
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Таврійський державний агротехнологічний 
університет імені Дмитра Моторного

Освітня програма 34904 Публічне управління та адміністрування

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 148

Повна назва ЗВО Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 
Моторного

Ідентифікаційний код ЗВО 00493698

ПІБ керівника ЗВО Кюрчев Володимир Миколайович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.tsatu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/148

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 34904

Назва ОП Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра публічного управління, адміністрування та права

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; кафедра 
менеджменту; кафедра бізнес-консалтингу та міжнародного туризму; 
кафедра іноземних мов; кафедра фінансів, банківської справи та 
страхування; кафедра обліку та оподаткування; кафедра маркетингу; 
кафедра соціально-гуманітарних наук; кафедра цивільної безпеки

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 
Моторного, м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, 18

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 296973

ПІБ гаранта ОП Ортіна Ганна Володимирівна

Посада гаранта ОП Виконуюча обов'язки декана

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

ganna.ortina@tsatu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(097)-401-89-44

Додатковий телефон гаранта ОП +38(061)-942-22-03
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 6 міс.

очна денна 1 р. 6 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Регіональні тенденції проведення процесу децентралізації призвели до кадрового голоду фахівців публічного 
управління та адміністрування у вже сформованих ОТГ та районах.
За ініціативою НПП кафедри публічного управління, адміністрування та права (далі - ПУАП) Таврійського 
державного агротехнологічного університету (далі - ТДАТУ) 12.12.2018 року була затверджена робоча група з 
розробки ОПП Публічне управління та адміністрування за спеціальністю  281 Публічне управління та 
адміністрування галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» для другого (магістерського) рівня 
вищої освіти (далі ОПП ПУА). 
ОПП була розроблена відповідно до Проекту Стандарту вищої освіти за спеціальністю, та затверджена Вченою 
радою ТДАТУ, протокол №7 від 26.02.2019. Інформацію щодо вступу на ОПП було внесено до Правил прийому 
ТДАТУ та оприлюднено на сайті 01.07.2019 р. згідно наказу Ліцензійної комісії МОН України №262-л від 09.04.2019 
р. 
У період з березня по травень 2020 року проектною групою кафедри публічного управління, адміністрування та 
права було розроблено, винесено на громадське обговорення та затверджено модернізовану освітньо-професійну 
програму “Публічне управління та адміністрування” другого (магістерського) рівня вищої освіти.
04.08.2020 р. Наказом Міністерства освіти і науки України № 1001 було затверджено Стандарт вищої освіти України 
другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» галузь знань 28 Публічне управління та 
адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.
Відповідно до цього, гарантом Ганною Ортіною ініційовано оновлення ОПП згідно стандарту.
В процесі оновлення ОПП активну участь, відповідно до вимог часу, брали науково-педагогічні працівники – члени 
проектної групи та стейкхолдери, які є основними споживачами освітніх послуг. Зокрема активну участь брали 
роботодавці, спеціалісти за фахом, представники державних органів влади на круглому столі «Перспективи 
розвитку ОПП публічного управління та адміністрування» 14.08.2020 р. http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-
of-public-administration/teaching/round-table/
З 14 по 21 серпня ОПП була представлена для громадського обговорення, за результатами якого сформовано 
протоколи з роботодавцями, студентським самоврядуванням, академічною спільнотою 
(http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/educational-programs/obgovorennya-
osvitnih-program/)
26.08.2020 р. на засіданні кафедри ПУАП ТДАТУ обговорено оновлену ОПП ПУА з урахуванням вимог Стандарту, 
пропозицій стейкхолдерів та рекомендовано для схвалення методичною комісією факультету економіки та бізнесу. 
Протокол (http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/08/Vityag-z-protokolu-1-PUAP-26.08.2020.pdf)
ОПП ПУА, що акредитується приведена до стандарту та схвалена Вченою радою ТДАТУ від 28.08.2020 р. Протокол 
(http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/08/Vityag-z-protokolu-zasidannya-Vchenoyi-radi.pdf).
Отже, ОПП, що акредитується надає здобувачам вищої освіти необхідні професійні компетентності, забезпечує 
можливість адаптуватися до процесу розбудови держави.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 45 15 30 0 0

2 курс 2019 - 2020 34 10 24 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 22616 Публічне управління та адміністрування

другий (магістерський) рівень 34904 Публічне управління та адміністрування
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третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 65053 20394

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

65053 20394

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 1746 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма Освітньо-професійна програма.pdf /NKXFcLMqudlVfw/86BrO7tdKjrew0ZTqWu/nXrOH2c
=

Навчальний план за ОП Навчальний план.pdf rSH6gK7e2jbYSACCEjiEeGBM8/xNynvAsZ1M7nXS73c=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія - Андрюкайтне Регина.pdf UBSuTbwIu0CHncwhYkdkUioeuMHkVM6jb4z6sX+U3m
0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія - Валентинов 
Владислав.pdf

HLsO5Rx8act+TGADReoHpAjGDRjwThV8hFiwHKxx98
I=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія - Запорізька обласна 
державна адміністрація.pdf

gKXa6ZAngDRJbbdZyl+bz2gKX/UWBzJMmOGAVkT1K
LA=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія - Славова Ірина.pdf 0zweLAUl3Z1dYaBD5XeEurrVq7mtw3qoPhfBBIWHDzk
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія-відгук - Лозинська 
Тамара.pdf

uq+23TyhYedDD+79lyK3jeGHz3OLV2wp1lI3ZIRMVwE=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Основними цілями ОПП ПУА є: підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі управління та адміністрування, 
здатних професійно розв’язувати проблеми й вирішувати завдання стратегічного і поточного управління публічною 
сферою з використанням набутих компетентностей в межах професійної діяльності; підготовка фахівців, здатних 
використовувати сучасні технології у практиці управління з використанням інструментів й алгоритму прийняття 
управлінських рішень задля подальшого працевлаштування. Особливий акцент в програмі зроблено на формуванні 
навичок застосування сучасних інформаційних технологій, інструментів ефективної роботи та здатності до 
інноваційної діяльності, управління проектами в умовах сталого розвитку та глобалізації. 
Унікальність ОПП ПУА полягає у підходах до навчання таких як: системний підхід, який дозволяє досягти 
позитивного ефекту поєднання теорії і практики публічного управління та адміністрування у процесі підготовки 
магістрів; інноваційна складова як спрямованість ОПП ПУА на оволодіння здобувачами вищої оствіти кращих 
вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів публічного управління та положень, стратегії до 
Євроінтеграції та цілей сталого розвитку, що є найважливішим критерієм професіоналізму магістрів публічного 
управління та адміністрування; поглиблене вивчення іноземної мови, що дозволить майбутнім фахівцям 
відповідати професійним критеріям. 
http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/educational-programs/master/

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

ОПП ПУА є одним з ключових елементів виконання, реалізації напрямів Стратегії розвитку ТДАТУ на 2019-2029 рр. 
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Цілі ОП відповідають місії та стратегії ЗВО, а саме в контексті співпраці з районами та громадами.
Відповідність цілей ОПП стратегії розвитку ЗВО реалізована через:
- виконання місії зазначеної у Стратегії розвитку ТДАТУ: (http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/stratehija-
tdatu.pdf с.5-6) Ціль ТДАТУ полягає у створенні провідного університетського центру інноваційного типу, 
інтегрованого у міжнародний науковий простір, з високим рівнем освітньої конкурентоспроможності, задля 
реалізації програм регіонального сталого розвитку та дорадництва, створення осередка молодіжних ініціатив, 
просвітництва та інтеркультурності.
- відповідність концепції освітньої діяльності зазначених у Статуті ТДАТУ щодо формування фахових і загальних 
компетентностей, зокрема: 1) високих духовних і моральних цінностей; 2) вмінь самостійно навчатися і критично 
мислити; 3) інноваційної поведінки; 4) здатності вирішувати проблеми, оцінювати 
ризики(http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/statut-2019.pdf с.30);
- узгодженість з принципами Концепції інноваційного розвитку ТДАТУ, зокрема: студентоцентризм; партнерство; 
ефективність, економічна доцільність; сталість (http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/koncepcija-
innovacijnoho-rozvytku-tdatu-na-2016-2021-rr..pdf с.4).

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Акредитація є первинною, випускників програма не має, тому здобувачі ВО залучались до розвитку ОПП у процесі її 
реалізації через анкетування (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCYCTP2gy6mIjZ-
iSDjUEi_KhrKz8WAc8u0Br9vQRbA8l-_g/viewform), та результати моніторингу освітлено на сайті 
(http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/education-quality-assessment/).
При підготовці фахівців ПУА впроваджено студентсько-центрований підхід як основа забезпечення освітнього 
процесу http://feb.tsatu.edu.ua/studotsentrizm-yak-osnova-rozvitku-osobistosti/. Контингент здобувачів вищої освіти 
формується як за рахунок з ефективної профорієнтаційної роботи, так і за рахунок професійної необхідності 
вступників викликаної до спеціальності. 
На етапі формування ОПП ПУА між кафедрою ПУАП та місцевими органами самоуправління було ініційовано 
створення Молодіжного парламенту м. Мелітополь з метою інформування та залучення обдорованої молоді до 
формулювання цілей та програмних результатів навчання ОПП ПУА http://feb.tsatu.edu.ua/project/molodizhnij-
parlament/. На етапі реалізації навчання проводяться науково-практичні семінари для здобувачів вищої освіти 
«Таврійський форум талановитої учнівської молоді “М’ELITE” (http://feb.tsatu.edu.ua/project/tavrijskij-forum-
talanovitoyi-uchnivskoyi-molodi-m-elite/). Привабливою рисою в очах абітурієнтів та здобувачів вищої освіти є 
активне громадське життя та постійне залучення здобувачів вищої освіти до розвитку спеціальності.

- роботодавці

За результатами обговорення ОПП ПУА з роботодавцями на круглому столі 
(http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/round-table/) вирішили: 
прийняти до уваги про оптимізації дисциплін правового характеру, а саме: дисципліну «Трудове право», 
«Господарське та договірне право» об’єднати в дисципліну «Правове забезпечення спеціальності» - це надасть змогу 
систематизувати вивчення  нормативно-правових документів та законів.
З урахуванням вектору європейської та євроатлантичної інтеграції, було запропоновано впровадити дисципліну 
«Євроінтеграція», що дасть можливість набути програмні компетенції ОПП ПУА.
З метою формування здатності розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та впровадження кращих 
вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів публічного управління та організацій, роботодавці 
запропонували впровадити дисципліну «Інновація в сучасно-економічному розвитку».

- академічна спільнота

Взаємодія з академічною спільнотою, зокрема, в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції 
“ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ КООРДИНАТ: ДЕМОКРАТІЯ, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, МІСЦЕВЕ 
САМОВРЯДУВАННЯ”, Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології публічного 
управління та адміністрування: теорія і кращі практики 21 століття», INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL 
CONFERENCE THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS- 2020, та ряду колективних монографій 
http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/monograf-publ-upravl-6.07.20-1.pdf дає змогу акумулювати 
бачення щодо інноваційних методів навчання серед міжнародної наукової спільноти. 
Окрім того, максимальне залучення викладачів до громадської діяльності, а також до роботи у науковому 
консультуванні установ та організацій, дає можливість наповнити програму новаторськими ідеями та сучасним 
досвідом. http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Dovidki-naukove-konsultuvannya-OTG.pdf
http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Dovidki-naukove-konsultuvannya-TSNAP.pdf
Ці заходи позитивно впливають на створення атмосфери обміну досвідом та співпраці в межах академічної 
спільноти різних закладів вищої освіти, наукових установ та формування спільних дослідницьких груп.  

- інші стейкхолдери

ОПП ПУА спрямована на підготовку фахівців, придатних до працевлаштування в органах державної влади, 
регіонального і місцевого управління та самоврядування. В умовах побудови та розвитку об’єднаних територіальних 
громад (ОТГ) виникає потреба відповідної компетентності. З підвищеною зацікавленістю до основних можливостей, 
викликів та загроз територіального розвитку, окреслення напрямів стратегічного розвитку, робочою групою ОПП 
ПУА на місцевому та регіональному рівнях проведено ряд тренінгів, круглих столів у рамках роботи регіонального 
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центру стратегії розвитку громад (2018-2020 роки)  http://feb.tsatu.edu.ua/project/regionalnij-tsentr-strategiyi-
rozvitku-gromad/.
Результати роботи центру надали змогу сформувати унікальний підхід до реалізації ОПП ПУА, ґрунтуючись на 
місцевих та регіональних потребах.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Діюча ОПП ПУА сформована на підставі стандарту вищої освіти з урахуванням специфіки розвитку Запорізької 
області та міста Мелітополь, згідно рекомендацій роботодавців. При розробці ОПП ПУА враховувалася думка 
роботодавців під час громадського обговорення згідно принципів, функції та етики службової діяльності в органах 
державної влади та місцевого самоврядування.
Для врахування тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці реалізуються заходи у відповідності до Стратегії 
розвитку Мелітополя 2030 (http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/2030-Melitopol-development-
strategy_compressed.pdf), як зазначено у розділі 4.3 Стратегічний напрям С. МІСТО ефективного врядування та 
сучасних публічних послуг, пункті С.1.4 Залучення громадськості до управління містом, зокрема молоді, С.3.6. 
Запровадження освіти упродовж життя: - постійна співпраця з потенційними роботодавцями: залучення 
представників роботодавців до розробки освітніх програм та навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти. 
Постійне партнерське спілкування зі стейкхолдерами в рамках програми дуального навчання дає змогу оцінити 
потреби в фахівцях з публічного управління (http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-
administration/teaching/dualne-navchannya/)
Тенденція розвитку спеціальності відображені у довідці від Мелітопольського міськрайоного центру зайнятості 
(№01/1-14 від 21.09.2020 року) а http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/MLTGCZ.pdf Отже, цілі ОП та 
ПРН відповідають тенденціям розвитку як спеціальності, так і галузі. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

При розробці ОПП враховано регіональний контекст при визначенні унікальності програми та її цілей на основі: 
1) Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року, в якій наведено бачення 
Запорізького краю як історико-культурної столиці південно-східної України, регіону з безпечними умовами та 
високою якістю життя, сприятливим бізнес-середовищем та високотехнологічною економікою, 
конкурентоспроможною в національному та світовому просторі. 
Згідно стратегічної цілі 1 "Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення".
(https://www.zoda.gov.ua/news/48277/strategiya-regionalnogo-rozvitku-na-period-do-2027-roku.html  с.105); 
2) Стратегії розвитку м. Мелітополя на період до 2030 року, в якій описано бачення міста як відкритого, 
інноваційного, сервісного та ефективного врядування та сучасних публічних послуг, (http://feb.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/2030-Melitopol-development-strategy_compressed.pdf, с.43); 
Під час проведення заходів з формування плану заходів міжкультурної інтеграції міста НПП кафедри ПУАП були 
залучені до розробки документа. Під час роботи присутні обмінювалися власним досвідом з розробки програм за 
спеціальністю Публічне управління та адміністрування (http://feb.tsatu.edu.ua/write-about-us/u-melitopoli-
sformovano-plan-zahodiv-mizhkulturnoyi-integratsiyi-mista-do-2020-roku/)

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При формуванні ОПП враховувався досвід інших ЗВО, зокрема вітчизняних програм магістерського рівня вищої 
освіти спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування: Національна академія державного управління 
при президентові України, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Полтавський 
національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Донецький державний університет управління, 
Одеський національний політехнічний університет. 
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП ПУА в процесі проведення та участі в спільних 
заходах вивчався досвід Запорізького національного університету, Херсонського національного технічного 
університету. Зазначені програми мали чітко сформульовану мету та зрозумілу логіку. Такий позитивний досвід 
враховано при розробці ОПП, що акредитується, завдяки чому вдалося уникнути безсистемного характеру її опису та 
підтвердити її унікальність. 
Ознайомлення з досвідом іноземних програм здійснювалось у процесі міжнародних стажувань викладачів кафедри 
Єфіменко Л.М. ІАМО (Німеччина), Ортіна Г.В., Єфіменко Л.М., Вороніна Ю.Є..(польська вища школа Społeczno-
Gospodarcza w Przeworsku WSSG.). http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/international-
activity/ За результатами ознайомлення були включені в ОПП програмні результати за вибором закладу вищої 
освіти РН13-РН15.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

ОПП ПУА дає можливість досягти результатів навчання, які визначені стандартом вищої освіти шляхом 
забезпечення кожного із програмних результатів навчання низкою дисциплін. Усі програмні результати, визначені 
Стандартом, реалізуються за допомогою обов’язкових освітніх компонент, про що свідчить таблиця 3 додатків звіту 
самооцінювання. Змістовно програмні результати навчання пов’язані з компетентностями, передбаченими 
Стандартом. За рівнем вищої освіти магістр Публічне управління та адміністрування сприяє розвитку «soft skills». 
Реалізація освітньо-професійної програми забезпечується кадрами належної кваліфікації, які мають великий досвід 
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науково-педагогічної діяльності (таблиця 2 додатку звіту самооцінювання). Матеріально-технічне забезпечення 
освітнього процесу відповідає чинним нормативам. Методичне забезпечення освітніх компонентів ОПП 
(http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/syllabusy/) сприяє реалізації заявлених 
програмних результатів навчання та доступне для здобувачів вищої освіти через діючий освітній портал ТДАТУ 
(http://op.tsatu.edu.ua/) та ресурсів наукової бібліотеки (http://elar.tsatu.edu.ua/).

