна комісія констатує, що кадрове забезпечення групи 
забезпечення напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» 
галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» повністю задовольняє 
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та державним вимогам до 
акредитації.

. Випускова кафедра. Випусковою кафедрою напряму підготовки 6.090103 
«Лісове і садово-паркове господарство» галузі знань 0901 «Сільське господарство і 
лісівництво» є кафедра біології рослин Навчально-наукового центру «Інститут біології 
та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Експертна комісія встановила, що кадровий склад випускової кафедри 
відповідає заявленому напряму підготовки фахівців. Загальна чисельність 
професорсько-викладацького складу кафедри становить 19 осіб. З них 1 Академік 
НААН України, професор, доктор біологічних наук (Мусієнко М.М.); 1 -  дійсний член 
Лісівничої академії наук України, доктор сільськогосподарських наук, професор 
(Бровко Ф.М.); 3 -  доктори біологічних наук, професори (Таран Н.Ю., Костіков І.Ю., 
Сухомлин М.М.); 1 -  кандидат сільськогосподарських наук, доцент (Бут А А ) '  
10 кандидатів біологічних наук, доцентів (Ольхович О.П., Белава В.Н., Панюта О.О.’ 
Воицехівська О.В., Капустин А.В., Баданіна В.А., Джаган В.В., Петльована В.Р.’ 
Косик О.І., Тищенко О.В.); 1 -  кандидат фізико-математичних наук, доцент (Шпагін 
В.Ф.); 2 -  кандидати біологічних наук без вченого звання (Смірнов О.Є., Вашека О.В.). 
Частка науково-педагогічних працівників з науковим ступенем доктор наук становить 
26 %, з науковим ступенем кандидат наук -  74 %, загалом 100 % викладачів кафедри 
біологи рослин Навчально-наукового ------- т /т біології та медицини»
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка мають науковий 
ступінь.

Кількісний та якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри біології 
рослин відповідає чинним вимогам і забезпечує якісну підготовку фахівців за 
напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» галузі знань 
0901 «Сільське господарство і лісівництво» за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти у повному обсязі. За останні 5 років всі викладачі здійснювали підвищення 
кваліфікації: стажування в Україні та за кордоном, підвищення кваліфікації в 
споріднених провідних наукових закладах України, участь у фахових конференціях, 
семінарах. Загальна частка викладачів, які пройшли підвищення кваліфікації, 
становить 100 %. За термінами та формами підвищення кваліфікації викладачів 
відповідає чинним вимогам. Професорсько-викладацький склад кафедри біології 
рослин Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка забезпечує сучасний рівень 
теоретичного навчання і практичної фахової підготовки студентів.

Базова освіта та спрямованість наукової роботи всіх викладачів відповідає 
профілю дисциплін, що викладаються, що підтверджено дипломами про вищу освіту, 
дипломами докторів і кандидатів наук, атестатами професорів та доцентів, 
документами про підвищення кваліфікації.

Викладачі кафедри біології рослин Навчально-наукового центру «Інститут 
біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
що забезпечують підготовку за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово- 
паркове господарство» у галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, є авторами численних навчальних 
посібників та підручників, що використовуються у навчальному процесі у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка та інших закладів вищої освіти 
країни, беруть участь у фахових конференціях та семінарах, у т.ч. міжнародних, що 
спрямовані на вдосконалення змісту професійної підготовки фахівців, впровадження 
сучасних форм та методів навчання, публікують результати власних наукових 
досліджень у фахових виданнях. Сімнадцять викладачів кафедри біології рослин 
мають публікації у журналах, що входять до наукометричної бази SCOPUS -  з початку 
2017 року опубліковано 26 таких робіт.

У складі кафедри працює Академік Національної академії аграрних наук 
України Мусієнко Микола Миколайович, доктор біологічних наук, професор, автор 
більш ніж 500 публікацій, у тому числі 30 монографій, підручників, навчальних 
посібників для вищої та середньої школи. За його наукового керівництва захищено 
дисертацій: 7 д.б.н. та 36 к.б.н. Член Спеціалізованої ради Д 26.001.14 КНУ імені 
Тараса Шевченка по захисту дисертацій за спеціальностями 03.00.06 -  «вірусологія», 
03.00.05 — «ботаніка», 03.00.12 — «фізіологія рослин», 03.00.16 — «екологія». Член 
Європейського товариства біологів рослин (FESPB). Працює в редколегіях журналів 
«Український біохімічний журнал», «Український ботанічний журнал», «Вісник 
аграрної науки». Має почесне звання «Заслужений професор Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка». З 2008 року — Експерт Науково- 
експертної Ради при Комітеті Верховної Ради України з питань європейської

У складі кафедри працює Дійсний член Лісівничої академії наук України 
Бровко Федір Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор, керівник 
науково-дослідної теми «Розробити регіональні технологічні схеми прискореного 
отримання деревної сировини для енергетичних цілей на різних категоріях 
лісокультурних площ» (№ держреєстраці Ілен спеціалізованої ради Д

інтеграції.
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26.004.09 в НУБІП України, спеціалізованої ради Д 26.004.21 в НУБІП України, автор 
навчально-методичних видань, член товариства лісівників України. Нагороджений 
срібною медаллю ВДНГ СРСР 1988, № 23297, відзнакою державного комітету 
лісового господарства -  нагрудним знаком «відмінник лісового господарства України» 
(2008). Присвоєно звання -  заслужений працівник Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, нагороджений почесною відзнакою 
товариства лісівників України.

Очолює кафедру біології рослин -  доктор біологічних наук, професор Таран 
Наталія Юріївна, відомий в Україні та світі фахівець з фізіології та біохімії рослин, 
ландшафтного дизайну та екології. Основні напрями її наукових інтересів: механізми 
стійкості рослин та їх індукція за участю ендогенних та екзогенних факторів; 
з’ясування адаптаційного синдрому та стрес-толерантності рослин за глобальних 
кліматичних змін в природних та культурних фітоценозах. Автор та співавтор більше 
300 наукових публікацій. Під її науковим керівництвом захищено 6 кандидатських 
дисертацій. Голова Спеціалізованої ради Д 26.001.14 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка по захисту дисертацій за спеціальностями 
03.00.05 -  «ботаніка», 03.00.12 -  «фізіологія рослин», 03.00.06 -  «вірусологія». Член 
Спеціалізованої ради Д 26.001.24 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка по захисту дисертацій зі спеціальностей: 03.00.16 -  «Екологія», 03.00.04 -  
«Біохімія», 03.00.09 -  «Імунологія». Експерт МОН, секція №15 за фаховим напрямком 
«Біологія, біотехнології, харчування», Наукової ради Міністерства освіти і науки 
України. Член Європейського товариства біологів рослин (FESPB). Працює в 
редколегіях журналів «Фізіологія рослин та генетика», «Вісник Київського 
національного університету». Має Грант Фонду цивільних досліджень США № OISE- 
16-62764-0(Ь).

Висновок. Експертна комісія засвідчує відповідність науково-педагогічної 
підготовки викладачів кафедри біології рослин Навчально-наукового центру «Інститут 
біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та державним вимогам до 
акредитації. Комісія вважає, що науково-методичні досягнення викладачів кадрового 
забезпечення (якісний склад групи забезпечення та науково-педагогічний склад 
кафедри) підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово- 
паркове господарство» у галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (ліцензований обсяг 25 осіб) у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відповідає 
Ліцензійним умовам та вимогам акредитації щодо надання освітніх послуг та 
підтверджує спроможність Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка здійснювати підготовку фахівців на високому науковому та методичному 
рівні.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка має достатню 
наявну матеріальну базу для організації та проведення навчального процесу. В 
оперативному управлінні Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка знаходяться будівлі, навчальна площа яких складає 277969,6 м2. Площа 
приміщень для навчальних занять відповідає вимогам ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та 
споруди навчальних закладів», (Держкоммістобудування України № 117 від
27.06.1996 р.) і становить не меншг 0 --2 у студента, враховуючи усі

6. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу
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приміщення, де планується проводити заняття і не менше ніж 4 м2 на одного 
викладача, що працює на постійній основі та одного працівника навчального 
допоміжного складу.

Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» розташований за 
адресою проспект академіка Глушкова, 2, включає 12 кафедр: біології рослин, 
біомедицини, біохімії, біофізики та медичної інформатики, вірусології, екології та 
зоології, загальної та медичної генетики, мікробіології та імунології, мовної 
підготовки, фізіології та анатомії, фундаментальної медицини, цитології, гістології та 
репродуктивної медицини.

Підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» у галузі знань 
0901 «Сільське господарство і лісівництво» (ліцензований обсяг освітньої послуги 25 
осіб, денна форма навчання) здійснюється випусковою кафедрою біології рослин 
Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини», яка має необхідне 
технічне забезпечення, укомплектована засобами обчислювальної та мультимедійної 
техніки, а рівень професійної діяльності навчально-допоміжного та технічного 
персоналу забезпечує високий рівень підготовки студентів.

Відповідно до вимог Постанови Кабінету міністрів України № 1187 (від ЗО 
грудня 2015 р.) матеріально-технічне забезпечення напряму підготовки 6.090103 
«Лісове і садово-паркове господарство» галузі знань 0901 «Сільське господарство і 
лісівництво» (рівень вищої освіти «бакалавр», ліцензований обсяг освітньої послуги 25 
осіб, денна форма навчання) площа навчальних приміщень для проведення освітнього 
процесу становить не менше ніж 2,4 м2 на одного здобувана освіти.

Безпосередньо за випусковою кафедрою біології рослин закріплено 7 
спеціалізованих навчальних аудиторій загальною площею 251,2 м2, а також 6 
навчальних лабораторій загальною площею 148,5 м2 та 4 спеціалізовані лабораторії 
(біохімічна та молекулярно-біологічна, мікології культивування вищих грибів, 
культивування водоростей, ламінарна) загальною площею 53,5 м2. Таким чином, 
загальна площа приміщень кафедри біології рослин, що використовуються у 
навчальному процесі напряму підготовки «Лісове і садово-паркове господарство» 
становить 453,2 м2.

Також, для забезпечення навчального процесу здобувачів фахової освіти 
напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» галузі знань 
0901 «Сільське господарство і лісівництво» використовуються міжфакультетська 
лабораторія (34,4 м2), 2 учбові лабораторії Навчально-наукового центру «Інститут 
біології та медицини» (загальна площа 109,3 м2) та 3 комп’ютерні класи загальною 
площею 219,9 м2. Таким чином загальна площа приміщень загального користування, 
що використовуються у навчальному процесі становить 363,6 м2, а сумарна площа всіх 
приміщень Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини», що 
використовуються для навчання студентів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і 
садово-паркове господарство» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» 
(25 осіб ліцензований обсяг, 15 студентів) становить 816,8 м2.

Всі аудиторії, які використовуються у навчальному процесі за напрямом 
підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» галузі знань 0901 
«Сільське господарство і лісівництво» забезпечені необхідним обладнанням. 
Відповідно до вимог Постанови Кабінету міністрів України № 1187 забезпеченість 
навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням становить не менше ніж ЗО 
відсотків (з семи спеціалізованих навчальних аудиторій, в яких викладається 
лекційний матеріал постійним мультимедійним обладнанням облаштовано 4 
аудиторії). Крім того використовуєть - - сомп’ютерна техніка в інших
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аудиторіях під час лекцій, семінарських та практичних занять (за необхідності, 
відповідно до робочих програм) -  для підключення мультимедійних проекторів 
(навчальні аудиторії). Під час лабораторних занять комп’ютерна техніка 
використовується як контролюючі прилади для зчитування даних з цифрових приладів 
(навчальні лабораторії).