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Освітньо-професійна програма вперше впроваджувалась у 2019 році за відсутності стандарту вищої освіти. У зв’язку 
з цим, програмні результати узгоджувались з урахуванням вимог Національної рамки кваліфікацій щодо сукупності 
компетентностей та відповідали другому (магістерському) рівню вищої освіти. Зокрема, передбачено здобуття 
особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних 
обов’язків за обраною спеціальністю. Результати навчання, заявлені в освітньо-професійній програмі «Публічне 
управління та адміністрування», відповідали визначеним в Національній рамці кваліфікацій вимогам до знань та 
умінь/навичок. Зміст освітньої програми повністю узгоджувався з предметною областю визначеної для неї 
спеціальності. Структура освітньої програми передбачала можливість для формування індивідуальної освітньої 
траєкторії на основі індивідуального вибору здобувачами вищої освіти дисциплін у обсязі 24 кредита (26% 
загального обсягу).
Наказом Міністерства освіти і науки України № 1001 від 04.08.2020 р. затверджено Стандарт вищої освіти України 
другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» галузь знань 28 Публічне управління та 
адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування. На підставі даного Стандарту 
затверджено ОПП на 2020-2022 н.р., в якому програмні результати навчання відповідають вимогам Стандарту.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

66

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

24

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОПП повністю відповідає об’єкту вивчення (спеціальність 281«Публічне управління та адміністрування» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти). Обов’язкові компоненти освітньої програми - 66 кредитів 
ЄКТС(73,3%),вибіркові компоненти за вибором здобувача вищої освіти - 24 кредити ЄКТС(26,6%). ОПП спрямована 
на забезпечення фундаментальної теоретичної і практичної підготовки професіоналів в управлінні та 
адмініструванні організаціями (установами) публічного сектору . Ядром ОПП є: «Менеджмент публічних установ та 
організацій», «Правове забезпечення спеціальності», «Електронне урядування та демократія», “ Євроінтеграція”, “ 
Управління проектами в умовах сталого розвитку”,«Інновації в суспільно-економічному розвитку». Зміст ОПП 
повністю відповідає теоретичному змісту предметної області спеціальності: парадигми, закони, закономірності, 
принципи, історичні передумови розвитку управління; концепції системного, ситуаційного, адаптивного, 
антикризового, інноваційного, проектного управління тощо; функції, методи, технології та управлінські рішення в 
публічній та адміністративній сфері. Методологічною основою дослідження і прогнозування тенденцій розвитку 
управління присвячено навчальні дисципліни обов’язкової компоненти освітньої програми: «Методологія та 
організація наукових досліджень»,«Психологія управління та конфліктологія»,« Ділова іноземна мова», «Філософія 
державного управління»,«Цивільний захист», «Євроінтеграція», «Менеджмент публічних установ та 
організацій»,«Правове забезпечення спеціальності», «Електронне урядування та демократія», “ Управління 
проектами в умовах сталого розвитку”,“Інновації в суспільно-економічному розвитку»; навчальні дисципліни 
вибіркової компоненти: шість Майнорів на 24 кредити.
Зміст ОПП повністю відповідає методології та технології предметної області спеціальності. Акцентується увага на 
здобуті навички та знання з публічного управління та адміністрування, які передбачають визначену зайнятість і 
можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?
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В ТДАТУ здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, яку 
регламентують:
положенням про організацію освітнього процесу (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-osvitnoho-procesu-2019-2_ostannye-1.pdf),
положенням про порядок та умови обрання навчальних дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти в 
Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного (http://feb.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/public/polozhennja-pro-vybirkovi-dyscypliny-v-tdatu-2019.pdf),
Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів вищої освіти за ОПП «Публічне управління та адміністрування» 
формується шляхом обрання навчальних дисциплін в обсязі 24 кредитів ЄКТС (26,6%), шляхом обрання форми 
навчання: денна, заочна; можливістю отримання права на академічну відпустку, зокрема з причин навчання в 
інших освітніх установах; шляхом визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО; здійснення 
персональної науково-дослідної діяльності; отримання знань у неформальній освіті; участі у різних видах 
практичної підготовки; дуального навчання; академічної мобільності. Індивідуальна освітня траєкторія 
оформлюється у вигляді індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти, який формується кожного року 
і містить формалізовану інформацію про опанування обов’язкових і вибіркових освітніх компонентів ОПП, інших 
складових освітнього процесу.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

У здобувачів вищої освіти існує можливість реалізації права на вибір окремих навчальних дисциплін. Порядок та 
умови обрання навчальних дисциплін регламентується:
положенням про порядок та умови обрання навчальних дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти в 
Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного 
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-vybirkovi-dyscypliny-v-tdatu-2019.pdf).
Процедура вибору здобувачами навчальних дисциплін проводиться у два етапи.
1 етап – в період з 1 жовтня по 15 листопада, протягом якого ЗВО авторизується на відповідній спеціальності та 
здійснює процедуру вибору навчальних дисциплін / освітніх компонент відповідно до Порядку, визначеним цим 
положенням;  
2 етап – в період з 15 листопада до 15 грудня, протягом якого окремі ЗВО здійснюють повторний вибір освітніх 
компонент, якщо за результатами їх вибору на першому етапі не були сформовані повноцінні групи (не менше 10 
осіб).
Після завершення процедури вибору дисциплін формується індивідуальний навчальний план ЗВО на наступний 
семестр, до змісту якого, крім обов’язкових компонентів, включаються вибіркові навчальні дисципліни, що 
визначають індивідуальну траєкторію навчання ЗВО. 
На початку навчального року кафедра організовує презентації освітньо-професійних програм, під час яких 
здобувачам вищої освіти доводиться інформація про запропонований перелік дисциплін за майнором. Паралельно 
за потреби проводяться консультації з ведучими викладачами. Кафедра проводить онлайн-анкетування 
(http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/vibirkovi-distsiplini/ ) з метою виявлення 
уподобань здобувачів вищої освіти щодо дисциплін за майнорами для кожного семестру. Здобувачі вищої освіти 
обирають освітні компоненти на визначену кількість кредитів, передбачених навчальним планом за ОПП ПУА. 
Результати анкетування обговорюються на кураторських годинах до прийняття остаточного рішення про результати 
вибору дисциплін. Результати вибору представляються куратором для розгляду на засіданні кафедри 
(http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/Vityag-z-protokolu-2-PUAP-25.09.2019.pdf 
http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Vityag-z-protokolu-5-PUAP-19.12.2019.pdf).

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

ОПП ПУА та навчальним планом передбачено практичну підготовку здобувачів вищої освіти – 6 кредитів ЄКТС, або 
180 годин. Практична підготовка здобувачів вищої освіти реалізується під час переддипломної (за ОПП 2020 року) 
або виробничої (за ОПП 2019 року) практики. Практична підготовка за ОПП формує/розвиває компетентності 
здобувачів вищої освіти, серед яких, наприклад: 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 
ЗК3. Здатність розробляти та управляти проектами. 
ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Спеціальні(фахові)компетентності(СК):
СК 01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти.
СК 04. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, регіональному, місцевому та 
організаційному рівнях. 
СК 06. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки 
України.
СК 08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально - економічних систем на вищому, 
центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.
СК 10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції.
(http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/practical-training/)
Співпраця із базами практики здійснюється на основі договорів про співпрацю.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
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результатам навчання ОП

ОПП ПУА забезпечує формування у здобувачів вищої освіти соціальних навичок, необхідних для успішної 
професійної діяльності. ОП і навчальний план дозволяють здобувачам набути наступні soft skills: 
комунікація, лідерство, креативність, здатність працювати в команді, брати на себе відповідальність, працювати в 
критичних умовах, вміння вирішувати конфлікти, управляти своїм часом, вести переговори, переконувати, (їх 
формуванню сприяють такі основні освітні компоненти: психологія управління та конфліктологія, ділова іноземна 
мова, філософія державного управління, євроінтеграція тощо); 
здатність логічно і системно мислити, розв’язувати комплексні теоретичні та практичні задачі і проблеми під час 
професійної діяльності у галузі публічного управління та адміністрування, вміння працювати в професійному 
середовищі (менеджмент публічних установ та організацій, правове забезпечення, електронне урядування та 
демократія,управління проектами в умовах сталого розвитку,  інновації в суспільно-економічному розвитку, 
практика, державна атестація тощо).
В якості форм та методів навчання, що сприяють набуттю соціальних навичок в ЗВО використовують: сучасні форми 
і методи викладання дисциплін, семінари-тренінги, ділові ігри, мозкові штурми, навчально-професійні екскурсії, 
студентські форуми, конференції тощо. Акцент на цих навичках обумовлений тенденціями регіонального ринку 
праці. http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/syllabusy/ 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Оскільки професійний стандарт ще не розроблений, то зміст ОПП формувався відповідно до Стандарту вищої освіти 
281 Публічне управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Університет здійснює постійний моніторинг фактичного навантаження здобувачів вищої освіти і на основі 
отриманих даних контролює його відповідність встановленим нормативам. У положенні про організацію освітнього 
процесу в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного, затвердженому 
наказом ректора від 31.10.2019р.№238-ОД http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/238-OD-Pro-
zatverdzhennya-Polozhennya.pdf, визначено, що навчальний план, який складається на підставі ОПП, повинен 
містити загальний бюджет навчального часу за весь нормативний термін навчання та його поділ на аудиторний 
навчальний час та на час,відведений на самостійну навчальну роботу, а також поділ бюджетного аудиторного 
навчального навантаження за окремими формами занять по кожній навчальній дисципліні та за термін навчання в  
цілому. Обсяг одного кредиту ЄКТС для нових освітніх програм становить 30 годин. Максимальна кількість 
контактних годин на 1 кредит становить 16 годин для магістра. Решта часу відводиться на самостійну роботу. 
Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить 60 кредитів ЄКТС. При цьому 
максимальне тижневе аудиторне навантаження для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістр складає 30 годин.
Формування розкладу навчальних занять відбувається з урахуванням часу, необхідного для самостійної роботи 
здобувача вищої освіти.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

ТДАТУ увійшов до затвердженого переліку закладів передвищої та вищої освіти для впровадження упродовж 2019-
2023 років пілотного проекту з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (Наказ Міністерства освіти 
і науки України №1296 від 15.10.2019 р. (http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/nakaz-1296_compressed.pdf).
Організація дуальної форми навчання в ЗВО регламентується положенням про порядок організації та проведення 
дуального навчання в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного 
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-dualnoho-navchannja-v-tdatu-
2019.pdf). Результатом співпраці між роботодавцем, ЗВО та здобувачем є укладання трьохсторонньої угоди і 
отримання останнім атестаційного листа з бази навчання. Здобуття компетентностей на виробництві з 
програмними результатами навчання ОПП ПУА узгоджується через постійний контакт здобувачів з роботодавцями, 
які формують зміст виробничого навчання, призначають на посаду та приймають власно участь в атестації 
здобувачів. Актуальність проходження дуального навчання в межах ОПП ПУА полягає в необхідності набуття 
практичних навичок, необхідних спеціалістам сфери публічного управління та адміністрування в сучасних умовах 
господарювання.(державотворення).
http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/dualne-navchannya/ 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://www.tsatu.edu.ua/pk/vstup/pravyla-pryjomu/
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Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Відповідно до правил прийому до ТДАТУ, вступ на навчання до першого курсу магістратури за ОПП ПУА 
відбувається на основі конкурсного відбору за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови складеного в 
рік вступу та результатів фахового вступного випробування.
Особи, які здобули другий рівень вищої освіти за іншою спеціальністю, відповідно до Положення про приймальну 
комісію, щороку складають іспит з іноземної мови та фаховий іспит, що дають змогу визначити рівень підготовки 
вступника, на базі якої він здатен опанувати ОПП.
Тестові завдання для вступу на ОПП розробляються викладачами кафедри ПУАП відповідно до програм вступних 
випробувань. Для вступників на ОПП ПУА немає обмежень та привілеїв у доступі до навчання. Докладніше: 
http://www.tsatu.edu.ua/pk/vstup/pravyla-pryjomu/

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Визнання результатів навчання вступників з інших ЗВО, регулюється правилами прийому до ТДАТУ, положенням 
про організацію освітнього процесу в університеті. Для вступників, які попередньо навчалися в інших ЗВО, існує 
порядок визначення академічної різниці, яка встановлюється на підставі поданих документів про виконання 
освітньої програми (академічна довідка, виписка з заліково-екзаменаційних відомостей, додаток до диплому тощо). 
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/polozhennja/); про академічну мобільність 
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-akademichnu-mobilnist.pdf ) та про 
організацію освітнього процесу (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-
orhanizaciju-osvitnoho-procesu-2019-2.pdf).
Документи ТДАТУ, що регулюють питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, опубліковано 
на офіційному сайті ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/polozhennja/)

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

За час реалізації ОПП випадків визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, не було. Однак у разі їх 
настання кожна окрема ситуація розглядатиметься з урахуванням конкретних особливостей та згідно існуючих 
нормативних положень (постанова Кабінету Міністрів України №579 «Про затвердження Положення про порядок 
реалізації права на академічну мобільність» (https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/osvita-za-
kordonom/akademichna-mobilnist), положення про академічну мобільність студентів ТДАТУ 
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-akademichnu-mobilnist.pdf) 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Положення про порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, отриманих у неформальній та інформальній освіті 
регламентує умови й порядок перезарахування результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти усіх 
форм навчання та рівнів вищої освіти. 
Це положення розміщено на сайті у відкритому доступі на сторінці підрозділу науково-методичного центру та 
доступне за посиланням: http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-vyznannja-
rezultptiv-neformalnoyi-osvity-2020-1.pdf , а куратори груп ознайомлюють нових здобувачів вищої освіти із сторінкою 
науково-методичного центру та демонструють місце розташування цього та інших положень, а також обговорюють 
зміст цих положень.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

За час впровадження в університеті освітньої програми ПУА не було випадків визначення результатів неформальної 
освіти.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Відповідно до положення про організацію освітнього процесу у ТДАТУ (http://feb.tsatu.edu.ua/l/?plzhn) програмні 
результати досягаються через різні форми та методи навчання і викладання. Навчання на ОПП «Публічне 
управління та адміністрування» проводиться за очною (денною), заочною та дуальною формами.
Досягненню програмних результатів за даною ОПП сприяють лекції та практичні заняття, а також проходження 
виробничої практики. Широко впроваджується комп’ютерне забезпечення, активні методи навчання, як-от – 
словесний, практичний, наочний. Також застосовуються ситуаційні вправи, ділові ігри, дискусії, використання кейс-
методу, тренінгів, що розвивають лідерські здібності та уміння працювати в команді.
Участь здобувачів вищої освіти у науковій роботі, що передбачає проведення досліджень з актуальних проблем 

Сторінка 10



публічного управління, публікацію наукових статей, організацію круглих столів, конкурсів та олімпіад, апробацію 
результатів на наукових конференціях та семінарах.
Виконання індивідуальних завдань, в тому числі курсових робіт, презентацій, завдань з виробничої практики, 
кваліфікаційної (магістерської) роботи.
В таблицях 3, 4 ОПП наведені матриці відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, 
методів навчання та оцінювання. Освітні компоненти пов’язані між собою та вивчаються в певній логічній 
послідовності, що дозволяє поглибити здобуті знання у вже вивчених дисциплінах, та набути нових практичних 
навичок на базі отриманих знань.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Методи, що застосовуються при викладанні у ТДАТУ сприяють популяризації студентоцентрованого підходу.
За кожною дисципліною викладачі формують набір методів навчання, які містяться в силабусі відповідної 
дисципліни (здобувачі мають можливість ознайомитись із силабусами обов'язкових та вибіркових дисциплін на 
сайті кафедри за посиланням http://feb.tsatu.edu.ua/l/?puasl . Вибір методів і форм навчання відповідає принципам 
академічної свободи для всіх учасників освітнього процесу. Куратор, у співпраці з гарантом освітньої програми, 
організовує систему взаємовідносин в академічній групі шляхом організаційного забезпечення освітньої, наукової 
та суспільної діяльності, надає кваліфіковані консультації щодо формування та реалізації їх індивідуальних 
навчальних планів, організації освітнього процесу, відповідно до Положення про організацію освітнього процесу 
(http://feb.tsatu.edu.ua/l/?plzhn). 
У процесі навчання студенти мають можливість індивідуально або колективно, письмово чи усно звернутись до 
адміністрації або гаранта ОП з проханням замінити викладача дисципліни. Студенти вільно та самостійно обирають 
теми творчих завдань, тему випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи, теми наукових досліджень і 
висловлюють побажання щодо закріплення за певним керівником.
Після засвоєння певної дисципліни ОПП, студентам пропонується взять участь в опитуванні щодо якості 
викладання дисципліни. Ці опитування використовуються з метою запровадження заходів щодо корегування якості 
результатів навчання студентів feb.tsatu.edu.ua/l/?puamz .

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Методи навчання і викладання, що застосовуються при впровадженні освітньої програми відповідають принципам 
академічної свободи, викладеним в Законі України «Про вищу освіту», а саме: свободи слова і творчості, поширення 
знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів, що регламентується 
положенням про організацію освітнього процесу у ТДАТУ (http://feb.tsatu.edu.ua/l/?plzhn), положенням про 
порядок та умови обрання навчальних дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти у ТДАТУ 
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-vybirkovi-dyscypliny-v-tdatu-2019.pdf), 
положенням про академічну мобільність здобувачів вищої освіти (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/ilovepdf_merged-4.pdf).