У навчальному процесі Навчально-наукового центру «Інститут біології та 
медицини» широко застосовуються комп’ютерні технології. Для здобувачів фахової 
освіти за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» галузі 
знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» використовують три учбових 
комп’ютерних класи: аудиторії № 125, № 362, № 440 (загальна площа 219,9 м2), що 
обладнані комп’ютерною технікою із строком експлуатації не більше восьми років та 
мають відповідне обладнання, устаткування та програмне забезпечення.

Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» забезпечений 
локальною комп’ютерною мережею, яка підключена до Internet. Вона об'єднує ПЕОМ 
навчальних комп’ютерних класів та підрозділів навчального центру з іншими 
структурними підрозділами університету.

При викладанні дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної, 
природничо-наукової підготовки та циклу професійної і практичної підготовки 
широко застосовують різноманітне програмне забезпечення як загальновживаного 
призначення (Windows ХР, MS Office 2000-2003), так і спеціалізовані програми 
демонстраційного, наукового та науково-практичного призначення (Student 2016 - 
ліцензована, Origin 2019 х64 - ліцензована, VLC media player - freeware, WinRAR 5.50 - 
freeware, комп’ютерні програми проектування садово-паркових об’єктів: ArhiCAD, 
REALTIME, Photo Land Designer, SIERRALANDDESIGNER 3D тощо, програми 
урбомоніторингу та інвентаризації насаджень та об’єктів садово-паркового 
господарства). Прикладне програмне забезпечення, яке не має офіційної ліцензії, 
використовується у демо-версії, що цілком задовольняє потреби навчального процесу.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка приділяється 
велика увага розвитку соціально-побутової інфраструктури, яка може задовольнити 
потреби сучасного студентства: їдальні, буфети, гуртожитки, актові зали, медичний 
пункт, профілакторії, баз відпочинку тощо).

Київський національний університет імені Тараса Шевченка має власний 
спортивний комплекс, який розташовано поряд з корпусом Навчально-наукового 
центру «Інститут біології та медицини» (проспект Академіка Елушкова 2-6). До складу 
спортивного комплексу входять: стадіон, 4 корти, плавальний басейн, 4 спортивних 
майданчики, гімнастичний зал, ігровий зал, зал спеціального медичного відділення, 
тренажерний зал, зал важкої атлетики, баскетбольний зал.

У корпусі Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» 
розташовано буфет, загальною площею 156,3 м2 з 80 посадковими місцями. Крім того, 
на території університетського містечка функціонує дві їдальні (просп. академіка 
Елушкова 4-в та вул. Ломоносова, 69). Студенти мають можливість користуватися 
їдальнями та буфетами центрального корпусу університету (вул. Володимирська, 60).

Усі іногородні студенти, які потребують поселення до гуртожитку, повністю 
забезпечені місцями. Базовим гуртожитком Навчально-наукового центру «Інститут 
біології та медицини» є дев'ятиповерховий гуртожиток № 9 блочного типу (вул. 
Ломоносова, 57). Еуртожиток перебуває у безпосередній близькості до навчального 
корпусу Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини». Еуртожиток 
обладнано 4-ма кімнатами для навчання, спортивною залою з необхідним інвентарем. 
Кожну житлову кімнату та кімнати для навчання підключено до мережі Інтернет 
оптоволоконним кабелем, швидкість підключення -  до 1 Ебіт/с, що дає змогу
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студентам навчатися не тільки на території навчальних корпусів, але й у гуртожитку.
Студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

обслуговує II поліклінічне відділення КМСП (вул. Ломоносова, 36). Поряд з ним 
функціонує Санаторій-профілакторій Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка.

Таким чином, можна стверджувати, що стан соціально-побутової сфери у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка повністю відповідає 
нормативним вимогам до вищих навчальних закладів.

Висновок. Експертна комісія підтверджує, що стан матеріально-технічного 
забезпечення навчального процесу та соціальної інфраструктури Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка відповідає нормативним вимогам 
та Ліцензійним умовам надання освітніх послуг з підготовки здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і 
садово-паркове господарство» у галузі знань 0901 «Сільське господарство і 
лісівництво». Навчальні приміщення відповідають державним санітарним і 
будівельним нормам, вимогам правил пожежної безпеки та нормам з охорони праці, 
які регламентуються державними нормативно-правовими актами. Експертна комісія 
засвідчує, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка має 
необхідну соціально-побутову інфраструктуру, що сприяє якісній підготовці фахівців.

Одним зі структурних підрозділів Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка є Наукова бібліотека імені М. Максимовича. Організована разом з 
університетом у 1834 році, сьогодні наукова бібліотека є однією з найбільших і 
найстаріших бібліотек закладів освіти, з розгалуженою мережею читальних залів і 
абонементів, загальною площею 6453 м2. У її структурі функціонують 22 відділи, 25 
секторів, 17 абонементів, 23 читальних зали (загальною площею 2931 м2 та кількістю 
місць -  1149), традиційний та електронний каталоги наявних видань, міжбібліотечний 
абонемент та спеціалізовані читальні зали. У кожному навчальному підрозділі 
університету діють окремі філії Наукової бібліотеки імені М. Максимовича, які 
забезпечують студентів спеціалізованою навчальною та фаховою літературою. У 
корпусі географічного факультету (просп. академіка Елушкова, 2а) діє читальний зал 
для природничих факультетів (площа 210 м2, місць -  84.).

Фонд книгосховищ бібліотеки налічує 3,52 млн. примірників навчальної, 
наукової літератури, фахових періодичних видань та інших видів друкованої 
продукції. У фонді нараховується 1,7 млн. наукової та 1,06 млн. навчальної літератури. 
Щорічно надходить 35-40 тис. найменувань нової літератури, з них книг — ЗО тис., в 
тому числі близько 20 тис. наукових, 17 тис. підручників та навчальних посібників, 5 
тис. періодичних видань. У фондах бібліотеки наявні понад 500 найменувань видань 
авторів -  працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Нові надходження виставляються щотижня для перегляду.