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація про терміни освітнього процесу представлена у графіку організації освітнього процесу, розкладах 
атестаційних тижнів (сесій). Цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів висвітлені в освітньо-професійній програмі, що презентується на початку навчання, а 
потім закріплюються у робочих програмах та силабусах, а також у методичних матеріалах дисциплін, що 
викладаються.
ОПП та силабуси оприлюднено на сайті кафедри у відповідному розділі (http://feb.tsatu.edu.ua/l/?puasl), а робочі 
програми розміщуються на освітньому порталі ТДАТУ (http://op.tsatu.edu.ua/ , доступ через особистий електронний 
кабінет на сторінці дисципліни), а також відповідна інформація щодо кожної дисципліни надається викладачем в 
усній формі на початку вивчення кожного освітнього компоненту.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОПП відбувається шляхом участі здобувачів під керівництвом 
НПП кафедри у наукових всеукраїнських та міжнародних конференціях (feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-
public-administration/science/conferences , http://feb.tsatu.edu.ua/naukove-spivrobitnitstvo-spivrobitnikiv-kafedri-na-
mizhnarodnij-naukovij-areni/), участь у наукових гуртках кафедри ПУАП (http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-
of-public-administration/science/scientific-circles) , у конкурсах студентських наукових робіт 
(http://feb.tsatu.edu.ua/studenti-kafedri-puap-peremozhtsi-oblasnogo-konkursu-dlya-obdarovanoyi-molodi/)
Працюючи над магістерськими роботами, здобувачі вищої освіти мають можливість користуватися колективними 
працями:  «Формування та шляхи створення об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізації: 
хрестоматія» та “Сталий розвиток місцевих громад в умовах децентралізації: монографія”  за заг. редакцією 
д.н.держ управл. Ортіна Г.В.,  “Теорія та практика публічного управління та адміністрування: навчальний посібник”, 
автор Вороніна Ю.Є. 
Тематика курсових і магістерських робіт відповідає проблематиці індивідуальних тем досліджень викладачів. 
Здобувачі вищої освіти мають можливість отримати консультації й підтримку з боку викладачів в науково-
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дослідницькій діяльності. У позанавчальний час за окремим графіком, складеним кафедрою, викладачі проводять 
індивідуальні консультації для здобувачів вищої освіти з приводу написання наукових кваліфікаційних робіт, 
наукових статей за результатами проведених ними досліджень.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

В ТДАТУ відпрацьовано механізм систематичного оновлення змісту навчання. Розробка та затвердження робочих 
програм навчальних дисциплін в ЗВО регламентується положенням про організацію освітнього процесу 
(http://feb.tsatu.edu.ua/l/?plzhn). Перегляд та оцінювання змісту освітніх компонентів відбувається системно, 
відповідно до сучасних тенденцій розвитку науки і вимог практики. Критерії, за якими відбувається перегляд 
робочих програм навчальних дисциплін, формуються у результаті співпраці та зворотнього зв’язку зі 
стейкхолдерами.
Оновлення освітнього контенту відбувається періодично. Робочі програми оновлюються щорічно.
Викладачі кафедри проходять науково-педагогічні стажування, беруть участь в наукових конференціях, семінарах, 
круглих столах, тренінгах та інших формах освіти (http://feb.tsatu.edu.ua/vikladachi-kafedri-puap-prodovzhuyut-
pidvishhuvati-kvalifikatsiyu-v-rezhimi-onlajn/ , http://feb.tsatu.edu.ua/vikladachi-kafedri-puap-opanuvali-onlajn-kurs-
efektivni-prezentatsiyi/ )
Отриманий науковий і практичний досвід реалізується в оновленні змісту лекційних занять, розробці нових 
практичних завдань, щорічному оновленню тематики курсових робіт. За результатами наукових досліджень та 
практичних розробок викладачами кафедри ПУАП зареєстровано авторські права на твори, які використовуються в 
навчальному процесі (http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/science/authorship-
certificates/).
Викладачі запроваджують актуальні досягнення науки у рамках своїх дисциплін завдяки міжнародним стажуванням 
та участі у міжнародних конференціях: Вища школа господарча в Пшворську, Польща – Ортіна Г.В., Вороніна Ю.Є., 
Єфіменко Л.М., Маріямпольська колегія, Литва – Олексенко Р.І., Лейбніц Інститут аграрного розвитку у Німеччині 
(IAMO) – Єфіменко Л.М. (http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/international-activity/).
У травні 2020 викладачами кафедри публічного управління, адміністрування та права спільно з колегою із 
Маріямпольської колегії (Литва) було проведено семінар “Перспективи розвитку галузі знань 28 “Публічне 
управління та адміністрування”: зарубіжний досвід” (http://feb.tsatu.edu.ua/seminar-perspektivi-rozvitku-galuzi-znan-
28-publichne-upravlinnya-ta-administruvannya-zarubizhnij-dosvid/). Також у межах співпраці із Маріямпольською 
колегією проходять он-лайн лекції у рамках дисципліни “Менеджмент публічних установ та організацій”. 
http://feb.tsatu.edu.ua/vidkrita-lektsiya-doktora-sotsialnih-nauk-andryukajtne-regini/
У межах наукових досліджень викладача кафедри Єфіменко Л.М. із Лейбніц Інститутом аграрного розвитку у 
Німеччині (IAMO) було розроблено та впроваджено курс “Інноваційний менеджмент в публічній сфері” 
(англійською мовою).

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація діяльності ЗВО координується Статутом Таврійського державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторного, Стратегією розвитку ТДАТУ, Положенням про відділ міжнародних звязків, 
Положенням «Про академічну мобільність здобувачів вищої освіти ТДАТУ». 
Викладачі запроваджують актуальні досягнення науки та кращі міжнародні практики у програми своїх дисциплін 
завдяки міжнародним стажуванням та участі у міжнародних конференціях: 
Вища школа господарча в Пшворську, Польща - Ортіна Г.В., Вороніна Ю.Є., Єфіменко Л.М.; 
Маріямпольська колегія, Литва - Олексенко Р.І.;
Лейбніц Інститут аграрного розвитку у Німеччині (IAMO) - Єфіменко Л.М. 
Детальніше: http://feb.tsatu.edu.ua/l/?puint
У здобувачів вищої освіти також є можливість проходити міжнародні практики з метою удосконалення 
компетентностей, що дозволяє розширювати мережу професійних зв’язків з міжнародними науково-педагогічними 
кадрами та експертами у сфері публічного управління та адміністрування. Наприклад, студент магістратури 
Самофалов Дмитро у 2020 році проходив стажування на підприємстві у Німеччині 
(http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/international-activity/).
В межах міжнародної співпраці із Службою старших експертів (SES) та кафедрою ПУАП здійснюється 
консультування доктором Ю. Кранцем (Німеччина)  щодо впровадження нових методик навчання, модернізації 
учбових планів та програм, які принесуть ефект у довгостроковій перспективі. (http://feb.tsatu.edu.ua/on-lajn-
zustrich-iz-nimetskim-ekspertom/).

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

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечується шляхом відображення відповідної інформації в робочій програмі та силабусі навчальної 
дисципліни, структура та зміст якої регламентується порядком оформлення та затвердження робочої 
програми/силабусу навчальної дисципліни (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/polozhennja/ 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-sylabus-2019-3.pdf ).
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Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень базується на 
трьох взаємозалежних функціях: 
діагностична - це процес виявлення рівня знань, умінь, навичок, оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 
освіти; 
навчальна - з'являється в активізації роботи із засвоєння навчального матеріалу; 
виховна - дисциплінує, організовує та спрямовує діяльність здобувача вищої освіти. 
Основними принципами та критеріями оцінювання знань є: систематичність, своєчасність, відкритість, 
варіативність системи оцінювання, об’єктивність, системність вимог та рівність при оцінюванні, використання 
єдиних стандартів, диференційований підхід та індивідуалізація, кореляція оцінки результатів навчання здобувача 
вищої освіти. Викладачам забезпечується проведення методичних нарад, семінарів на кафедрах та факультетах, на 
яких обговорюються новітні технології, підходи, висвітлюється досвід інших закладів вищої освіти, у тому числі 
закордонних.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Форми контрольних заходів: екзамен, диференційований залік, захист курсових робіт (проектів, захист звітів з 
практик, захист кваліфікаційної роботи. ) Процедури проведення контрольних заходів регламентовано 
положеннями: Положення про оцінювання знань студентів ТДАТУ. ( http://feb.tsatu.edu.ua/l/?otsin ). Прозорість і 
зрозумілість контрольних заходів досягається ознайомленням здобувачів вищої освіти на початку вивчення 
дисципліни з контрольними завданнями та всіма формами контрольних заходів і критеріями їх оцінювання. 
Підсумкове оцінювання здійснюється через накопичення балів упродовж вивчення навчальної дисципліни, 
враховуючи всі форми контролю, приведені у 100-бальну систему з переведенням балів згідно вимог ЄКТС. Вибір 
форми контрольних заходів відбувається на етапі підготовки навчального плану. Однією з процедур системи 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти є контроль залишкових знань, що проводиться через певний 
відрізок часу після вивчення дисципліни. Цей вид контролю дає об’єктивну оцінку результатів навчання здобувача 
вищої освіти і проводиться з метою моніторингу якості навчання та вивчення рівня стійкості засвоєних знань 
здобувачів вищої освіти. Контроль проводиться у формі комп’ютерного тестування через певний відрізок часу після 
вивчення дисципліни і дає об’єктивну оцінку результатів навчання здобувачів вищої освіти. Оскільки цей вид 
контролю проводиться на університетській платформі. Результати контролю залишкових знань обговорюються на 
засіданнях Вченої ради.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Отримання інформації про форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання здобувачів вищої освіти 
обґрунтована у положенні про оцінювання знань здобувачів вищої освіти ТДАТУ ( http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf ). 
Порядок та критерії оцінювання у межах окремих освітніх компонентів висвітлені в освітньо-професійній програмі, 
що презентується на початку навчання, а потім закріплюються у силабусах (у вільному доступі для здобувачів вищої 
освіти на сайті кафедри http://feb.tsatu.edu.ua/l/?puasl), та у робочих програмах, методичних матеріалах дисциплін, 
що викладаються (доступні для перегляду на сторінці дисципліни на освітньому порталі ТДАТУ 
http://op.tsatu.edu.ua/).
Відповідна інформація щодо кожної дисципліни також надається викладачем в усній формі на початку вивчення 
кожного освітнього компоненту.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" для другого 
магістерського рівня вищої освіти, атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та 
комплексного державного іспиту. 
Екзаменаційні білети з комплексного державного кваліфікаційного екзамену спеціальності ПУА містять 6 завдань:  
4 теоретичних та 2 практичних з профільних дисциплін.
Дипломування є завершальним етапом навчального процесу і базується на інструктивно-методичних матеріалах. 
Зокрема, кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної 
проблеми в сфері управління, що характеризується комплексністю і невизначеністю умов, що відповідає 
визначеному стандарту вищої освіти для галузі.
http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/certification/

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регулюється окремими розділами положення про оцінювання знань 
студентів ТДАТУ, положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу підготовки фахівців в 
ТДАТУ, положення про організацію освітнього процесу в ТДАТУ, положення про програму навчання здобувачів 
вищої освіти – силабус. Ці документи оприлюднені на сайті Університету, а саме на сторінці науково-методичного 
центру, та доступні за посиланням http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/polozhennja/ . Вони містять 
процедуру проведення контрольних заходів, а також процедури повторної здачі та оскарження результатів 
(положення про апеляцію результатів підсумкового контролю з дисципліни (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/pologennya-pro-apelyaciu-rezultativ-PMK.pdf).
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Інформація, відповідно до цих положень, також закріплена у силабусах дисциплін, що викладаються (розміщені на 
сайті кафедри у вільному доступі http://feb.tsatu.edu.ua/l/?puasl), обговорюється із здобувачами вищої освіти під час 
презентації ОПП на початку вивчення курсу.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Відповідно до положення про організацію освітнього процесу в ТДАТУ, прозорість та неупередженість оцінювання 
досягнень здобувачів вищої освіти є одним із принципів забезпечення якості освітнього процесу та дотримання 
принципів академічної доброчесності. 
Об’єктивність екзаменаторів забезпечується рівністю та відкритістю умов оцінювання для всіх здобувачів, 
оприлюдненням строків здачі контрольних заходів. Також встановлюються єдині правила перескладання 
контрольних заходів, оскарження результатів атестації.
Академічна заборгованість з певної навчальної дисципліни виникає у разі одержання здобувачем вищої освіти 
незадовільного балу (оцінки) за результатами підсумкового оцінювання. Здійснення ліквідації академічних 
заборгованостей здобувачів вищої освіти університету регламентується Положенням про порядок ліквідації 
академічних заборгованостей студентів ТДАТУ за КМСОНП http://feb.tsatu.edu.ua/l/?lzbrg та 
http://feb.tsatu.edu.ua/l/?kmcon .
Не було випадків врегулювання конфлікту інтересів у межах ОП, але якщо такі випадки мали б місце, вони були б 
врегульовані відповідно до положення про апеляцію результатів підсумкового контролю з дисципліни 
(http://feb.tsatu.edu.ua/l/?appmk).

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Відповідно до наведених вище положень, здобувач вищої освіти має право підвищити отриманий у результаті 
підсумкового контролю бал.
Наприклад, якщо здобувач вищої освіти отримав на підсумковому контролі оцінку добре "В" (82), він має право 
звернутися до деканату за дозволом підвищити свою оцінку до рівня відмінно "А" (90-100), для цього графіком 
навчального процесу передбачено тиждень підвищення рейтингу.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Здобувачі вищої освіти мають право на апеляцію результатів підсумкового контролю знань, що є складовою 
організаційного забезпечення освітнього процесу згідно чинного законодавства та з урахуванням вимог Болонської 
декларації. Розгляд апеляції проводиться з метою визначення об'єктивності виставленої оцінки. Для вирішення 
спірних питань, які виникли під час здійснення підсумкової атестації здобувачі вищої освіти мають право подавати 
апеляцію на будь-яку отриману підсумкову оцінку за шкалою ECTS (від "F" до "В"), або за національною шкалою (від 
"2" до "4"), що була отримана здобувачем з дисципліни.
Під час впровадження ОП не було випадків подання апеляцій, але якщо такі випадки матимуть місце, їх буде 
врегульовано відповідно до положення про апеляцію результатів підсумкового контролю з дисципліни 
(http://feb.tsatu.edu.ua/l/?appmk), зокрема буде створена апеляційна комісія, яка, користуючись відповідним 
положенням ТДАТУ, дасть об'єктивну оцінку знанням здобувача.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

В університеті впроваджено принципи академічної доброчесності в науковий та освітній процеси, заходи з 
забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності, процедури попередження та боротьби з 
порушеннями принципів академічної доброчесності відповідно до рекомендацій Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення 
академічної доброчесності.
http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/akademichna-dobrochesnist/ 
До основних елементів нормативної бази відносяться документи: 
Статут Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Дмитра Моторного 
(http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/statut-2019.pdf);
Кодекс честі ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/kodeks-chesty-tdatu.pdf);
Положення про системи антиплагіату (http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/polozhennja-pro-systemu-
antyplahiatu-v-tdatu-2017-1.pdf).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Курсові та випускні кваліфікаційні роботи в рамках ОПП кафедра разом з навчально-методичним центром 
перевіряє за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, а саме програмою «Etxt Антиплагіат». 
Також створено репозитарій кваліфікаційних робіт, де зберігаються всі атестаційні роботи університету. 
У разі негативного висновку відповідальної особи або науково-методичного відділу університету щодо перевірки на 
антиплагіат, робота повертається на доопрацювання. 
Як інструмент протидії порушення академічної доброчесності, на освітній програмі застосовується чітке та прозоре 
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інформування здобувачів вищої освіти щодо неприпустимості плагіату. Зокрема, в рамках такої діяльності, для 
попередження випадків хабарництва, необ'єктивного оцінювання, НМЦ регулярно проводить анкетування 
здобувачів вищої освіти з питань дотримання принципів академічної доброчесності (онлайн-анкета знаходиться на 
сайті університету та доступна за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffzgXkQ7g2jtIE4oFSTB3xmW9emg3p5cVxcIZW7EhpJwH8QA/viewform).
Інформацію про можливість повідомлення про факт корупції в університеті опубліковано на сайті за посиланням: 
http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/protydija-korupciji/povidomlennja-pro-projavy-korupciji/

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

У ТДАТУ науково-педагогічні працівники створюють для здобувачів вищої освіти освітнє середовище, в якому 
порушення академічної доброчесності є неприпустимим через практику популяризації та систематичного 
роз’яснення основних засад академічної доброчесності. 
Створена інформаційна база, за допомогою якої здійснюється популяризація принципів академічної доброчесності. 
Зокрема, матеріали які популяризують академічну доброчесність містяться у відповідному розділі сайту 
університету (http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/akademichna-
dobrochesnist/), та розділі сайту кафедри «Моніторинг оцінювання якості освіти», вкладка «Моніторинг 
доброчесності» (http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/education-quality-
assessment/).
Окремі положення щодо питання академічної доброчесності, корпоративної культури на робочому місці та переваг 
чесного навчання містить Кодекс честі ТДАТУ (http://feb.tsatu.edu.ua/l/?kches).
З метою популяризації серед здобувачів вищої освіти принципів академічної доброчесності також проводяться 
семінари (http://feb.tsatu.edu.ua/seminar-akademichna-dobrochesnist-yak-instrument-naukovoyi-efektivnosti-zvo/).
Також на кураторській годині розлядають положення про систему антиплагіату (http://feb.tsatu.edu.ua/l/?ppsap).
З метою протидії корупції, створено інформаційну сторінку на сайті університету, де розміщено антикорупційні 
нормативні акти (http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/protydija-korupciji/normatyvno-pravova-baza/).

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

У ТДАТУ проводиться активна робота із всіма учасниками освітнього процесу щодо попередження порушень 
академічної доброчесності та передбачена відповідальність у випадку порушення принципів академічної 
доброчесності. 
З метою недопущення фактів академічного плагіату в курсових та кваліфікаційних роботах, що виконуються в 
ТДАТУ рекомендується дотримуватись алгоритму взаємодії авторів з Науково-методичним центром університету. 
Усі роботи виконуються здобувачами вищої освіти самостійно під керівництвом наукового керівника. Оформлення 
відповідної роботи повинно відповідати вимогам щодо її написання згідно з методичними вказівками, 
розробленими в ТДАТУ.  Рекомендовані показники оригінальності тексту в роботах здобувачів вищої освіти 
зазначені у положенні про систему запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти в 
Таврійському державному агротехнологічному університеті (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/86-od-2017-polozhennja-pro-systemu-antyplahiatu-v-tdatu-2017_merge.pdf).
Описана вище робота є ефективною, як показник цього, прецедентів виявлення порушень академічної 
доброчесності за час впровадження ОП виявлено не було. 