В Навчально-науковому центрі «Інститут біології та медицини» функціонує 
філія Наукової бібліотеки імені М. Максимовича, з книгосховищем та залою для 
видачі літератури. Поряд, на географічному факультеті, працює читальний зал 
галузевого відділу обслуговування природничих, економічного, підготовчого 
факультетів, факультетів соціології та психології, Інституту післядипломної освіти і 
Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» та бібліотек 
гуртожитків. Розмір цього читального 84 місця. Еалузевий відділ
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обслуговування природничих та ін. факультетів має підсобні фонди за профілем 
Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини», отримує літературу з 
центрального корпусу бібліотеки, має власний друкований та електронний каталоги.

Усю рекомендовану навчально-методичну та іншу фахову літературу легко 
знайти за допомогою електронного каталогу бібліотеки, доступного як з мережі 
Інтернет, та і з локальної мережі університету (Сайт електронної бібліотеки- 
http://www.library.univ. kiev.ua/). Для цього в читальному залі на географічному 
факультеті обладнано робочі місця з комп’ютерами.

Забезпеченість студентів напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове 
господарство» у галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» наявними у 
бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
підручниками і навчальними посібниками становить 100 %. Фахові періодичні 
видання, які є в бібліотеці та читальних залах, відповідають потребам напряму 
підготовки, що акредитується.

За результатами перевірки встановлено, що випускова кафедра біології рослин 
має у своєму розпорядженні додаткову навчально-методичну та наукову літературу, 
якою користуються студенти додатково до фондів бібліотеки.

З періодичних видань Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка слід відмітити періодичне наукове видання «Вісник Київського 
університету. Серія: Біологія», «Вісник Київського університету. Серія: Інтродукція та 
збереження рослинного різноманіття», за підготовку якого відповідає колектив 
кафедри біології рослин. Зазначені видання видаються за ухвалою Вченої ради 
Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка.

Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» має розвинену 
локальну інформаційну мережу, яка об’єднує всі ПЕОМ центру з можливістю виходу 
до університетської та всесвітньої мережі Інтернет. Головний сервер навчально- 
наукового центру зв’язаний з Обчислювальним центром університету оптоволоконним 
інформаційним каналом зі швидкістю передачі даних до 1 Гбіт/сек. Функціонує три 
учбових комп’ютерних класи (№125-11  робочих місць; № 362 -  11 робочих місць; № 
440 -  11 робочих місць), із загальною кількістю робочих місць 33, які мають 
підключення до мережі Інтернет.

Кожна житлова кімната та кімнати для навчання базового гуртожитку № 9 
також мають швидкісне підключення до мережі Інтернет, що дає змогу студентам 
навчатися не тільки на території навчальних корпусів, але і в гуртожитку.

З локальної мережі Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка можливий доступ до наступних повнотекстових баз даних: CUL online -  
повнотекстова база даних (електронні тексти підручників) видавництва «Центр 
учбової літератури»; Polpred.com Огляд ЗМІ -  можливість повнотекстового перегляду
Г Г т ^ аНОГО-ВРУЧНУ ПерелікУ публікацій з різних засобів масової інформації; База 
bCOPUS -  універсальна реферативна наукометрична база даних; Система ВіоОпе -  
повнотекстова база даних періодичних видань системи "ВіопОпе".

На кафедрах Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» 
сформовано електронні навчальні комплекси, які включають електронні варіанти 
робочих програм та програм навчальних дисциплін, методичних рекомендацій до 
вивчення дисципліни, лекційних матеріалів, рекомендованої літератури, контрольних 
питань до модульного і підсумкового контролю (зберігаються на сайті Навчально- 
наукового центру «Інститут біології та медицини» https://biology.univ.kiev.ua/).

Відповідно до вимог Постанови Кабінету міністрів України № 1187 (від ЗО 
грудня 2015 р.) на офіційному веб-сайті Київською національного університету імені

Голова експертної комісії ІМ. І. Федорчук

http://www.library.univ
http://www.library.univ
https://biology.univ.kiev.ua/


21

Тараса Шевченка (http://www.univ.kiev.ua/ru/) розміщена основна інформація про його 
діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо- 
наукова/видавнича/атестаційна (наукових працівників) діяльність, зразки документів 
про освіту, умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення до приміщень, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, 
перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація); а також 
сторінки на офіційному веб-сайті закладу англійською мовою, на якому розміщена 
основна інформація про діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про 
акредитацію, освітні/освітньо-наукові програми, зразки документів про освіту), 
правила прийому іноземців та осіб без громадянства, умови навчання та проживання 
іноземців та осіб без громадянства, контактна інформація (у разі започаткування або 
провадження підготовки іноземців та осіб без громадянства).

Висновок. Експертна комісія зазначає, що інформаційне забезпечення 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідає Ліцензійним 
умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти і дозволяє забезпечити якісну 
підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом 
підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» у галузі знань 0901 
«Сільське господарство і лісівництво».

Основним показником якості підготовки фахівців є результати виконання 
студентами комплексних контрольних робіт, екзаменаційних сесій, захисту курсових 
робіт та звітів практик, складання комплексного державного іспиту.

Навчальний план підготовки бакалаврів передбачає цикл загальної підготовки 
та цикл професійної підготовки, що спрямовані на формування професійних 
здатностей та умінь вирішувати задачі діяльності, зазначених в освітньо- 
кваліфікаційній характеристиці.

Для з ясування результатів освітньої діяльності під час роботи експертної 
комісії (відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 373-Л від 
24.04.2019 р.) було здійснено оцінку залишкових знань у здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово- 
паркове господарство» у галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» із 
дисциплін навчального плану на підставі результатів виконання студентами 
комплексних контрольних робіт. У виконанні комплексних контрольних робіт взяли 
участь 100 /о складу студентів академічної групи 4 курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» у галузі знань 
0901 «Сільське господарство і лісівництво» за першим (бакалаврським) рівнем вищої

Для формування пакету даних акредитаційного самоаналізу, відповідно до 
Програми комплексних контрольних робіт для здобувачів освітнього ступеня бакалавр 
з напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» галузі знань 
0901 «Сільське господарство і лісівництво» (затверджено на засіданні Вченої ради 
Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» 11.12.2018 р., протокол 
№ 6) було проведено комплексні контрольні роботи з циклу обов’язкових дисциплін 
(«Дендрологія», «Інформатика», «Озеленення населених місць та інтер'єрів», 
«Лісознавство») та з циклу дисциплін вільного вибору студента («Історія садово
паркового мистецтва», «Паркова фітоценологія»).

Результати виконання здобувач ~ '"акалаврського) рівня вищої

8. Якість підготовки випускників

освіти.
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освіти за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» у 
галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» комплексних контрольних 
робіт, проведених експертною комісією під час акредитаційної експертизи 
безпосередньо у закладі вищої освіти, наведені в додатках, а зведені результати 
наведено в табл. 8.1.

За даними комплексних контрольних робіт, наведеними у самоаналізі середня 
успішність студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і 
садово-паркове господарство» складала 100 %, середня якість навчання — 81 %, 
середній бал -  4,13 «добре». Під час проведення акредитаційної експертизи за 
результатами комплексних контрольних робіт студентів середня успішність склала 
100 %, середня якість навчання -  80 %, а середній бал -  4,09 «добре».

Таблиця 8.1. Зведені результати виконання 
здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» 
у галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» 

комплексних контрольних робіт 
(порівняння даних самоаналізу та даних експертної комісії)
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3 циклу обов’язкових навчальних дисциплін
1 Дендрологія

15 15 100 100 100 0 80 80 0 4,13 4,00 0,13
2 Інформатика 15 15 100 100 100 0 73 73 0 3,93 3,93 0,00
3 Озеленення 

населених місць та 
інтер'єрів

15 15 100 100 100 0 80 80 0 4,07 4,07 0,00

4 Лісознавство 15 15 100 100 100 0 93 87 6 4,33 4,27 0,06

3 циклу дисциплін вільного вибору студента
5 Історія садово

паркового 
мистецтва

15 15 100 100 100 0 80 80 0 4,33 4,27 0,06

6 Паркова
фітоценологія 15 15 100 100 100 0 80 80 0 4,00 4,00 0,00

Середні значення
Середні значення

- - 100 100 100 0 81 80 1 4,13 4,09 0,04

Експертна комісія встановила, що розбіжність показників результатів 
комплексних контрольних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» у 
галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівнишгїо», наведених в самоаналізі та

Голова експертної комісії М. І. Федорчук



23

отриманих під час акредитаційної експертизи знаходяться у межах допустимих 
відхилень.

Експертною комісією проведено аналіз результатів підсумкового контролю 
знань з дисциплін професійної підготовки за даними останньої екзаменаційної сесії і 
встановлено, що рівень знань здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» у галузі 
знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» (ліцензований обсяг 25 осіб) у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відповідає сучасним 
державним вимогам.

У навчальному плані підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» 
у галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» передбачено проведення 
практик: навчальної практики з біології рослин (2 семестр), навчальної практики з 
геодезії (2 семестр), навчальної практики з ґрунтознавства та дендрології (4 семестр), 
навчальної практики з лісівництва та захисту рослин (6 семестр), виробничої фахової 
практики з садово-паркових об'єктів (6 семестр), навчальної практики з лісових 
культур (8 семестр).

Експертною комісією була проведена перевірка звітів з виробничої та 
навчальних практик, крім навчальної практики з лісових культур, оскільки, відповідно 
до графіка навчального процесу на 2018/2019 навчальний рік, її термін закінчується 
26.05.2019 р. Перевірка показала, що рівень звітів відповідає виставленим оцінкам, а 
практична підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» у галузі знань 
0901 «Сільське господарство і лісівництво» знаходиться на належному рівні.

У навчальному плані підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» 
у галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» передбачено захист 
курсових робіт (6 та 8 семестр). Відповідно до Методичних рекомендацій Науково- 
методичної комісії Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол Науково- 
методичної комісії Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» № 1 
від 15.11.2018 р.), курсові роботи оформлюють за планом (титульний аркуш, перелік 
умовних скорочень, зміст, вступ, огляд літератури, матеріали та методи, результати, 
висновки, список використаних джерел, додатки). Захист курсових робіт здійснюють у 
присутності членів комісії кафедри, роботи та доповіді оцінюють за критеріями -  
актуальність і спрямованість тематики робіт, науково-технічний рівень їхнього 
виконання, ступінь вирішення сучасних проблем, застосування нових інформаційних 
технологій, рівень викладення теоретичного матеріалу та результатів, відповідність 
мети, завдань та методів роботи заявленій тематиці, обґрунтованість висновків, 
оформлення роботи та інш. Тематики робіт обирають відповідно до наукових тем 
кафедри, проблематики, що досліджується на базах практик, об'єктів і технологій 
сучасних наукових, науково-дослідних та промислових організацій, установ та 
підприємств.

Експертна комісія зазначає, що перевірка курсових робіт здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і 
садово-паркове господарство» у галузі знань 0901 «Сільське господарство і 
лісівництво» підтверджує якість їх виконання, відповідність тематик напряму 
підготовки, об’єктивність оцінювання.

Таким чином, результати різних видів контролю підготовки фахівців за 
напрямом підготовки 6.090103 «Лісс~~ * зве господарство» у галузі знань
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0901 «Сільське господарство і лісівництво» рівня вищої освіти «бакалавр» 
продемонстрували належний рівень їх теоретичної та практичної професійної 
підготовки.