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Необхідний рівень професіоналізму НПП кафедри, що забезпечують викладання ОПП ПУА під час конкурсного 
добору досягається відповідно до «Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 
або обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників Таврійського державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторного та укладання з ними трудових договорів (контрактів)»
http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/ofciini-dokumenty/vakansii/  
Конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, гласності, законності, неупередженого ставлення до 
претендентів на посади науково-педагогічних працівників. Оцінка рівня професійної кваліфікації й особистісних 
якостей НПП проводиться на засіданні конкурсної комісії за участю представників кафедри та гаранта ОПП. Для 
науково-педагогічних працівників університету розроблені положення про рейтингове оцінювання діяльності 
кафедри http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-reytingove-ocsnuvannya-kafedr.pdf 
та рейтингове оцінювання НПП, складові яких визначають рівень наукової та професійної активності, а також його 
фахові компетенції в межах відповідних освітніх компонент. При  проходженні конкурсу викладач проводить 
відкриту лекцію з метою визначення необхідних критеріїв його професіоналізму в присутності представників 
кафедри, співробітників відділу якості освіти ТДАТУ, гаранта ОПП, здобувачів вищої освіти за ОПП з наступним 
обговоренням. http://feb.tsatu.edu.ua/l/?prodp

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу
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В межах ОПП застосовуються наступні форми, засоби та механізми залучення роботодавців до організації та 
реалізації освітнього процесу: участь в робочих групах проектування та обговорення змісту ОПП, проведення 
відкритих занять в рамках практик із відвідуванням профільних установ та баз практик, безпосередня участь у 
проведенні аудиторних занять; безпосередня участь у навчальному процесі (викладання практичних занять). 
Залучення роботодавців до реалізації освітнього процесу за ОПП ПУА відбувається шляхом укладення договорів про 
співпрацю, зокрема з Центром надання адміністративних послуг ММР ЗО, КУ “Агенція розвитку Мелітополя”, 
Новобогданівським ОТГ, Новомиколаївською сільською радою, Жовтневою сільською радою (договори доступні за 
посиланням: http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/practical-training/)
Відділом моніторингу якості освітньої діяльності ТДАТУ, згідно розроблених форм, проводяться опитування 
роботодавців (http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/onlajn-opytuvannja-
stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/ , https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi1fN6ge-VMl8NWMWf-
uldLiObUeIfCjhZrfNGQeT3iFsnHA/viewform ). 
Основними критеріями залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу є відповідність 
практичного досвіду діяльності ОПП, готовність до співпраці та мотивованість у працевлаштуванні випускників 
ОПП.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

В рамках проведення аудиторних занять на ОПП за окремими дисциплінами і темами, запрошуються професіонали-
практики. Так, наприклад, в рамках дисципліни «Управління проектами», окремі кейси розглядаються у співпраці з 
директором агенції Славовою Іриною (http://feb.tsatu.edu.ua/praktichna-pidgotovka-studentiv-pua/) у виробничій 
аудиторії безпосередньо в КУ “Агенція розвитку Мелітополя”. 
Вибіркова дисципліна “Бюджетний менеджмент” викладається заступником голови Мелітопольської районної 
державної адміністрації Когут Інною.
Крім того, представники роботодавців залучаються до освітнього процесу, а саме долучаються до проведення 
кураторських годин, практичних занять (в тому числі на базі установ), в якості рецензентів, на захист курсових 
робіт, є головами та членами КДКЕ.
В межах ОПП до викладання занять залучаються науково-педагогічні працівники, які мають досвід практичної 
діяльності, що зазначений у профілі кожного викладача.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Основними професійними потребами викладачів в межах ОПП є ознайомлення із новаціями у відповідності до 
дисциплін, що викладаються на системній основі. Для підвищення фаховості викладачів в межах ЗВО реалізується 
програма підвищення кваліфікації. 
В структурі ТДАТУ функціонує інститут підвищення кваліфікації (http://www.tsatu.edu.ua/ipod/wp-
content/uploads/sites/46/ipk-polozhennja.pdf), на базі якого здійснюється співпраця НПП із господарюючими 
суб’єктами на засадах стажування (http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/Stazhuvannya-Oleksenko-
R.I..pdf).
За ОП ПУА НПП кафедри брали участь у стажуванні за навчальним курсом “Сучасні методи навчання на ринку 
Європейських освітніх послуг” у польській вищій школі Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku WSSG (квітень 2019 р.); 
стажуванні в Маріямпольській колегії (Литовська республіка, травень 2018 р.); стажування за темою: Легітимні 
проблеми та стратегії КСВ Українських агрохолдингів у Інституті аграрного розвитку у Центральній та Східній 
Європі IAMO (січень 2020 р.): Київській школі економіки (KSE) за підтримки уряду Німеччини за курсом 
“Написання наукових праць для аграрних економістів” (травень 2019 р.); підвищення кваліфікації у Запорізькій 
державній інженерній академії в галузі знань: Управління та адміністрування (листопад 2018 р.) 
Детальніше: http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/international-activity/
Підвищення кваліфікації також передбачено індивідуальними планами кожного викладача.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Стимулювання розвитку викладацької майстерності відбувається за допомогою преміювання НПП і НП 
Університету за досягнення високих результатів у підвищенні ефективності та якості навчальної, методичної, 
науково-дослідної, виховної роботи, проявлення творчої ініціативи, новизни ідей у вирішенні науково-навчально-
виховних, виробничих та інших завдань університету за результатами рейтингової оцінки, за особисті наукові 
досягнення, що є значущими для наукової діяльності університету та за успішну інноваційну роботу.
Відповідно до правил внутрішнього розпорядку в ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/pravyla-
vnutrishnoho-rozporjadku.pdf) сформована система заохочення за успіхи в роботі. 
Згідно з положенням про порядок преміювання працівників ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/polozhennja-pro-premijuvannja-pracivnykiv-tdatu-2020.pdf), за показниками роботи за рік на основі 
рейтингової оцінки, а також за особисті досягнення визначаються працівники, фото яких розміщуються на дошці 
пошани та здійснюється їх преміювання.
У ТДАТУ з вересня 2018 року для впровадження в практику передового педагогічного досвіду діє об’єднання 
викладачів з високою творчою активністю – Вища школа педагогічної майстерності 
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddil-monitorynhu-jakosti-osvitnoji-dijalnosti/vyscha-shkola-pedahohichnoji-
majsternosti/).
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7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Матеріально-технічні ресурси сприяють досягненню визначених ОПП ПУА цілей та програмних результатів 
навчання. Освітня діяльність з підготовки здобувачів ОПП забезпечується матеріально-технічною базою ТДАТУ, яка 
відповідає Ліцензійним умовам та вимогам провадження освітньої діяльності. 
ТДАТУ має розвинуту соціальну інфраструктуру. Для підготовки здобувачів вищої освіти застосовуються Internet-
технології. Кафедра ПУАП має свою сторінку на сайті ТДАТУ (http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-
administration/ ). Здобувачі ОПП мають безоплатний та вільний доступ до фондів та електронних каталогів наукової 
бібліотеки ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/, цілодобово діє освітній портал (http://op.tsatu.edu.ua), який 
містить навчально-методичні матеріали з дисциплін навчального плану кожний учасник освітнього процесу для 
організації навчання має вільний доступ до платформи за особистим логіном та паролем. На порталі передбачена 
можливість електронного листування з викладачами. 
Для позитивного вирішення питань забезпечення ОПП проводиться робота з поповнення матеріально-технічної 
бази (зазначено у таблиці 1). Потреба в цих ресурсах визначається у процесі навчання з урахуванням пропозицій всіх 
учасників освітнього процесу.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище, створене у ТДАТУ, дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОПП 
завдяки врахуванню думок, що висловлюються студентським самоврядуванням. Здобувачі мають можливість 
висувати колегіальні побажання до організації освітнього процесу з метою побудови їх освітньої траєкторії за 
критеріями студентоцентрованого навчання. Тривалість, періодичність та етапи вивчення і оцінювання потреб та 
інтересів здобувачів вищої освіти проводяться протягом навчального року, зокрема перед початком навчання в 
рамках зустрічі з адміністрацією університету та факультету (http://feb.tsatu.edu.ua/zustrich-iz-pershokursnikami-
majbutnimi-upravlintsyami/ ). 
завідувачем кафедри, гарантом ОП та викладачами, залученими до викладання навчальних дисциплін. 
З метою отримання достовірної та якісної інформації про оцінку здобувачами вищої освіти ОП викладання 
навчальних дисциплін та застосування викладачами інноваційних методик в освітньому процесі, в ТДАТУ 
проводиться онлайн опитування http://feb.tsatu.edu.ua/l/?ossjo , шляхом якого визначають питання, що потребують 
вирішення, як один із елементів системи контролю за якістю вищої освіти. Досягненню визначених ОПП ПУА цілей 
та програмних результатів навчання також сприяє можливість на безоплатній основі використовувати доступ до 
інтернету на території ТДАТУ та бібліотечний фонд, який відповідає Ліцензійним умовам за спеціальністю, містить 
необхідну наукову та навчальну літературу.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Безпечність життя та здоров’я здобувачів вищої освіти гарантується нормативним документом «Положення про 
організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах 
освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18.  Реалізація цього положення в університеті проводиться через 
інструктажі з техніки безпеки життєдіяльності зі всіма здобувачами вищої освіти.
У кожному підрозділі є відповідальні за охорону праці та безпеку життєдіяльності.
Забезпечення життя і здоров’я здобувачів ВО в умовах пандемії COVID-19 реалізуються наступним чином: при вході 
у кожний корпус проводиться термометрія, організовані місця для дезінфекції рук,  в навчальних аудиторіях 
підтримуються санітарно-гігієнічні умови (провітрюються приміщення, температурний та освітлювальний режими 
відповідають нормам).Дотримуються норми пожежної безпеки, врегульовано руховий режим здобувачів освіти, 
функціонує медичний пункт, в якому на постійній основі працює лікар та медична сестра.
Питання безпечності життя та здоров’я здобувачів вищої освіти відображені у стратегії ЗВО в рамках покращення 
матеріально-технічної бази http://feb.tsatu.edu.ua/l/?strat
Підтримка психологічного здоров’я здобувачів освіти забезпечується шляхом створення загальної доброзичливої 
атмосфери співробітництва та підтримки. В університеті працює психолог, який під час навчання проводить зустрічі 
зі здобувачами вищої освіти, анкетування з метою виявлення психологічного клімату, індивідуальне спілкування. 

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Комунікація зі здобувачами вищої освіти, які навчаються за ОПП ПУА відбувається за допомогою інституту 
кураторства http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/mentoring/ . Кожної середи 
на першій парі куратори груп з кафедри ПУАП обов’язково зустрічаються з закріпленою за ними групою, де 
обговорюють питання освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки. Кожного 
вівторка представники академічних груп проводять зустрічі з деканом факультету та його заступниками, на яких 
обговорюються поточні питання.
Щодо освітньої підтримки, то здобувач вищої освіти, який навчається за ОПП ПУА має змогу самостійно 
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користуватися матеріалами на освітньому порталі (http://op.tsatu.edu.ua), отримати консультації викладачів на 
кафедрі відповідно до графіків їх консультацій, працювати з навчально-методичними матеріалами у комп’ютерному 
класі кафедри або наукової бібліотеки університету. Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти надається 
профспілковим комітетом http://www.tsatu.edu.ua/profkom/, за рахунок спеціального фонду університету та 
благодійної організації «Благодійний фонд «Таврія», програма діяльності якого щорічно затверджується 
конференцією трудового колективу. Фондом передбачається більше 40% витрат на соціальну допомогу здобувачам 
вищої освіти і науково-педагогічним працівникам (http://www.tsatu.edu.ua/profkom/pro-viddil/normatyvno-pravova-
baza/).
Консультативну підтримку здобувачі вищої освіти можуть отримати у деканаті факультету, юридичному відділі 
університету, відділі працевлаштування, медичному пункті та у практичного психолога закладу вищої освіти. 
Задоволеність ЗВО з освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки 
визначається за результатами опитувань ЗВО за ОПП ПУА. 
Моніторинг оцінювання здобувачами вищої освіти рівня викладання навчальних дисциплін передбачає оцінку 
використанання технічних засобів (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/monitorynh-rivnja-
vykladannja.pdf).

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами. Інформування 
про право на освіту відбувається через урахування спеціальних умов участі у конкурсному відборі деяких категорій 
вступників при вступі для здобуття вищої освіти у ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/pk/wp-
content/uploads/sites/48/dodatok-7-pp-2020.pdf .
Реалізацію прав на освіту осіб з особливими потребами, які навчаються за ОПП Публічне управління та 
адміністрування забезпечується через індивідуальний графік навчання, який дозволяє планувати реалізацію прав 
на освіту через можливість додаткових консультацій по дисциплінам у зручний час та звітування результатів у 
зручній формі.
Комунікаційні зв’язки між викладачем та студентом можуть відбуватись з використанням освітнього порталу, на 
якому по кожній дисципліні розміщено необхідний матеріал. Це право реалізується через безкоштовне 
використання Інтернет ресурсів освітнього порталу ЗВО.
Дистанційно студенту доступний електронний інституційний репозитарій (http://elar.tsatu.edu.ua)
До осіб з особливим потребами відносяться не тільки особи з інвалідністю, але ж люди похилого віку, вагітні жінки, 
особи які потребують допомоги психологів та соціальних працівників, для реалізації їх прав працює ефективна 
сучасну система соціальної і психологічної підтримки через роботу психолога.
Зокрема, у навчальних корпусах створено відповідний простір, пристосовано ліфт, облаштовані пандусами, кнопка 
виклику чергового. 
За час впровадження ОП не було здобувачів освіти з особливими потребами.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

При виникненні конфліктних ситуацій ТДАТУ спирається на нормативні документи, конфліктні ситуації 
виявляються шляхом анонімного анкетування. Розгляд звернень, скарг регламентує положення 
(http://feb.tsatu.edu.ua/l/?pprss)
До оскарження рішень та дій, належать сфери діяльності, які несуть перешкоду для здійснення студентом його 
законних прав, інтересів, свобод. Згідно цього положення, критичні зауваження підлягають систематичному, але не 
менше як одного разу на півріччя, аналізу й узагальненню. За результатами аналізу складається довідка з 
конкретними пропозиціями щодо подальшого вдосконалення роботи із зверненнями студентів. Результати аналізу 
використовуються під час перевірок роботи підрозділів та окремих працівників ТДАТУ, розробці заходів щодо 
поліпшення якості надання ТДАТУ освітніх та інших послуг.
Процедурні питання протидії корупції регламентовані у нормативно – розпорядчих документах, наказах: «Про 
визначення особи з питань запобігання та виявлення корупції», «Про запобігання проявам корупції», «Про 
затвердження антикорупційної програми», «Про затвердження плану заходів запобігання та протидії корупції у 
ТДАТУ на 2020 р.» http://feb.tsatu.edu.ua/l/?pzpcr
Антикорупційна програма містить загальне положення; торкається сфер застосування та кола осіб, відповідальних 
за її реалізацію; перелік антикорупційних заходів; норми професійної етики працівників; порядок звітування та 
здійснення нагляду, контролю щодо дотримання дії цієї програми (http://feb.tsatu.edu.ua/l/?corrp)
Для розгляду конфліктних ситуацій в ТДАТУ створені відповідні комісії з нагляду за дотримання норм 
законодавства та Статуту, з етики виробничих відносин, контролю за фінансовою діяльністю університету, трудових 
спорів. У рамках провадження ОПП випадків звернення ЗВО до вказаних комісій не було.
З метою передбачення та попередження можливого розвитку конфліктних ситуацій у 2016 році було введено в дію 
Кодекс честі ТДАТУ http://feb.tsatu.edu.ua/l/?kches , який відображає основні загальноприйняті норми поведінки, 
академічної доброчесності співробітниками, НПП та студентською спільнотою університету.
За останні роки в університеті було розроблено нормативні документи щодо протидії корупції https://is.gd/5QhIXV.
На сайті університету передбачена сторінка повідомлень про прояви корупції https://is.gd/mTuQxR.
Систематично проводиться опитування ЗВО з приводу можливих фактів корупції в ТДАТУ http://feb.tsatu.edu.ua/l/?
korop
За результатами останніх опитувань у ЗВО відмічається висока обізнаність відносно дискримінації та насильства - 
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82,5%. Більшість респондентів вважають, що їм не довелось стикатись з фактами дискримінації під час навчання - 
81%. 
Під час реалізації ОП випадків скарг, пов'язаних із випадками дискримінації, сексуальних домагань або корупції, не 
було.
В жовтні 2020 року в ТДАТУ запроваджено інститут освітнього омбудсмена, який має забезпечувати права особи на 
освіту, розглядати порушення таких прав і приймати відповідні рішення (http://feb.tsatu.edu.ua/l/?ombud).