Висновок. Експертна комісія встановила, що якість виконання комплексних 
контрольних робіт, результатів останньої екзаменаційної сесії, захисту практик та 
курсових робіт відповідають встановленим вимогам. Комісія вважає, що рівень 
підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом 
підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» у галузі знань 0901 
«Сільське господарство і лісівництво» у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка відповідає державним вимогам до акредитації і забезпечує 
конкурентоспроможність випускників на ринку праці.

У зв’язку з тим, що акредитація напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово- 
паркове господарство» у галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» є 
первинною, контролю акредитаційної експертизи не здійснювалося, зауваження 
відсутні.

За період підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» у галузі знань 
0901 «Сільське господарство і лісівництво» з 2015 р. порушень в організації і 
проведенні освітнього процесу не виявлено. З боку фізичних і юридичних осіб 
претензій щодо провадження Київським національним університетом імені Тараса 
Шевченка роботи із підготовки бакалаврів заявленого напряму підготовки не 
надходило. Зауважень та приписів контролюючих органів, що здійснюють контроль за 
дотриманням Ліцензійних умов, щодо освітньої діяльності Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і 
садово-паркове господарство» у галузі знань 0901 «Сільське господарство і 
лісівництво» за час навчання студентів не було.

За результатами попередньої експертизи поданих матеріалів акредитаційної 
справи (Вх. № 134-ас від 03 квітня 2019 р.) недоліків не виявлено.

Створення системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти 
(внутрішньої системи забезпечення якості освіти) в Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка регламентують норми Законів України «Про 
освіту» та «Про вищу освіту» й вимоги стандартів вищої освіти. Основні засади 
функціонування системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти 
визначено у Статуті та Концепції освітньої діяльності Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Метою системи забезпечення якості освітньої 
діяльності та вищої освіти є створення та підтримка умов для якісної підготовки 
конкурентоспроможних на ринку праці висококваліфікованих фахівців відповідного 
рівня, що здатні до ефективної професійної діяльності й готові до постійного 
професійного зростання, соціальної та професійної мобільності.

Основні принципи, процедури та індикатори забезпечення якості освітньої 
діяльності та вищої освіти, розподіл обов’язків щодо забезпечення якості освітньої 
діяльності та вищої освіти між структурний- ■ ' амілами, учасниками освітнього

9. Перелік зауважень контролюючих органів та заходи з їх усунення

10. Аналіз внутрішньої системи забезпечення якості освіти
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процесу визначено у Положенні про систему забезпечення якості освітньої діяльності 
та вищої освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Процедури забезпечення якості регулюють внутрішні акти Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, що розроблені, відповідно до законодавства 
України та Статуту Університету, з урахуванням вимог Стандартів і рекомендацій 
щодо забезпечення в Європейському просторі загальноприйнятих (державних та 
міжнародних) стандартів якості у сфері вищої освіти.

В Навчально-науковому центрі «Інститут біології та медицини» якість 
навчального процесу з дисциплін навчального плану контролюється шляхом 
проведення ректорського, деканатського та кафедрального контролів, графіки яких 
щорічно розробляються і виконуються Науково-методичною комісією Навчально- 
наукового центру «Інститут біології та медицини». Щорічно Науково-методична 
комісія Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» проводить 
перевірку готовності кафедр до навчального року, регулярно проводить всебічний 
контроль дотримання трудової дисципліни, проведення навчальних занять за 
розкладом, відповідності робочих програм навчальних дисциплін їх анотаціям 
проведення поточного та семестрового контролю.

. За перюд здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за напрямом 
підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» у галузі знань 0901 
«Сільське господарство і лісівництво» (2015-2019 рр.) зауважень до кафедри біології 
рослин Навчально-наукового «Інститут біології та медицини» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка не надходило. Проте, кафедра 
біологи рослин постійно працює над підвищенням якості освітньої діяльності 
вдосконаленням змісту дисциплін, робочих програм, якості лекційних, практичних та 
лабораторних занять, розширенням переліку баз практик. За час надання відповідних 
освітніх послуг була створена мистецька лабораторія для освоєння сучасних методик 
образотворчого мистецтва, «постановки руки», набуття навичок аранжування та 
роботи з проекціями. Для забезпечення формування професійних навичок кафедра 
біологи рослин Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка єдина в Україні 
використовує для підготовки фахівців з лісового та садово-паркового господарства 
навчальний ЗкеЮШр для виконання проектних візуалізацій робіт -  програма ЗБ 
проектування ландшафтів. Крім того, викладачі кафедри постійно працюють над 
розширенням переліку методичної електронної бібліотеки, поповнюють бібліотечний 
фонд сучасною навчально-методичною літературою та власними навчальними 
посібниками з фахових дисциплін для забезпечення якості освіти за напрямом 
підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» у галузі знань 0901

Висновок. Експертна комісія вважає, що якість внутрішньої системи 
забезпечення якості освітньої діяльності у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти та державним вимогам до акредитації. Освітня робота 
кафедри біології рослин, як підрозділу Навчально-наукового центру «Інститут біології 
та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
регламентується нормами Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту» й 
вимогами стандартів вищої освіти, Статутом та Концепцією освітньої діяльності 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, положеннями 
Науково-методичної комісії Навчально-наукового центру «Інститут біології та 
медицини» та відповідає державним вимогам до акредитації, Ліцензійним умовам 
надання освітніх послуг у сфері вищо* — ’ безпечити якісну підготовку

«Сільське господарство і лісівництво».
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здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 
6.090103 «Лісове^ і садово-паркове господарство» у галузі знань 0901 «Сільське 
господарство і лісівництво».