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП  регулюються згідно: 
Положення про освітні програми в ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-
pro-osvitni-prohramy-v-tdatu-2019-1.pdf)
Положення про проектні групи з розроблення, започаткування та супроводження освітніх програм у ТДАТУ 
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-proektni-hrupy.pdf)
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-systemu-vnutrishnoho-zabezpechennja-jakosti-osvity-v-tdatu.pdf).
Визначена процедура моніторингу освітніх програм, навчальних планів не рідше одного разу на рік, яку здійснює 
відділ моніторингу якості освіти.  На основі проведеного опитування стейкхолдерів: роботодавців, випускників, 
здобувачів вищої освіти, гарант ОПП  ініціює внесення змін до освітніх програм, за результатами їх моніторингу та 
перегляду робочою групою, та спільно з кафедрою пропонує їх на схвалення методичною комісією факультету та 
затвердження Вченою радою університету. 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Навчання за освітньою програмою, що акредитується, проводиться вперше. У 2021 році заплановано перший випуск 
магістрів за даною ОПП ПУА.  В процесі оновлення ОПП  проведено  круглий стіл «Перспективи розвитку ОПП 281 
публічного управління та адміністрування» 14.08.2020 р. http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-
administration/teaching/round-table/
З 14 по 21 серпня ОПП була представлена для громадського обговорення, за результатами якого було сформовано 
протоколи з роботодавцями, студентським самоврядуванням, академічною спільнотою 
(http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/educational-programs/obgovorennya-
osvitnih-program/).
26.08.2020 р. на засіданні кафедри ПУАП ТДАТУ обговорено оновлену ОПП ПУА з урахуванням вимог Стандарту, 
пропозицій стейкхолдерів та рекомендовано для схвалення методичною комісією факультету економіки та бізнесу. 
(протокол http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/08/Vityag-z-protokolu-1-PUAP-26.08.2020.pdf)
Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої 
освіти затверджена Вченою радою ТДАТУ 28.08.2020 (протокол http://feb.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/08/Vityag-z-protokolu-zasidannya-Vchenoyi-radi.pdf) і введена в дію з 01.09.2020.
За результатами проведення зустрічей із стейкхолдерами у 2020 р. від фахівців одержана інформація про власний 
досвід у галузі професійної діяльності, кафедрою критично осмислені методи викладання спеціальних дисциплін, 
спрямовані на інноваційні підходи при розв’язанні складних задач, що виникають у спеціалізованих сферах 
професійної діяльності.
Перегляд ОП здійснюється щорічно з урахуванням пропозицій всіх учасників світнього процесу та стейкхолдерів. 
На початку процедури гарант ОПП ПУА із завідувачем кафедри та стейкхолдерами спільно визначають оптимальну 
множину професійних та соціально-особистісних компетенцій випускників за спеціальністю або освітньо-
професійною програмою, а також перелік потенційних посад для випускників. Після цього гарант ОП спільно з 
членами робочої групи з врахуванням пропозицій стейкхолдерів розробляє компетентнісну модель фахівця для 
формування вибіркової частини ОП за даною спеціальністю. При цьому для кожної ОП у межах спеціальності чітко 
визначаються компетентнісні характеристики випускника.
Отже, ОПП надає здобувачам вищої освіти необхідні професійні компетентності, забезпечує можливість 
адаптуватися до процесу розбудови держави. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі вищої освіти ТДАТУ  залучені до участі у діяльності органів студентського самоврядування, вчених рад. 
Здобувачі освіти відкрито висловлюють свою думку та пропозиції стосовно змісту ОПП ПУА та процедур 
забезпечення її якості під час проведення круглого столу та презентації ОПП 
http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/round-table/ . 
Пропозиції здобувачів вищої освіти при розробці та перегляді ОП збираються з залученням 
студентського самоврядування відповідно до Положення про студентське самоврядування 
(http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/polozhennja-pro-studentske-samovrjaduvannja-u-tdatu-1.pdf ), відповідно 
до Положення про опитування в ТДАТУ (http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-
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administration/teaching/educational-programs/obgovorennya-osvitnih-program/), опитування здобувачів вищої освіти 
проводиться в режимі онлайн по розробленим анкетам на веб-сайті університету, які знаходяться у вкладці «Якість 
освіти» (http://www.tsatu.edu.ua/zovnishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/). Анкети складаються 
фахівцями групи соціологічних досліджень Відділу МЯОД ТДАТУ. 
Здобувачі вищої освіти мають можливість оцінити якість освіти за двома анкетами:
- анкета якості викладання навчальних дисциплін;
- анкета якості ОП та освітнього процесу.
Так, за результатами останніх пропозицій, наданих у 2019-2020 навчальному році щодо перегляду ОПП, було 
впроваджено збільшення кількості практичних виїзних занять.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Згідно з положенням про студентське самоврядування ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/polozhennja-pro-studentske-samovrjaduvannja-u-tdatu-1.pdf ), органи студентського самоврядування 
мають право: виносити пропозиції щодо контролю за якістю освітнього процесу; сприяти навчальній, науковій та 
творчій діяльності здобувачів вищої освіти; брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між 
учасниками освітнього процесу, вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів та програм. 
Участь студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП регламентується 
положенням про систему внутрішнього забезпечення якості в ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-systemu-vnutrishnoho-zabezpechennja-jakosti-osvity-v-tdatu.pdf).
Представники СС щотижня беруть участь у старостатах, де зокрема, обговорюються питання відвідування занять, 
якості викладання тощо. Отримана інформація передається керівництву університету і разом зі студентським 
активом розробляються заходи забезпечення якості освітнього процесу. Органи студентського самоврядування 
зобов’язані аналізувати та узагальнювати зауваження та пропозиції здобувачів вищої освіти щодо організації 
освітнього процесу і звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-systemu-vnutrishnoho-zabezpechennja-jakosti-osvity-v-tdatu.pdf), за яким 
відбувається удосконалення ОП є залучення роботодавців до формування вимог щодо компетентностей випускників 
та визначення змісту вищої освіти. 
Університет та кафедра ПУАП знайомлять роботодавців з ОПП ПУА під час проведення круглих столів, спільних 
комунікативних заходів, а також у рамках проходження практики та дуальної освіти. Студенти та викладачі 
регулярно запрошують роботодавців на форуми, круглі столи, конференції, де визначаються нові складові 
державної політики й стратегічні напрямки розвитку певної галузі. Зазвичай, це призводить до якісного наповнення 
освітніх компонент сучасним змістом. 
Посилання:
http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/round-table/  
http://feb.tsatu.edu.ua/project/regionalnij-tsentr-strategiyi-rozvitku-gromad/  
http://feb.tsatu.edu.ua/project/pershij-tavrijskij-forum-talanovitoyi-uchnivskoyi-molodi-m-elite-2018/

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

У 2021 році відбудеться перший випуск здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування». Кафедра буде сприяти щодо працевлаштування випускників та їх кар’єрного зростання.
Випускники мають можливість приєднатись до Спільноти випускників http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/ho-
asociacija-vypusknykiv-tdatu/ Відділ зв’язку з виробництвом ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/polozhennja-pro-viddil-zvjazku-z-vyrobnyctvom.pdf) проводить постійний аналіз попиту і 
пропонування на ринку праці місць для фахівців, підготовку яких здійснює заклад вищої освіти; налагоджує 
співпрацю з державною службою зайнятості, установами та організаціями незалежно від форми власності, які 
можуть бути потенційними роботодавцями для випускників та здобувачів вищої освіти; забезпечує координацію дій 
з центральними та місцевими органами виконавчої влади. Логічним результатом співпраці кафедри з 
роботодавцями в питанні практичної підготовки здобувачів вищої освіти є працевлаштування випускників, що стає 
одним з ключових показників ефективності роботи ОПП ПУА. 

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Щорічно на початку навчального року науково–методичний центр, до складу якого входить центр забезпечення 
якості освіти, навчальний та навчально-методичний відділи (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/) 
проводить перевірку кафедри щодо навчально-методичного забезпечення освітнього процесу на ОП, відповідності 
викладачів пунктам наукової та професійної активності відповідно до постанови КМУ від 30.12.2015 р. № 1187. 
Також періодично створюється комісія ТДАТУ, яка інформує про дотримання принципів академічної доброчесності 
(http://feb.tsatu.edu.ua/vikladachi-kafedri-puap-na-zustrichi-z-prorektorom-z-npr-lomejkom-o-p/ 
http://feb.tsatu.edu.ua/obgovorennya-pitan-dobrochesnosti-na-kafedri-puap/ ), що обговорюється на вченій раді 
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університету (http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/akademichna-
dobrochesnist/). 
Системою забезпечення якості ЗВО на даний час не було встановлено недоліків в реалізації ОПП ПУА. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

ОПП «Публічне управління та адміністрування» акредитується вперше. 
Щорічно проводяться зрізи забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги під час удосконалення ОП 
(посилання http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/monitorynh-rezultativ-
ocinjuvannja-znan/). 
Посилання зрізів http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/monitorynh-
rezultativ-ocinjuvannja-znan/nezalezhnyj-zamir-znan/ , які дозволяють здійснювати моніторинг освіти. Результати 
зрізів обговорюються на Вченій раді, на якій приймаються рішення щодо покращення підготови здобувачів.  Зрізи 
знань студентів: http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/zrizy-znan-studentiv/
Оскільки акредитація є первинною, результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які беруть до уваги 
під час удосконалення ОП, немає.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Внутрішня система забезпечення якості освіти базується на свідомому, спільному створенні культури якості всіх 
представників академічної спільноти (адміністрації, керівників структурних підрозділів, науково-педагогічних 
працівників, навчально-допоміжного, адміністративно- господарського персоналу). Досягнення високої якості 
освіти нерозривно пов'язане з автономією, традиціями та гідністю академічної спільноти .
1. Концепція інноваційного розвитку ТДАТУ 2016-2021рр. http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/koncepcija-
innovacijnoho-rozvytku-tdatu-na-2016-2021-rr..pdf . 
2. Стратегія розвитку ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/stratehija-tdatu.pdf. 
3. План розвитку ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/plan-rozvytku-tdatu-na-2016-2021-rr..pdf 
4. Робота НПП кафедри у методичних семінарах http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-
administration/teaching/methodical-seminars/ 
Учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОПП через 
відповідні опитування, що стосуються актуальних проблем, засідання кафедри, науково-методичної ради, Вченої 
ради університету, розширеного засідання ректорату, де розкриваються питання якості освітньої діяльності та 
процедури її забезпечення. Системно впроваджується робота щодо ознайомлення учасників академічної спільноти з 
новими тенденціями у даному напрямі засобами інтернет-зв'язку, розміщення необхідної інформації на сайті 
університету.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Відповідно до положення «Про внутрішнє забезпечення якості освіти ТДАТУ» (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-systemu-vnutrishnoho-zabezpechennja-jakosti-osvity-v-tdatu.pdf), 
відповідальність покладається на керівників та підрозділи: 
– Ректор; 
– Перший проректор;
– Проректор з науково-педагогічної роботи; 
– Проректор з наукової роботи (інтеграція наукових досліджень та освітнього процесу); 
– Вчена рада (зокрема розробка політики із забезпечення якості освіти); 
– Головний центр організації та методичного забезпечення навчання, в тому числі Науково-методичний центр, 
Навчальний відділ, (професійний розвиток викладачів; участь у вдосконаленні навчальних курсів, ОП та якості 
викладання; дотримання норм академічної доброчесності, ліцензування та акредитація, опитування, інформаційні 
системи управління освітнім процесом, бібліотечні та інші інформаційні ресурси); 
– кафедри, факультети/інститут (удосконалення навчальних курсів, освітніх програм та якості викладання, 
профорієнтація); 
– студентське самоврядування (просування ініціатив здобувачів вищої освіти, участь у забезпеченні якості та 
прийнятті важливих рішень).

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
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Нормативну основу, яка регулює права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу в ТДАТУ, складають: 
Конституція України; 
закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність»; 
розпорядчі нормативно-правові документи Президента України, Кабінету Міністрів України (КМУ), Міністерства 
освіти і науки (МОН) України, інших міністерств та відомств. 
В Університеті права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюються наступними документами:  
Статутом ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/statut-2019.pdf ; 
Правилами внутрішнього розпорядку https://is.gd/FnFXDL ; 
Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом ТДАТУ на 2020-2021 рр. 
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/dohovir-zamina.pdf ; 
Кодексом честі ТДАТУ http://feb.tsatu.edu.ua/l/?kches ;
Антикорупційною програмою ТДАТУ https://is.gd/HG1pZ2 ; 
Положенням про організацію освітнього процесу у ТДАТУ https://is.gd/aiTTGe ; 
іншими з Переліку офіційних документів ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/ofciini-dokumenty/  та 
переліку положень ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/polozhennja/ .

У ТДАТУ сформовано відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність. Правила і 
процедури, що регулюють права та обов’язки учасників освітнього процесу визначені відповідно до чинного 
законодавства, є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному 
веб-сайті ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/educational-programs/obgovorennya-
osvitnih-program/

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/educational-programs/master/

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Стратегія розвитку ТДАТУ на 2019-2029 рр. відображає перспективні зміни в системі управлінні, у структурі, змісті 
та технологіях навчання. Стратегією розвитку ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/stratehija-
tdatu.pdf) передбачено його розвиток за ключовими напрямами, що відображені у певних компонентах розвитку 
(освітній процес, виховний процес, наукова діяльність; кадрова політика та підвищення кваліфікації наукових і 
науково-педагогічних працівників, міжнародна діяльність, фінансова діяльність та матеріальнотехнічне 
забезпечення). Відповідно до реалізації визначених Стратегією розвитку ТДАТУ мети та завдань, визначено ОПП 
ПУА. Виходячи з проведеного самоаналізу, визначено сильні сторони ОПП: 
1. формування у здобувачів вищої освіти набору програмних компетентностей та результатів навчання з 
урахуванням думки потенційних роботодавців, викликаних потребами регіонального ринку праці;
2. формування програмних результатів навчання побудовано максимально конкретно та зрозуміло, що дозволяє як 
здобувачам вищої освіти, так і потенційним роботодавцям сформувати уявлення про набуті якості майбутнього 
спеціаліста;
3. залучення до реалізації ОПП фахівців за відповідною спеціальністю, що провадять практичну діяльність, 
зумовлює більш високий рівень оволодіння
здобувачами вищої освіти навичками управлінської діяльності;
4. потенціал кафедри ПУАП нарощується завдяки підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників – як 
професійної, так і мовної (отримання у 2019-20 році викладачами кафедри сертифікатів з володіння англійською 
мовою на рівні В2), що дозволяє якісно проводити викладання дисципліни за ОП іноземною мовою;
5. сучасна матеріально-технічна база, що дозволяє організувати високу якість освітнього процесу (використання 
сучасних інтерактивних методів навчання);
6. практико-орієнтоване навчання, що передбачає залучення здобувачів вищої освіти до вирішення реальних кейсів 
місцевого самоврядування; 
7. залучення здобувачів вищої освіти до наукової діяльності;
8. вільний доступ до навчальних матеріалів на освітньому порталі ТДАТУ.
Під час проведення самооцінки ОПП було виявлено не лише її сильні сторони, але й деякі недоліки. Зокрема, при 
реалізації ОПП - недостатня співпраця з міжнародними університетами партнерами за програмою подвійного 
диплома.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Сторінка 22



ОП передбачає основні напрями розвитку:
Напрям 1 - освітний:
Удосконалення навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу у напрямку 
покращення якості навчально-методичного забезпечення, на основі підвищення наукоємності та професійно-
практичного спрямування дисциплін; побудова системи електронного навчання здобувачів вищої освіти на основі 
сучасних інформаційних технологій; підвищення кваліфікації викладацького складу в контексті неперервної освіти 
сприяння проходженню систематичного й періодичного стажування в  установах та у форматі неформальної освіти; 
посилення роботи відділу зв'язку з виробництвом  для успішного працевлаштування випускників. З метою 
покращення мікроклімату освітнього середовища запровадити електронну скриньку довіри і можливість надання 
психологічної допомоги в онлайн режимі. 
Напрям 2 - науково-дослідний: 
Започаткування науково дослідної теми у напрямку розширення діяльності науково-дослідного інституту соціально-
економічного розвитку регіону; розширення публічної презентації наукових досліджень  та підвищення рівня 
інтернаціоналізації науково-педагогічних працівників кафедри; активна участь науково-педагогічних працівників 
та здобувачів вищої освіти у реалізації наукових програм і проектів.
Напрям 3 - міжнародний: 
Налагодження постійних зв’язків з іноземними університетами з метою запрошення вчених, викладачів та 
здобувачів вищої освіти до виконання спільних навчальних проектів; збільшення кількості англомовних навчальних 
дисциплін; встановлення нових зв’язків із спорідненими закладами освіти інших країн для співробітництва у 
навчальній, науковій і методичній роботі. Створення сприятливих умов щодо проходження викладачами 
стажування у ЗВО інших країн, участі у міжнародно-практичних конференціях галузевого спрямування.
Серед загальних перспектив розвитку ОПП слід виділити: подальший розвиток студентоцентрованого підходу в 
освітньому процесі та академічної мобільності здобувачів вищої освіти; розширення можливостей формування 
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Кюрчев Володимир Миколайович

Дата: 10.11.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Дипломування підсумкова 
атестація

Методичні вказівки 
дипломування.pdf

oyXF1kaR51Kd80+R
x5P92UoQHV3Sehb8

nvoRrIu3GVg=

Проектор Epson EB-W41 (рік 
випуску 2020, строк 
експлуатації 10 років) – 1 шт.
Комп’ютер-ноутбук HP-250 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт., ПЗ: Microsoft 
Windows 10 – 1 ліцензія,
фліпчарт – 1 шт.

Підготовка до 
комплексного 
державного 
кваліфікаційного 
екзамену та КДКЕ

підсумкова 
атестація

Програма на 
держ.екзамен.pdf

GsruDtfqcrW5f8wB8
c6CkxmcfULmgITx2

B0gFlXaDf8=

Інтерактивна дошка Newline R5-
800E (рік випуску 2019, строк 
експлуатації 10 років) – 1 шт.
Комп’ютер-ноутбук HP-250 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт., ПЗ: Microsoft 
Windows 10 – 1 ліцензія, Teach 
Infinity Pro (комплектно з 
дошкою).
Проектор Epson X41 (рік випуску 
2019, строк експлуатації 10 
років) – 1 шт.

Переддипломна 
практика: Стратегічне 
управління 
установами та 
організаціями

практика Переддипломна 
практика.pdf

FWjXpyLCV8T9gCV
dh+3WoPwtp3rWxr
O+eNZetHto+94=

ПК LogicPower (рік випуску 2018, 
строк експлуатації 10 років) – 11 
шт., ПЗ: Microsoft Windows 10 – 
11 ліцензій, LibreOffice 7 
(безкоштовне).

Інновації в суспільно-
економічному 
розвитку (англ. 
мовою)

навчальна 
дисципліна

Інновації в 
суспільно-

економічному 
розвитку (англ. 

мовою).pdf

BB3NcFqPp3Xw7Ezv
pXNO8HNtPKFyLrw

W440Aah5dlYw=

Проектор Epson EB-W41 (рік 
випуску 2020, строк 
експлуатації 10 років) – 1 шт.
Комп’ютер-ноутбук HP-250 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт., ПЗ: Microsoft 
Windows 10 – 1 ліцензія,
фліпчарт – 1 шт.