11. Загальні висновки, зауваження і рекомендації експертної комісії

_ Проаналізувавши матеріали, подані на первинну акредитацію та перевіривши на 
місці результати діяльності закладу вищої освіти з надання освітніх послуг за 
напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» у галузі знань 
0901 «Сільське господарство і лісівництво» рівня вищої освіти «бакалавр» 
(ліцензований обсяг 25 осіб) експертна комісія зробила наступні загальні висновки:

1. Всі матеріали, подані Київським національним університетом імені Тараса 
Шевченка щодо акредитації напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове 
господарство» у галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» рівня вищої 
освіти «бакалавр», за обсягом, формою та змістом відповідають встановленим 
вимогам. Копії документів, наведені в Акредитаційній справі, відповідають 
оригіналам, засновницькі документи відповідають вимогам чинного законодавства.

2. Навчання за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове 
господарство» у галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» (рівень вищої 
освіти -  бакалавр) відбувається відповідно до вимог Стандарту вищої освіти України, 
методичне забезпечення навчальних дисциплін складає 100 %.

3. Науково-педагогічна підготовка викладачів випускової кафедри, якісний 
склад групи забезпечення та науково-педагогічний склад кафедри відповідає 
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та державним вимогам до 
акредитації.

4. Показники успішності навчання (результатів останньої екзаменаційної сесії, 
захисту практик та курсових робіт, виконання комплексних контрольних робіт) 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 
6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» у галузі знань 0901 «Сільське 
господарство і лісівництво» відповідають державним критеріям і вимогам до 
акредитації.
. Стан матеріально-технічного забезпечення навчального процесу та соціальної
інфраструктури, інформаційне забезпечення та внутрішня система забезпечення якості 
освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
відповідає  ̂нормативним вимогам та нормам, Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти та державним вимогам до акредитації.

. 6- На піДставі вивчених поданих матеріалів та перевірки діяльності Київського
національного університету імені Тараса Шевченка порушень не виявлено.

Таким чином, експертна комісія констатує, що напрям підготовки 6.090103 
«Лісове і садово-паркове господарство» галузі знань 0901 «Сільське господарство і 
лісівництво» (першого бакалаврського рівня) за організаційним, навчально- 
методичним, кадровим, матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням і 
якістю підготовки випускників відповідає Державним вимогам до акредитації.

_ Експертна комісія вважає за доцільне висловити адміністрації Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка такі пропозиції і рекомендації 
щодо заявленого виду діяльності, які однак, не впливають на загальний позитивний
висновок про підсумки акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.090103 
«Лісове і садово-паркове господарство» галузі знань 0901 «Сільське господарство і 
лісівництво» (першого бакалаврського рівня! '
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1. Розширити можливості викладачів та студентів підвищувати свій науково- 
методичний рівень за рахунок програм академічної мобільності у закладах вищої 
освіти України та в країнах Європейського освітнього простору.

2. Передбачити розміщення кращих курсових робіт, проектів та ландшафтних 
розробок на сайті закладу вищої освіти або його структурного підрозділу.

3. Покращити методично-технічне забезпечення кафедри для формування 
практичних навичок у студентів і виконання курсових робіт та проектів (зокрема, 
садовий інвертар та інструменти, системи обприскування та поливу, безпілотні літаючі 
апарати -  дрони, тощо).

4. Розширити використання сучасних інформаційних технологій для 
розміщення допоміжних матеріалів з навчальних дисциплін (завдання для самостійної 
роботи студентів, питання для контролю знань, тощо) на сайті закладу вищої освіти 
або його структурного підрозділу.

Проведена експертиза дає підстави зробити такий загальний висновок:
На підставі вказаного вище експертна комісія зробила висновок про можливість 

акредитації напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» 
галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
з ліцензованим обсягом 25 осіб денної форми навчання.

Голова експертної комісії,
професор кафедри рослинництва та садово
паркового господарства Миколаївського 
національного аграрного університету, 
доктор сільськогосподарських наук

Член експертної комісії,
завідувач кафедри лісового та садово
паркового господарства Східно
європейського національного університету 
імені Лесі Українки, кандидат 
сільськогосподарських наук,

«З експертними висновка 
ознайомлений» )

Ректор Київського 
університету імені Тарі 
академік НАН Укр 
філософських наук, професор'1̂

Завідувач кафедри біології рослин, доктор 
біологічних наук, професор

О.В. Кичилюк

13 . Губерський

Н.Ю. Таран

22 травня 2019 року

Голова експертної комісії
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ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
стану забезпечення

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності 

за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» 
у галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ДОДАТОК А

Найменування показника (нормативу) Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

і 2 3 4
1. КАДРОВІ

щодо забезпечення провадження освіт
ВИМОГИ
ньої діяльності у сфері вищої 0СВІТИ

-------------- Лиирош вимоги іцооо заоезпечення започаткувати освітньої діяльності у сфері витої освіти
і. наявність у закладі освіти випускової кафедри із 
спеціальної (фахової) підготовки, відповідальної за підготовку 
здобувачів вищої освіти

+ + -

2. Наявність у складі проектної групи науково-педагогічних 
або наукових працівників, які працюють у закладі освіти за 
основним місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до 
спеціальності і не входять (входили) до жодної проектної 
групи такого або іншого закладу вищої освіти в поточному 
семестрі (крім проектної групи з цієї ж спеціальності в даному 
навчальному закладі).

+ + -

3. Наявність у керівника проектної групи :
3.1. наукового ступеня та/або вченого звання за 
відповідною або спорідненою спеціальністю + +
3.2. стажу науково-педагогічної та/або наукової роботи не 
менш як десять років + + -

3 .3 .  рівня наукової та професійної активності, який 
засвідчується виконанням не менше семи видів та 
результатів з перелічених у пункті ЗО Ліцензійних умов

+ + -

4. Наявність у складі проектної групи не менш як трьох осіб, 
які мають науковий ступінь та вчене звання, з них один доктор 
наук та/або професор

3 3 +

Каорові вимоги щодо забезпечення провадження п т і т и н п ї ,, „л,™,- .......„і-
с тт ----------------■—— -------- -------- --------- у иищиі исиїгпи
з. дотримання вимог до складу групи забезпечення щодо 
кількості викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 
спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на кожні 
тридцять здобувачів вищої освіти

5 5 +

6. Група забезпечення спеціальності у кожному підрозділі 
закладу освіти, де здійснюється підготовка за спеціальністю, 
повинна складатися з науково-педагогічних або наукових 
працівників, які працюють у закладі освіти за основним 
місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до 
спеціальності і які не входять (входили) до жодної групи 
забезпечення такого або іншого закладу вищої освіти в 
поточному семестрі.