Управління проектами 
в умовах сталого 
розвитку

навчальна 
дисципліна

Управління 
проектами в 

умовах сталого 
розвитку.pdf

qr6UwOV7Cdoz5ykS
Zwn5VVSD1dGgYt9k

P74bgk7yeBo=

Проектор Acer X118 (рік випуску 
2018, строк експлуатації 10 
років) – 1 шт.
Комп’ютер-ноутбук HP-250 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт., ПЗ: Microsoft 
Windows 10 – 1 ліцензія.

Електронне 
урядування та 
демократія

навчальна 
дисципліна

Електронне 
урядування та 
демократія.pdf

oyx2XbcFKoyVpT8X
IbCcWb3XDCV7OH
XzE28tLRAmTwk=

Телевізор JVC LT-50MU780 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт.
ПК LogicPower (рік випуску 2018, 
строк експлуатації 10 років) – 11 
шт., ПЗ: Microsoft Windows 10 – 
11 ліцензій, LibreOffice 7 
(безкоштовне).

Правове забезпечення 
спеціальності

навчальна 
дисципліна

Правове 
забезпечення 

спеціальності.pdf

yrkescd/JtG9T3G6Yg
398dPyLTxQWBhZh

GrbN4WZkpU=

Інтерактивна дошка Newline R5-
800E (рік випуску 2019, строк 
експлуатації 10 років) – 1 шт.
Комп’ютер-ноутбук HP-250 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт., ПЗ: Microsoft 
Windows 10 – 1 ліцензія, Teach 
Infinity Pro (комплектно з 
дошкою).
Проектор Epson X41 (рік випуску 
2019, строк експлуатації 10 
років) – 1 шт.

Курсова робота курсова робота Методичні вказівки UfVQ+vOsexKwEtGC ПК LogicPower (рік випуску 2018, 



"Менеджмент 
публічних установ та 
організацій"

(проект) курсова МПУО.pdf 4mpubKEmtmuKBvZ
sfionLWXVrQk=

строк експлуатації 10 років) – 11 
шт., ПЗ: Microsoft Windows 10 – 
11 ліцензій, LibreOffice 7 
(безкоштовне).

Менеджмент 
публічних установ та 
організацій

навчальна 
дисципліна

Менеджмент 
публічних установ 
та організацій.pdf

FhFIzNTeG0xeO0nx
LKNgBNnpW0JLsZ

OmEMPmk8FGZ10=

Телевізор JVC LT-50MU780 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт.
ПК LogicPower (рік випуску 2018, 
строк експлуатації 10 років) – 11 
шт., ПЗ: Microsoft Windows 10 – 
11 ліцензій, LibreOffice 7 
(безкоштовне).

Євроінтеграція навчальна 
дисципліна

Євроінтеграція.pdf JStLeXglFNWmaE07
WfH6SCCUFG4/N9
AO2qgQq3aNNWg=

Інтерактивна дошка Newline R5-
800E (рік випуску 2019, строк 
експлуатації 10 років) – 1 шт.
Комп’ютер-ноутбук HP-250 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт., ПЗ: Microsoft 
Windows 10 – 1 ліцензія, Teach 
Infinity Pro (комплектно з 
дошкою).
Проектор Epson X41 (рік випуску 
2019, строк експлуатації 10 
років) – 1 шт.

Цивільний захист навчальна 
дисципліна

Цивільний 
захист.pdf

J+UF5HhGYJH31xfp
JkSrrLv6GTYMYxR/

QNIAis1jVmU=

Персональні комп’ютери ROMA 
PC/CPU Sempron 3850 (рік 
випуску 2015, строк експлуатації 
10 років) - 10 шт, дошка 
магнітна, комплект плакатів. 
Прилади: радіометр РКС-20.03 
«Прип’ять», термометр ППМ-1, 
термометр безконтактний 
інфрачервоний МD 1907, апарат 
для штучного дихання ДН-2, 
автоматичний цифровий 
вимірювач артеріального тиску 
з адаптером Microlife BP, 
протигаз ГП- 5 (5 шт.), протигаз 
РП-5 (8 шт.), вогнегасник ВП-3 (2 
шт.) 
Для лекцій: проектор Epson ЕВ-
W7, екран висувний.

Філософія державного 
управління

навчальна 
дисципліна

Філософія 
державного 

управління.pdf

YhiScyeYoz6jrmecVX
Q3UqWS/PYT+cXYa

ejeL1YVfH0=

Проектор Acer X118 (рік випуску 
2018, строк експлуатації 10 
років) – 1 шт.
Комп’ютер-ноутбук HP-250 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт., ПЗ: Microsoft 
Windows 10 – 1 ліцензія.

Ділова іноземна мова навчальна 
дисципліна

Ділова іноземна 
мова.pdf

32AkU0FAPf0h7cpk
VH9rAymOVterSKqI

2HAouMY6yoc=

Телевізор Ergo 43DF3000 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт.,
фліпчарт – 1 шт.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

Методологія та 
організація 

наукових 
досліджень.pdf

R4Lcf0dbgU8qPEBn
Lk/pONer4Lsyz3OtR

/pTDsjrwCY=

Телевізор JVC LT-50MU780 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт.
ПК LogicPower (рік випуску 2018, 
строк експлуатації 10 років) – 11 
шт., ПЗ: Microsoft Windows 10 – 
11 ліцензій, LibreOffice 7 
(безкоштовне).

Психологія 
управління та 
конфліктологія

навчальна 
дисципліна

Психологія 
управління та 

конфліктологія.pdf

0dgNVZBCiBXOqQ
mXSW+S2UxFpiRe5
htEh2pHkuCKONU=

Телевізор JVC LT-50MU780 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП



 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

215004 Яворська 
Тетяна 
Іванівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Економіки та 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Кам'янець-

Подільський 
сільськогоспод

арський 
інститут, рік 
закінчення: 

1985, 
спеціальність:  

економіка і 
організація 
сіоьського 

господарства

26 Методологія та 
організація 
наукових 
досліджень

Відповідність пунктам 
1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 
14, 15, 16 Ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності. 
(див. Додаток А). 
http://feb.tsatu.edu.ua/
teacher/yavorska-
tetyana-ivanivna/
Основні публікації:
1. Яворська Т. І. 
Методологія 
вдосконалення 
управління бізнес-
процесами в 
сільськогосподарсько
му підприємстві / Т.І. 
Яворська // Збірник 
наукових праць 
Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету 
(економічні науки). - 
Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс». - 
2018. - №2 2(37). С. 
154-162.
2. Tetiana Yavorska, 
Yurii Prus, Oksana 
Lysak, Hanna 
Zavadskykh Problems 
and Prospects for 
Development of Family 
Households in Ukraine  
/ / Modern 
Development Paths of 
Agricultural 
Production,  Springer 
Nature,  pp. 593-602. 
2020 р.(Scopus).
3. Prus Yurij, Yavorska 
Tetiana, Olena 
Voronianska, Oleksij 
Petryha  Analyses of 
personnel usage at 
agricultural enterprises 
// Modern development 
paths of agricultural 
production trends and 
innovations, c. 527 - 
547, 2020 р. (Scopus).
4. Яворська Т. І. 
Оцінка рівня 
спеціалізації 
сільськогосподарськог
о виробництва /Т. І. 
Яворська // Вісник 
Харківського 
національного 
технічного 
університету 
сільського 
господарства імені 
Петра Василенка 
(економічні науки) -  
Вип. 202, 2019, С. 3-10.
5. Яворська Т. І. 
Моделювання 
факторів  підвищення 
прибутковості 



фермерських 
господарств як 
суб’єктів малого 
бізнесу / Т.І. 
Яворська,  Ю.О. Прус 
// Збірник наукових 
праць Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету 
(економічні науки) / 
За ред. Л. В. Синяєвої. 
– Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс», 
2019. – № 1(39). – 
С.277-285.  

Посібники:
1. Яворська Т. І., О. М. 
Петрига, Ю. О. Прус 
Економіка аграрного 
підприємства: 
Навчальний посібник 
/ За ред. О. М. 
Петриги, Т. І. 
Яворської -
Мелітополь: 
Видавничо-
поліграфічний центр 
«Люкс», 2016. - 498 с. 
(156 с.).
2. Від ідеї до власної 
справи: Навч. 
посібник. 
/А.С.Коноваленко, Л. 
О. Болтянська, Д.М. 
Трачова, Т. І. Яворська 
та інш. - Мелітополь.: 
Видавничо-
поліграфічний центр 
«Люкс», 2017 – 278 с.

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування:
1.Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України
Свідоцтво 12 СПК 
856165 від 07.04.15 р.
2.Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України
Свідоцтво СС 
00493706/002460-17 
від 24.03.17 р.
3. Запорізька 
державна інженерна 
академія
Свідоцтво СС 
05402565/92-18 від 
19.10.2018 р.

264844 Єфіменко 
Людмила 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Економіки та 

бізнесу

Диплом 
магістра, 
Приватне 

акціонерне 
товариство 

"Приватний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Запорізький 
інститут 

економіки та 
інформаційних 

14 Інновації в 
суспільно-
економічному 
розвитку (англ. 
мовою)

Відповідність пунктам 
1, 3, 10, 12, 15, 16, 18 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності. 
(див. Додаток А).
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
10/YEfimenko-
profaktivnist.pdf

Основні публікації:



технологій", 
рік закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

8.03060104 
менеджмент 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності

1. Єфіменко Л., Ортіна 
Г. Соціальна когезія 
як основа формування 
молодіжної політики 
України. Гілея: 
науковий вісник. – К. : 
«Видавництво 
«Гілея», 2020. – Вип. 
157 (No 6-9). Ч. 2. 
Філософські науки. 
С.39-44
2. L. Yefimenko,  K 
.Andriushchenko, V. 
Kovtun, L. Shergina, O. 
Rozhko, Agro-based 
Clusters: A Tool for 
Effective Management 
of Regional 
Development in the 
ERA of Globalisation. 
TEM Journal. Vol. 9. № 
1, p. 198‐204.
3. Ortina H., Yefimenko 
L., Voronina Yu. The 
philosophy of 
sustainable 
development as a vector 
of social and 
responsible partnership 
of the state, business 
and civil society. 
Культурологічний 
вісник нижньої 
Наддніпрянщини. 
Запоріжжя 2019. 
Випуск 40. Том 2. С. 
111-117.
4. Ортіна Г. В., 
Єфіменко Л.М. 
Партнерство як 
основа 
конкурентоспроможн
ості розвитку громад в 
умовах 
децентралізації 
//Вісник 
Національного 
університету 
цивільного захисту 
України. – 2019. – Т. 2. 
– № 11. – С. 344-352.
5. K. Andriushchenko, 
M.Tepliuk, I. 
Vinichenko, O. 
Nesterenko, L. 
Yefimenko, M. 
Budiaiev. Policy 
assessment investment 
appeal of innovation 
projects enterprises. 
International Journal of 
Innovative Technology 
and Exploring 
Engineering 
(IJITEE);Vol. 9, Issue 2 
(P. 5111-5122).

Монографії:
1. Сталий розвиток 
місцевих громад в 
умовах 
децентралізації: 
монографія \ Ортіна 
Г.В., Сокіл О.Г., Прус 
Ю.О., Застрожнікова 
І.В., Єфіменко Л.М. – 
Мелітополь: ФОП 
Однорог Т.В., 2019. – 
171 с.
2. Ортіна Г. В., 
Горбова, Н. А., 



Застрожнікова, І. В., 
Вороніна, Ю. Є., 
Нестеренко, О. М., 
Єфіменко, Л. М., & 
Гарбар, Г. А. (2020). 
Демократична 
концепція 
формування 
свідомого суспільства: 
монографія. 
Мелітополь: ФОП 
Однорог Т.В.- 145 с.  

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування:
Запорізька державна 
інженерна академія, 
галузь знань 
«Управління», 
10.09.2018-19.10.2018, 
Свідоцтво СС 
05402565/69-18 
http://feb.tsatu.edu.ua/
teacher/yefimenko-
lyudmila-mikolayivna/

283685 Олексенко 
Роман 
Іванович

Виконувач 
обов'язків 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Економіки та 

бізнесу

Диплом 
бакалавра, 
Таврійська 
державна 

агротехнічна 
академія, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 

спеціаліста, 
Таврійська 
державна 

агротехнічна 
академія, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства, 
Диплом 
магістра, 

Мелітопольськ
ий державний 
педагогічний 
університет 

імені Богдана 
Хмельницьког

о, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 
014 Середня 

освіта

12 Філософія 
державного 
управління

Відповідність пунктам 
1, 2, 3, 8, 10, 11, 13, 14, 
15, 16, 18 Ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності. 
(див. Додаток А).
http://feb.tsatu.edu.ua/
teacher/oleksenko-
roman-ivanovich/ 
Основні публікації:
1. Azhazha М., Muts L., 
Oleksenko R., Fursìn А. 
Use of communications 
and data mining as key 
strategic resources in 
public governance and 
administration. 
Humanities Studies.
2020. 3 (80). С.178-
193.
2. Олексенко Р., 
Воронкова В., 
Никитенко В. 
Экспертиза цифровой 
реальности как 
фактор достижения 
устойчивости 
общества в условиях 
стохастичности 
(неопределенности, 
нестабильности, 
бифуркационности). 
Вестник «Результаты 
работы ученых»; 
2020.Т. 1, № 4.С. 1-10.
3. Cherep A., 
Andriukaitiene R., 
Voronkova V., & 
Oleksenko R. 
Formation of the 
concept of digital 
economy and digital 
management in the 
conditions of new 
technological breaks. 
Humanities Bulletin of 
Zaporizhzhe State 
Engineering Academy. 
2019.(77), С. 222-236.
4. Kiurchev V., 
Oleksenko R. Creative 
personality and its 
dignicular role in the 
formation of a known 



economy in the 
conditions of the 
challenges of 
globalization of 
informational society / 
Humanities bulletin of 
zaporizhzhia state 
engineering academy. 
2019. № 76. p.132-145.
5. Афанасьева Л. 
Олексенко Р. Актичні 
інтеркультурні 
практики як 
індикатор взаємодії 
культурних груп і 
спільнот 
поліетнічного міста. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
філос.-політолог. 
студії. 2018. Вип. 18. С. 
40 - 47

Посібники:
7. 1. Олексенко Р.І. 
Філософія ринкових 
відносин: навчально-
методичний посібник. 
Мелітополь: ФОП 
Однорог Т.В.2019. С. 
311 с.

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування:
1. Міжнародне 
стажування у 
Маріямпільскій 
колегії (Литва,2018) 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
09/IMG_3496.jpg 
2. Підвищення 
кваліфікації у 
Запорізькій 
державній інженерній 
академії в галузі знань 
"Управління та 
адміністрування" 
(Запоріжжя 2018) 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2018/
12/pidv-kval-
oleksenko.jpeg
3. Комуналъна 
установа (Агенція 
розвитку Мелiтополя ) 
Мелiтопольської 
міської ради 
Запорiзькоt областi 
2020 р.
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
06/Stazhuvannya-
Oleksenko-R.I..pdf

216601 Рогач Юрій 
Петрович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Агротехнологій 

та екології

Диплом 
спеціаліста, 

Мелітопольськ
ийінститут 
механізації 
сільського 

господарства, 
рік закінчення: 

1981, 
спеціальність:  

механізація 
сільського 

господарства

29 Цивільний 
захист

Відповідність пунктам 
1, 3, 8, 10, 12, 15, 16, 18 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності. 
http://www.tsatu.edu.u
a/opbzh/people/rohach
-jurij-petrovych/ 
Пункт 1. Наявність за 
останні п’ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 



включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Rohach Y., Yatsukh 
O., Zoria M. 
Determining the Risks 
of the Production 
Environment of an 
Agricultural Enterprise. 
Modern Development 
Paths of Agricultural 
Production: Trends and 
Innovations / Ed. V. 
Nadykto. Cham, 
Switzerland: Springer, 
2019. P. 777-785. ISBN 
978-3-030-14917-8.
https://www.scopus.co
m/record/display.uri?
eid=2-s2.0-
85085803639&origin=
AuthorNamesList&txGi
d=26d535521d45b405a
59676a06493d080 
Пункт 3. Наявність 
виданого підручника
Навчальний посібник 
«Вимоги санітарії і 
гігієни праці при 
переробці м’яса і 
м’ясних продуктів» / 
Бутко Д.А, Скляр О.Г., 
Рогач Ю.П., Циб В.Г., 
Головін С.В., Бутко 
В.Д., 2016. - 239 с. 
Рекомендовано МОН 
України для студентів 
технічних 
спеціальностей 
аграрних ВНЗ.
http://www.tsatu.edu.u
a/opbzh/navchannja/p
osibnyky/ 
Пункт 8. Виконання 
функцій наукового 
керівника наукової 
теми
Виконання функцій 
наукового керівника 
наукової теми: 
0116U002736 
«Розробка 
методологічної бази 
для визначення 
надійності операторів 
мобільної 
сільськогосподарської 
техніки на 
підприємствах АПК».
https://drive.google.co
m/file/d/1M3ADkZyuS
4IYjDTQzfb5v0IOizho-
gad/view
Пункт 10. 
Організаційна робота 
у закладах освіти 
Робота на посаді 
завідувача кафедри 
цивільної безпеки 
Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету імені 
Дмитра Моторного (з 
2001 року і до 
теперішнього часу)
http://www.tsatu.edu.u
a/opbzh/people/rohach