+ + -

І. Частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене 
звання, у складі групи забезпечення 60% 100% +40%
8. Частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або 
вчене звання професора, у складі групи забезпечення 20% 20% +

Голова експертної комісії М. І. Федорчук
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Найменування показника (нормативу) Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
9. Кількість членів групи забезпечення є достатньою, якщо 
на одного її члена припадає не більше ЗО здобувачів вищої 
освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання з відповідної 
спеціальності.

+ + -

2. ТЕХНОЛОГІЄ 
щодо забезпечення започаткування та прова

освг

ІНІ в и м о г и
дження освітньої діяльності у 
ги

сфері вищої

10. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 
процесу на одного здобувана освіти (кв. метрів на одного 
здобувана освіти)

2,4 8,8 +6,4

11. Забезпеченість доступності навчальних приміщень для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
зокрема безперешкодного доступу до будівлі, навчальних 
класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів, що повинно 
бути документально підтверджено фахівцем з питань 
технічного обстеження будівель та споруд, який має 
кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, 
уповноваженою на проведення зазначених обстежень.

+ + -

12. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 
необхідні для виконання освітніх програм, обґрунтовується 
окремим документом з наданням розкладу їх використання та 
розрахунків достатності. При цьому враховується 
комп’ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 
років.

+ + -

13. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 
обладнанням (мінімальний відсоток кількості аудиторій) 30% 57% +27%
14. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 
потребують, гуртожитком + + -

Інформаційне забезпечення
і 5. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 
періодичних видань відповідного або спорідненого 
спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому 
числі в електронному вигляді) / на кафедрі

5 55 +50

16. Наявність доступу до баз даних періодичних наукових 
видань англійською мовою відповідного або спорідненого 
профілю (допускається спільне користування базами 
кількома закладами освіти)

+ + -

17. Наявність офіційного веб-сайта закладу освіти, на якому 
розміщена основна інформація про його діяльність 
(структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, 
освітня /освітньо-наукова/ видавнича/ атестаційна 
(наукових працівників) діяльність, зразки документів про 
освіту, умови для доступності осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення до приміщень, навчальні та 
наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік 
навчальних дисциплін, правила прийому, контактна 
інформація)

+ + -

Г олова експертної комісії М. I. Федорчук
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Найменування показника (нормативу) Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
18. Наявність сторінки на офіційному веб-сайті закладу 
освіти англійською мовою, на якому розміщена основна 
інформація про діяльність (структура, ліцензії та 
сертифікати про акредитацію, освітні/освітньо-наукові 
програми, зразки документів про освіту), правила прийому 
іноземців та осіб без громадянства, умови навчання та 
проживання іноземців та осіб без громадянства, контактна 
інформація (у разі започаткування або провадження 
підготовки іноземців та осіб без громадянства)

+ + -

19. Наявність соціально-побутової інфрастцуктуои
1) бібліотеки, у тому числі читального залу + +
2) медичного пункту + + _

3) пунктів харчування + + .
4) актової чи концертної зали + +
5) спортивної зали + +
6) стадіону та/або спортивних майданчиків + +

Навчально-методичне забезпечення
2U. Наявність усіх затверджених в установленому порядку 
освітніх програм, навчальних планів, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти

+ + -

21. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін 
навчальних планів, які включають: програму навчальної 
дисципліни, заплановані результати навчання, порядок 
оцінювання результатів навчання, рекомендовану 
літературу, інформаційні ресурси в Інтернеті

+ + -

22. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки 
до кожної освітньої програми + + -
23. Наявність методичних матеріалів для проведення 
підсумкової атестації здобувачів вищої освіти + + -
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ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ 
якісних характеристик підготовки фахівців 

за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» 
у галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
нормативним вимогам до акредитації

ДОДАТОК Б

Назва показника (нормативу) Значення
показника
нормативу

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного

значення
показника

від
нормативу

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 циклу обов’язкових дисциплін:
2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки "5" і "4"), 
% 50 80 +30
2.2. Рівень знань студентів з циклу дисциплін вільного вибору студентів:
2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 + 10
2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки "5" і "4"), 
% 50 80 +30
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ДОДАТОК В

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» 
у галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісівництво», 

отримані при проведенні акредитаційної експертизи

№
п/п

Д исципліна К -сть
студен

тів

В иконували
К К Р

О держ али оцінки

У
сп

іш
н

іс
ть

, 
%

Я
к

іс
ть

, 
%"5" "4” "3м "2"

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %

3 циклу обов’язкових навчальних дисциплін

1 Дендрологія 15 15 100 4 27 8 53 3 20 - - 100 80

2 Інформатика 15 15 100 3 20 8 53 4 27 - - 100 73

оЛ Озеленення населених місць та 
інтер'єрів

15 15 100 4 27 8 53 3 20 100 80

4 Лісознавство 15 15 100 6 40 7 47 2 13 - - 100 87

Всього з а  циклом 15 15 100 17 29 31 52 12 20 - - 100 80

3 циклу ди сци п лін  вільного вибору студента

5 Історія садово-паркового 
мистецтва

15 15 100 7 47 5 33 3 20 100 80



-5Г

О  О 
2>2>

6 П а р к о в а  ф іто ц ен о л о г ія 15 15 100 3 20 9 60 3 20 - - 100 80

Всього за циклом 15 15 100 10 34 14 47 6 20 - - о о 80

Разом 15 15 100 27 32 45 50 18 20 - - 100 80
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