-jurij-petrovych/
Пункт 12. Наявність 
патентів (загальна 
кількість чотири 
патенти)
1. Захисний пристрій 
для вікна 
виробничого 
приміщення. Патент 
України на корисну 
модель №104199, 
МПК (2006) Е 06 В 
9/01 від 10.01.2014, 
бюл. №1/2014.
2. Вал відбору 
потужності. Патент 
України на корисну 
модель №100976, 
МПК (2006) В 60 К 
17/28 від 25.08.2015, 
бюл. №16/2015.
3. Вібраційно-
відцентровий 
сепаратор. Патент 
України на корисну 
модель №105963, від 
10.04.2016 р. бюл. №7.
4. Захисні рукавички. 
Патент України на 
корисну модель. 
№130043 від 
26.11.2018. бюл. №22.
http://www.tsatu.edu.u
a/opbzh/people/rohach
-jurij-petrovych/
Пункт 15. Наявність 
науково-популярних 
та дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики (загальна 
кількість п’ять 
публікацій)
1. Hrytsaienko M., 
Rogach Y., Zorya M. 
Location of Social 
Capital in the Labor 
Protection of the 
Enterprise. Modern 
Development Paths of 
Agricultural 
Production: Trends and 
Innovations / Ed. V. 
Nadykto. Cham, 
Switzerland: Springer, 
2019. P. 41-53. ISBN 
978-3-030-14917-8. 
https://www.scopus.co
m/record/display.uri?
eid=2-s2.0-
85085792514&origin=A
uthorNamesList&txGid
=6a6fc014b588e2d852a
00a671beba57d 
2. Оцінка, 
ідентифікація 
професійних ризиків у 
роботі операторів 
мобільних машин і 
моніторинг умов їх 
праці / Вісник 
ХНТУСГ імені Петра 
Василенка. – Випуск 
190 «Механізація 
сільського 
господарства». – 
Харків, 2018. – С. 326-
336. 
http://www.tsatu.edu.u
a/opbzh/people/rohach
-jurij-petrovych/



3. Рогач Ю.П. 
Критерій і метод 
оцінки професійної 
придатності 
операторів мобільної 
техніки до виконання 
робіт на промислових 
підприємствах / Ю.П. 
Рогач // Геотехнічна 
механіка: Міжвід. зб. 
наук. праць. - Дніпро: 
ИГТМ НАНУ, 2017. - 
Вип. 134. - С. 155-162. 
http://www.tsatu.edu.u
a/opbzh/people/rohach
-jurij-petrovych/  
4. Рогач Ю.П. 
Методика розрахунку 
імовірності 
захворювань 
операторів мобільної 
сільськогосподарської 
техніки від впливу 
пилового фактору // 
Sciences of Europe. – 
Praga, 2016. - с. 97-100. 
http://www.tsatu.edu.u
a/opbzh/people/rohach
-jurij-petrovych/ 
5. Рогач Ю.П. 
Практичні підходи по 
оцінці ризику 
нещасних випадків на 
підприємствах АПК // 
Щомісячний 
науковий журнал 
«Smart and Young», 
Київ №7/2016. – с. 76-
81.http://www.tsatu.ed
u.ua/opbzh/people/roh
ach-jurij-petrovych/
Пункт 16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Академік 
Міжнародної академії 
з безпеки 
життєдіяльності. Reg. 
№00386. Рішення 
Президії Академії від 
17 лютого 2012 року, 
протокол №42/12.
http://www.tsatu.edu.u
a/opbzh/people/rohach
-jurij-petrovych/
Пункт 18. Наукове 
консультування 
установ, підприємств,  
організацій протягом 
не менше двох років
Договори про 
співпрацю між 
Таврійським 
державним 
агротехнологічним 
університетом імені 
Дмитра Моторного та 
ТОВ «Агрофірма 
Ольвія» і ТОВ «Агро-
Давидівка» від 06 
березня 2019 року
http://www.tsatu.edu.u
a/opbzh/naukova-
dijalnist/spivpracja/

296977 Вороніна 
Юлія 
Євгенівна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 

Факультет 
Економіки та 

бізнесу

Диплом 
магістра, 

Таврійська 
державна 

10 Євроінтеграція Відповідність пунктам 
1, 2, 3, 12, 14, 15, 16, 18 
Ліцензійних умов 
провадження 



роботи агротехнічна 
академія, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

0501 
Економіка 

підприємства

освітньої діяльності. 
(див. Додаток А).
http://feb.tsatu.edu.ua/
teacher/voronina-
yuliya-yevgenivna/
Основні публікацій:
1. Вороніна Ю.Є. 
Механізми управління 
конфліктами у сфері 
публічних відносин / 
Ю.Є. Вороніна // 
Науковий збірник 
Молодий вчений – 
Херсон, 2018 – Вип.12 
(64). – С.487-490
2. Вороніна Ю.Є. 
Система державного 
управління зовнішньо 
– економічною 
діяльністю / 
Ю.Є.Вороніна // 
збірник наукових 
праць Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету 
(економічні науки)./ 
за ред.Л.В.Синяєвої – 
Мелітополь: « Люкс», 
2018 – Вип.(2). – С.168 
- 174
3. Вороніна Ю.Є. 
Напрями формування 
регіонального 
управління в системі 
стратегічного 
планування / Ю.Є. 
Вороніна // збірник 
наукових праць 
Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету 
(економічні науки)./ 
за ред.Л.В.Синяєвої – 
Мелітополь: « Люкс», 
2018 – Вип.(3). – С.103 
–107.
4. Вороніна Ю.Є. 
Комунікативна 
політика в системі 
публічного 
управління // Ю.Є. 
Вороніна //збірник 
наукових праць 
Вісник Академії 
митної служби 
України. Серія: 
«Економіка» 
Науковий погляд: 
економіка та 
управління. - Дніпро  
2018 – Вип.3 (61). – 
С.29 – 34.
5. Вороніна Ю.Є. 
Антропологічні 
виміри природи 
конфліктів в 
публічному 
управлінні. /Вороніна 
Ю.Є.// Збірник 
наукових праць 
Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету імені 
Дмитра Моторного 
(економічні науки) за 
ред. Л.В.Синяєвої. – 
Мелітополь: Люкс, 
2019. – Вип.2- С.53 – 



57.
6. Ortina H., Yefimenko 
L.,Voronina J. The 
philosophy of 
sustainable 
development as a vector 
of social and 
responsible partnership 
of the state, business 
and civil society// 
Культурологічний 
вісник Нижньої 
Наддніпрянщини – 
2019.- Т.2.-№40- С.11-
117.
7.  Вороніна Ю.Є. 
Виникнення та 
вирішення 
конфліктних ситуацій 
в громадянському 
суспільстві. /Вороніна 
Ю.Є.// Актуальні 
проблеми державного 
управління : зб. наук. 
праць. Харків : Вид-во 
ХарРІ НАДУ 
“Магістр”, 2020. № 1 
(57). С.296-300.

Посібники: 
1.Теорія та практика 
публічного 
управління та 
адміністрування: 
навчальний посібник 
/ Ю.Є. Вороніна. – 
Мелітополь: ТОВ « 
Колор Принт», 2020. 
– 196с. 
Монографії:
1. Ортіна Г. В., 
Горбова, Н. А., 
Застрожнікова, І. В., 
Вороніна, Ю. Є., 
Нестеренко, О. М., 
Єфіменко, Л. М., 
Гарбар, Г. А. (2020). 
Демократична 
концепція 
формування 
свідомого суспільства: 
монографія. 
Мелітополь: ФОП 
Однорог Т.В.- 145 с. 

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування:
1. Запорізька 
державна інженерна 
академія МОН 
України з галузі знань 
«Управління та 
адміністрування» з 
18.10.2018 по 
28.11.2018, свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації № СС 
05402565/102-18. 
Опрацьовано теми: 
основи публічного 
управління та 
адміністрування, 
теорія та практика 
публічного 
управління та 
адміністрування, 
публічне 
адміністрування, 
державне управління 
у сфері національної 



безпеки, методи 
прийняття 
управлінських рішень
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
09/Voronina.jpg
2.Стажування в 
Польщі за програмою 
««Modern teaching 
methods on the EU 
educational market» – 
Higer school of social 
and economic in 
Przeworsk, april 2019. 
180 годин (Certificate 
of attendance № IFC-
WSSG/WK/2019-296)
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
06/Stazhuvannya.-
Voronina-YU.YE..pdf

296974 Застрожніко
ва Ірина 
Володимирів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Економіки та 

бізнесу

Диплом 
магістра, 

Таврійський 
державний 

агротехнологіч
ний 

університет, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства

11 Менеджмент 
публічних 
установ та 
організацій

Відповідність пунктам 
1, 2, 10, 11,12, 14, 15, 16, 
17, 18 Ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності. 
(див. Додаток А).
http://feb.tsatu.edu.ua/
teacher/zastrozhnikova
-irina-volodimirivna/

1. Irina V. 
Zastrozhnіkova, 
REGULATORY AND 
ORGANIZATIONAL 
ASPECTS: 
ADMINISTRATIVE-
TERRITORIAL 
REFORM IN 
UKRAINE, 
International Journal of 
Management (IJM) 
Volume 11, Issue 4, 
April 2020, pp. 647-
655.(Scopus)
2. Застрожнікова І.В. 
Менеджмент освітніх 
мереж ОТГ в умовах 
децентралізації влади 
в Україні. Експерт: 
парадигми 
юридичних наук і 
державного 
управління : 
електронне наукове 
видання : збірник. 
2019.  № 4 (6). с.150-
158.
3. Застрожнікова І.В. 
Формування 
кадрового резерву, як 
одна з функцій HR-
менеджменту 
державної служби. 
Збірник наукових 
праць Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету. 
Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс» 
2018.  №2. с. 85-95 .
4. Застрожнікова І.В. 
Державне 
регулювання 
підготовки 
кваліфікованих кадрів 



для об’єднаних 
територіальних 
громад вищими 
навчальними 
закладами України. 
Актуальні проблеми 
державного 
управління: зб. 
наук.пр. Харків: Вид–
во ХарРІ НАДУ 
«Магістр», 2019. Вип. 
1 (55). с.150-155.
5. Застрожнікова І. В. 
Створення опорних 
навчальних закладів в 
об’єднаних 
територіальних 
громадах. Публічне 
адміністрування: 
теорія та практика. 
2019. вип. 2(22).
6. Застрожнікова І.В. 
Публічне управління 
реформуванням 
початкової освіти в 
ОТГ. Держава та 
регіони. Серія: 
Державне 
управління». № 4 
(68). 2019. с. 249-254.
7. Застрожнікова І.В. 
Державний 
менеджмент вищої 
освіти / І.В. 
Застрожнікова // 
Публічне управління 
та адміністрування у 
процесах економічних 
реформ: збірник тез 
доповідей ІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. Херсон: 
ДВНЗ «ХДАУ». 2020.  
с.295-297.
8. Застрожнікова І.В. 
Державне 
регулювання 
створення та 
функціонування 
опорних шкіл в 
умовах 
децентралізації. 
Право та державне : 
збірник наукових 
праць / [за ред. О.В. 
Покатаєвої]. У 2-х 
томах.  Запоріжжя: 
КПУ. 2019 .  №2(35).  
с.137-144.

Монографії:
1. Застрожнікова І.В. 
Сталий розвиток 
місцевих громад в 
умовах 
децентралізації:моног
рафія \ Г.В., Ортіна, 
О.Г.Сокіл, Ю.О.Прус , 
І.В.,Застрожнікова,Л.
М. Єфіменко  – 
Мелітополь: ФОП 
Однорог Т.В., 2019. – 
171 с.

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування:
Запорізька державна 
інженерна академія
http://feb.tsatu.edu.ua/



wp-
content/uploads/2018/
12/SAM_6112.jpg

195829 Нестеренко 
Олена 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Економіки та 

бізнесу

Диплом 
магістра, 

"Класичний 
приватний 

університет", 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 053322, 
виданий 

15.10.2019

10 Правове 
забезпечення 
спеціальності

Відповідність пунктам 
Відповідність пунктам  
2, 3,9, 12,  14, 15, 16, 18 
Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності. 
(див. Додаток А).
http://feb.tsatu.edu.ua/
teacher/nesterenko-
olena-mikolayivna/

Основні публікації:
1. Нестеренко О.М., 
Горбова Н.А. 
Теоретико-
методологічні 
механізми впливу 
державної політики на 
процес формування 
свідомої особистості./ 
Прикарпатський 
юридичний вісник 1 (4 
(29)), С. 33-37
2. Нестеренко О.М., 
Горбова Н.А. 
Теоретична модель 
правовиховного 
процесу у його 
динаміці. Правові 
новели.   випуск 
11/2020, С.16-23
3. Нестеренко О.М. 
Підвищення рівня 
правової та етичної 
культури державних 
управлінців як один із 
основних пріоритетів 
правового виховання в 
умовах соціальної 
мобільності/ 
Нестеренко О.М. // 
Загальноукраїнський 
науково-практичний 
господарсько-
правовий журнал 
«Підприємництво, 
господарство і право» 
Розділ «Юридичні 
науки» № 6, м. Київ, 
2019 р.- ст. 230-233;
4. Нестеренко О. М. 
Систематизація видів 
правового виховання. 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія: 
Юридичні науки. 
2018. Вип. 3, Т. 1. С. 
37-40.
5. Нестеренко О. М. 
Фактори, що 
визначають специфіку 
правового виховання в 
різних типах правових 
систем. Держава та 
регіони. Серія: Право. 
2018. № 1. С. 17-21.
6. Нестеренко О. М. 
Аналіз особливостей 
деформації правової 
свідомості у 
професійному 
середовищі. Науковий 
вісник Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
Юриспруденція. 2017. 



№ 25. С. 10-12.
7. Нестеренко О. М. 
Особливості правової 
соціалізації 
внутрішньо 
переміщених осіб. 
Підприємництво, 
господарство і право. 
2017. № 5. С. 185-188.
8. Нестеренко О. М. 
Аналіз підходів до 
розуміння поняття 
правового виховання в 
сучасній юридичній 
науці. Науковий 
вісник Херсонського 
державного 
університету. Серія: 
Юридичні науки. 
2016. Вип. 2, Т. 1. С. 
19-21.
9. Нестеренко О. М. 
Актуальні проблеми 
та цілі правового 
виховання молоді. 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету. Серія: 
Право. 2015. Вип. 35, 
ч. 2, Т. 1. С. 53-55.
Посібники:
Економіка сучасних 
соціально-трудових 
відносин: навч. посіб. 
/ Л.В. Синяєва, С.А. 
Нестеренко, Н.О. 
Бочарова, С.Р. 
Плотніченко,
О.М. Нестеренко. – 
Мелітополь: 
Видавничий будинок 
ММД, 2018. – 169 с.
Монографії: 
Ортіна, Г. В., Горбова, 
Н. А., Застрожнікова, 
І. В., Вороніна, Ю. Є., 
Нестеренко, О. М., 
Єфіменко, Л. М., & 
Гарбар, Г. А. (2020). 
Демократична 
концепція 
формування 
свідомого суспільства: 
монографія. 
Мелітополь: ФОП 
Однорог Т.В.- 145 с. 
Сучасне правове 
виховання в Європі як 
один із способів 
формування 
свідомого 
громадянина.
Підвищення 
кваліфікації, 
стажування:
Запорізька державна 
інженерна академія в 
галузі знань 
"Управління та 
адміністрування"
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
09/Nesterenko.jpg

296973 Ортіна 
Ганна 
Володимирів
на

Виконуюча 
обов'язки 
декана, 
Основне 

Факультет 
Економіки та 

бізнесу

Диплом 
бакалавра, 
Таврійська 
державна 

10 Управління 
проектами в 
умовах сталого 
розвитку

Відповідність пунктам  
2, 3, 10, 11, 12, 15, 16, 18 
Ліцензійних умов 
провадження 



місце 
роботи

агротехнічна 
академія, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 
магістра, 
Приватне 

акціонерне 
товариство 

"Приватний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Запорізький 
інститут 

економіки та 
інформаційних 

технологій", 
рік закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

8.03060104 
менеджмент 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності

освітньої діяльності. 
(див. 
http://feb.tsatu.edu.ua/
teacher/ortina-ganna-
volodimirivna/ ).

Основні публікації:
1. Ортіна Г.В. 
Монографія. 
Державна політика 
розвитку реального 
сектору економіки 
України: формування 
та реалізація 
антикризової стратегії 
/ Г.В. Ортіна. – Харків: 
НУЦЗУ, 2017. – 414 с
2.  Ортіна Г.В. 
Зарубіжний досвід 
реалізації державної 
політики щодо 
стратегічного 
розвитку реального 
сектора економіки 
[Електронний ресурс] 
/ Г.В. Ортіна // 
Державне управління: 
удосконалення та 
розвиток. – 2016. – № 
3. – Режим доступу до 
журналу: http:// 
www.dy.nayka.com.ua.
4.  Ортіна Г.В. 
Кластеризація як 
напрям реалізації 
державної 
антикризової стратегії 
розвитку реального 
сектора економіки 
[Електронний ресурс] 
/ Г.В. Ортіна // 
Державне управління: 
удосконалення та 
розвиток. – 2017. – № 
4. – Режим доступу до 
журналу: http:// 
www.dy.nayka.com.ua.
5. Ортіна Г.В. 
Стратегічні напрями 
державної політики 
щодо антикризової 
підтримки 
металургійної галузі 
України / Г.В. Ортіна 
// Вісник 
Національного 
університету 
цивільного захисту 
України : зб. наук. пр. 
– Х. : Вид-во НУЦЗУ, 
2017. – Вип. 2 (7) 
(Серія “Державне 
управління”). – С. 164-
172.
6. Ортіна Г.В. 
Антикризовий 
розвиток економіки 
як фактор ефективної 
державної політики в 
умовах модернізації / 
Г.В. Ортіна // 
Економічний вісник 
Запорізької державної 
інженерної академії. –
2018. – № 2. – С. 42 – 
46.
7. Ортіна Г. В. 
Технологічний 
розвиток інноваційної 
державної політики як 
складової соціальної 



безпеки країни / Г. В. 
Ортіна // Вісник 
національного 
університету 
цивільного захисту 
України Серія 
"Державне 
управління" – 2019. –
№ 1 (10). – С.40-47.
8. Ортіна Г. В. 
Забезпечення високої 
результативності 
державної політики 
антикризового 
розвитку реального 
сектору економіки / Г. 
В. Ортіна // 
Економіка і 
суспільство – 2019 . –
№ 20. – С.77-80.

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування:
Запорізька державна 
інженерна академія, 
Свідоцтво про 
підвіщення 
кваліфікації з галузі 
знань «Управління та 
адміністрування »
СС 05402565/82-18 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
09/Ortina.jpg 
Польська вища школа 
Społeczno-Gospodarcza 
w Przeworsku WSSG
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
07/Certificate-Ortina-
1.pdf 

106829 Симоненко 
Світлана 
Вікторівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

загальноунівер
ситетської 
підготовки

Диплом 
спеціаліста, 

Мелітопольськ
ий державний 
педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1997, 
спеціальність:  

Хімія та основи 
інформатики. 

Іноземна 
мова., Диплом 
кандидата наук 

ДK 054437, 
виданий 

15.10.2019

23 Ділова 
іноземна мова

Відповідність пунктам 
1, 2, 3, 9, 10, 13, 14, 16, 
18 Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності. 
http://www.tsatu.edu.u
a/im/wp-
content/uploads/sites/2
4/vydy_i_rezul_taty_p
rofesijnoi_dijal_nosti_s
ymonenko_s.v._2016-
2019.pdf 
Основні публікації:
1. Symonenko, S.V., 
Osadchyi, V.V., 
Sysoieva, S.O., Osadcha, 
K.P., Azaryan, A.A. 
Сloud technologies for 
enhancing 
communication of IT 
professionals. 2020. 
CEUR Workshop 
Proceedings. Vol. 2643, 
pp. 225-236 
(електронне, Scopus)
2. Symonenko S. 
Complementing content 
of English courses for 
enhancing 
communication of IT-
professionals for 
sustainable 
development. The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 



Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020). Kryvyi 
Rih, Ukraine, May 20-
22, 2020. Volume 166 
(2020). 
https://doi.org/10.1051
/e3sconf/20201661000
8 (електронне, Scopus)
3. Symonenko S, 
Zaitseva N., Osadchyi 
V., Vynogradova M. 
Interactive methods of 
training for enhancing 
communication of IT-
professionals. The 
International 
Conference on History, 
Theory and 
Methodology of 
Learning (ICHTML 
2020). Kryvyi Rih, 
Ukraine, May 13-15, 
2020. Volume 75 
(2020). 
https://doi.org/10.1051
/shsconf/20207504009
4. Симоненко С.В. 
Проблеми 
професійної 
підготовки фахівців з 
програмної інженерії. 
Scientific and pedagogic 
internship “EU 
experience in reforming 
engineering education” 
: Internship 
proceedings, January 
20 – February 28, 
2020. Prague, Czech 
Technical University. C. 
72-78.
5. Symonenko S. V., 
Lemeshchenko-Lagoda 
V. V., Kurashkin O. S. 
Peculiarities of tablet 
PC application for ESP 
learning at agrarian and 
technical universities. 
Ukrainian Journal of 
Educational Studies 
and Information 
Technology. – 2019. 
Vol. 7. Issue 4. P.31-36.
6. Symonenko S.V., 
Zaitseva N.V., Osadchyi 
V.V., Osadcha K.P, 
Shmeltser., E.O. Virtual 
reality in foreign 
language training at 
higher educational 
institutions. Augmented 
Reality in Education : 
Proceedings of the 2nd 
International Workshop 
(Kryvyi Rih, Ukraine, 
March 22, 2019). Kryvyi 
Rih, 2020. Vol. 2547. 
pp. 37-49. 
(електронне, Scopus)
7. Voloshinov, S., 
Kruglyk, V., Osadchyi, 
V., Osadcha, K., & 
Symonenko, S. (2020). 
Realities and prospects 
of distance learning at 
higher education 
institutions of Ukraine. 
Ukrainian Journal of 
Educational Studies 



and Information 
Technology, 8(1), 1-16. 
https://doi.org/10.3291
9/uesit.2020.01.01.
8. Symonenko S., 
Osadchyi V. 
Peculiarities of English 
Language Training for 
Electrical Engineering 
Students at Ukrainian 
Universities. 2019 IEEE 
International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
Systems (MEES). IEEE, 
2019. P.394-397. DOI: 
10.1109/MEES.2019.88
96541. (електронне, 
Scopus)
9. Симоненко С. В. 
Модель формування 
комунікативної 
компетентності 
фахівців з програмної 
інженерії. Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах: зб. наук. пр. / 
редкол.: А. В. Сущенко 
(гол. ред.) та ін. 
Запоріжжя, 2018. Вип. 
60 (113). С. 181–185. 
(друковане, фахове)
Посібники та 
навчально-методичні 
посібники: 
1. Симоненко С.В. 
Business English 
Essentials for Software 
Engineers. Навчально-
методичний посібник 
з розвитку навичок 
читання, говоріння та 
письма майбутніх 
фахівців з програмної 
інженерії / С.В. 
Симоненко. – 
Мелітополь: ФО-П 
Однорог Т.В., 2017. – 
95 с.
2. Симоненко С.В. 
Dictionary of 
Information 
Technology and 
Software Engineering 
Abbreviations. 
Словник абревіатур та 
скорочень з 
інформаційних 
технологій і 
програмної інженерії 
[англ.]/ С.В. 
Симоненко. – 
Мелітополь: ФО-П 
Однорог Т.В., 2017. – 
312 с.
3. Симоненко С.В. 
Improve your listening 
and speaking. 
Навчально-
методичний посібник 
з розвитку навичок 
аудіювання та 
говоріння майбутніх 
фахівців з програмної 
інженерії / С.В. 
Симоненко. – 
Мелітополь: ФО-П 
Однорог Т.В., 2018. – 
112 с.



4. Симоненко С.В. 
Dictionary of 
Information 
Technology and 
Software Engineering 
Abbreviations. 
Словник абревіатур та 
скорочень з 
інформаційних 
технологій і 
програмної інженерії 
[англ.]/ С.В. 
Симоненко. – 
Мелітополь: ФО-П 
Однорог Т.В., 2017. – 
312 с.
5. Симоненко С.В. 
Методичні 
рекомендації з 
розвитку 
професійного 
англомовного 
спілкування фахівців з 
програмної інженерії/ 
С.В. Симоненко. – 
Мелітополь: ФО-П 
Однорог Т.В., 2018. – 
92 с.
Підвищення 
кваліфікації, 
стажування:
1. Науково-
педагогічне 
стажування "EU 
experience in reforming 
engineering education", 
Прага, Чеський 
технічний університет, 
20 січня - 28 лютого 
2020 року
2. Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. Свідоцтво 
12СПВ 103679 від 
7.04.15 р.
3. Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. Свідоцтво СС 
00493706/002410-17 
від 24.03.2017 р.
4. Склала онлайн 
міжнародно-визнаний 
екзамен LCCI «English 
for Business and First 
Certificate for Teachers 
of Business English» з 
п’яти модулів (січень 
2018 р., Certificate of 
Completion)

296974 Застрожніко
ва Ірина 
Володимирів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Економіки та 

бізнесу

Диплом 
магістра, 

Таврійський 
державний 

агротехнологіч
ний 

університет, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства

11 Електронне 
урядування та 
демократія

Відповідність пунктам 
1, 2, 10, 11,12, 14, 15, 16, 
17, 18 Ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності. 
(див. Додаток А).
http://feb.tsatu.edu.ua/
teacher/zastrozhnikova
-irina-volodimirivna/

1. Застрожнікова І.В. 
Електронне 
урядування в 
аграрному секторі 
економіки України. 
Збірник наукових 
праць Таврійського 



державного 
агротехнологічного 
університету 
(економічні науки) / 
За ред. Л.В. Синяєвої. 
– Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс», 
2018. №2. с. 148-152.
2. Застрожнікова І.В. 
Зарубіжний досвід 
електронного 
урядування сфери 
освіти в Україні. 
Науковий вісник: 
державне управління: 
журнал. 2020. №2 (4) 
2020. С.160-168.
3. Застрожнікова І.В. 
Електронні новації 
для аграрного сектору. 
Підприємництво в 
аграрній сфері: 
глобальні виклики та 
ефективний 
менеджмент: 
Матеріали І 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (12-13 
лютого 2020 р.): у 2 ч. 
Запоріжжя: ЗНУ. 
2020. Ч.1.  c.491-493.
4. Застрожнікова І.В. 
Пріоритети державної 
інформаційної 
політики у розвитку 
аграрного сектору 
економіки України. 
Збірник матеріалів ІІ 
Всеукраїнській 
науково-практичній 
інтернет-конференції 
молодих вчених та 
студентів «Сучасні 
інформаційні системи 
та технології», 
м.Херсон, 30 
листопада 2019 р.
5. Застрожнікова І.В. 
Система електронних 
державних закупівель 
у вищих навчальних 
закладах України. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
технології в умовах 
освітньої парадигми 
інформаційно-
комунікативного 
СУСПІЛЬСТВА», м. 
Запоріжжя, 26 
листопада 2018 року.
6. Застрожнікова І.В. 
Сучасний стан 
державного 
регулювання освітніх 
новацій в Україні. 
Актуальні проблеми 
державного 
управління: зб. 
наук.пр.  Харків: Вид–
во ХарРІ НАДУ 
«Магістр», 2019.  Вип. 
2 (56), с.192-198.
Монографії:
1. Застрожнікова І. В. 
Демократична 
концепція 



формування 
свідомого суспільства: 
монографія. / Г.В. 
Ортіна, Н.А.Горбова, 
І.В. Застрожнікова, 
Ю.Є. Вороніна, О.М. 
Нестеренко, Л.М. 
Єфіменко, Г.А. Гарбар. 
/ Мелітополь: ФОП 
Однорог Т.В. – 2019.

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування:
Запорізька державна 
інженерна академія
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2018/
12/SAM_6112.jpg

129369 Єременко 
Лариса 
В`ячеславівн
а

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

загальноунівер
ситетської 
підготовки

Диплом 
спеціаліста, 

Мелітопольськ
ий державний 
педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

010107 
Географія та 

мова і 
література, 
практична 
психологія, 

Диплом 
магістра, 

Мелітопольськ
ий державний 
педагогічний 
університет 

імені Богдана 
Хмельницьког

о, рік 
закінчення: 

2019, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014662, 
виданий 

31.05.2013

9 Психологія 
управління та 
конфліктологія

Відповідність пунктам 
1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 
17 Ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності. 
(див. Додаток А).
http://www.tsatu.edu.u
a/shn/wp-
content/uploads/sites/5
9/profesijna-aktyvnist-
npp_yeremenko-
l.v..pdf

Основні публікації:
1. MODELING 
INNOVATIVE 
ECONOMIC ACTIVITY 
OF PEASANTFARM / 
Sergey Kalchenko, 
Tetiana Popova, Denis 
Eremenko, Larisa 
Eremenko// Modern 
Development Paths of 
Agricultural 
Production. – Cham: 
Springer International 
Publishing, 2019. – P. 
451-461.
2. Єременко Л.В. 
Фермерське село: 
філософський та 
економічний аспекти  
дослідження - Збірник 
наукових праць 
Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету 
(економічні науки)/ 
За ред. Л.В. Синяєвої.- 
Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс», 
2016.- № 2 (31). С. 10 – 
14 
3. Єременко Л.В. Роль 
емоційного інтелекту 
у професійній 
компетентності 
керівника - Збірник 
наукових праць 
Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Психологічні науки». 
– Херсон 2017. – 
Вип.1, Т. 2, С. 150-155 
Журнал включено до 
міжнародної 
наукометричної бази  



Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща)
4. Єременко Л.В. 
Фактори 
задоволеності працею 
і мотивації 
професійної 
діяльності - Збірник 
наукових праць 
Класичного 
приватного 
університету «Теорія і 
практика сучасної 
психології». – 
Запоріжжя 2018. - 
Вип.1. Журнал 
включено до 
міжнародної 
наукометричної бази  
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща)
5. Єременко Л.В. 
Аналіз досліджень 
фінансової поведінки 
населення в 
економічній 
психології - Збірник 
наукових праць 
Класичного 
приватного 
університету «Теорія і 
практика сучасної 
психології». – 
Запоріжжя  2018. - 
Вип.2. Журнал 
включено до 
міжнародної 
наукометричної бази  
Index Copernicus 
International 
(Республіка Польща)
Посібники:
1. Єременко Л. В. 
Конфліктологія: 
Навчальний посібник 
/ Л.В.Єременко. – 
Мелітополь: ФО-П 
Однорог Т.В., 2018. – 
219с. 
2. Єременко Л. В., 
Ісакова О. І. 
Конфліктологія: 
Навчальний посібник 
для самостійної 
роботи студентів / 
Л.В.Єременко, 
О.І.Ісакова. - 
Мелітополь: ФО-П 
Однорог Т.В., 2020. –
270 с. 
3. Єременко Л. В., 
Ісакова О. І. 
Психологія: 
Навчальний посібник 
для самостійної 
роботи студентів / 
Л.В.Єременко, 
О.І.Ісакова. - 
Мелітополь: ФО-П 
Однорог Т.В., 2020. –
128 с. 
4. Єременко Л. В., 
Ісакова О. І. 
Психологія 
управління: 
Навчальний посібник 
для самостійної 
роботи студентів / 
Л.В.Єременко, 



О.І.Ісакова. - 
Мелітополь: ФО-П 
Однорог Т.В., 2020. –
85 с. 
5. Єременко Л. В., 
Ісакова О. І. 
Психологія 
управління: Конспект 
лекцій / 
Л.В.Єременко, 
О.І.Ісакова. - 
Мелітополь: ФО-П 
Однорог Т.В., 2020. –
66 с.
6. Підвищення 
кваліфікації, 
стажування:
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України 2017 р.
http://www.tsatu.edu.u
a/shn/people/jeremenk
o-larysa-
vjacheslavivna/  

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

РН07. Уміти 
розробляти 
національні/регіона
льні програмні 
документи щодо 
розвитку 
публічного 
управління, 
використовуючи 
системний аналіз і 
комплексний підхід, 
а також методи 
командної роботи.

Філософія державного 
управління

Лекції, практичні заняття, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самостійна робота, відео 
метод у сполучення з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (мультимедійні, 
дистанційні тощо).

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
екзамену. 
Види контролю: поточний 
контроль, модульний 
контроль. Можливий 
ректорський контроль.

Переддипломна 
практика: Стратегічне 
управління 
установами та 
організаціями

Практичний, наочний, 
робота з навчально-
методичною літературою та 
Інтернет-ресурсами., 
самостійна робота.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
диференційованого заліку. 
Форми оцінювання: 
контроль повноти та якості 
виконання програми 
практики; оцінювання: 
відвідуваності кожного 
елемента практики, 
оформлення щоденника та 
звіту з практики, захисту 
практики.

Психологія Лекції, практичні заняття, Оцінювання навчальних 



управління та 
конфліктологія

наочний метод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, самостійна 
робота.

досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
екзамену. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль.

РН03. Знати 
основні засади 
національної 
безпеки та уміти 
попереджати й 
нейтралізувати 
виклики і загрози 
національним 
інтересам України 
в межах своєї 
професійної 
компетенції.

Євроінтеграція Лекції, практичні заняття, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самостійна робота, відео 
метод (мультимедійні, 
дистанційні тощо).

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
диференційованого заліку. 
Види контролю: поточний 
контроль, модульний 
контроль. Можливий 
ректорський контроль.

Правове забезпечення 
спеціальності

Лекції, дискусії, співбесіда, 
практичні заняття, робота з 
навчально-методичною 
літературою, відео метод у 
сполучення з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (мультимедійні, 
дистанційні тощо), 
самостійна робота.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у 
форміекзамену. Види 
контролю: поточний, 
тематичний, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль.

РН09. 
Спілкуватися 
іноземною мовою 
на професійну 
тематику, 
обговорювати 
проблеми 
публічного 
управління та 
результати 
досліджень.

Ділова іноземна мова Лекції, практичні заняття, 
наочний метод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, самостійна 
робота.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
екзамену. 
Види контролю: поточний 
контроль, модульний 
контроль. Можливий 
ректорський контроль.

Інновації в суспільно-
економічному 
розвитку (англ. 
мовою)

Лекції, дискусії, співбесіда, 
практичні заняття, робота з 
навчально- методичною 
літературою, відео метод у 
сполучення з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (мультимедійні, 
дистанційні тощо), 
самостійна робота.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
диференційованого заліку. 
Види контролю: поточний 
контроль, модульний 
контроль. Можливий 
ректорський контроль.

РН13. Розробляти 
та реалізовувати 
заходи щодо 
адаптації та 
впровадження 
кращих 
вітчизняних та 
зарубіжних 
практик 
діяльності органів 
публічного 

Менеджмент 
публічних установ та 
організацій

Лекції, дискусії, співбесіда, 
практичні заняття, робота з 
навчально- методичною 
літературою, самостійна 
робота, відео метод 
(мультимедійні, дистанційні 
тощо).

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
диференційованого заліку. 
Види контролю: поточний 
контроль, модульний 



управління та 
організацій.

контроль. Можливий 
ректорський контроль.

Правове забезпечення 
спеціальності

Лекції, дискусії, співбесіда, 
практичні заняття, робота з 
навчально- методичною 
літературою, відео метод у 
сполучення з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (мультимедійні, 
дистанційні тощо), 
самостійна робота.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
екзамену. Види контролю: 
поточний, тематичний, 
періодичний, підсумковий, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Інновації в суспільно-
економічному 
розвитку (англ. 
мовою)

Лекції, дискусії, співбесіда, 
практичні заняття, робота з 
навчально- методичною 
літературою, відео метод у 
сполучення з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (мультимедійні, 
дистанційні тощо), 
самостійна робота.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
диференційованого заліку. 
Види контролю: поточний 
контроль, модульний 
контроль. Можливий 
ректорський контроль.

Психологія 
управління та 
конфліктологія

Лекції, практичні заняття, 
наочний метод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, самостійна 
робота.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
екзамену. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль.

РН15. Здійснювати 
професійні 
завдання з 
обов’язковим 
урахуванням 
галузевих вимог 
щодо забезпечення 
безпеки персоналу 
та захисту 
населення в 
небезпечних та 
надзвичайних 
ситуаціях.

Цивільний захист Лекції, практичні заняття, 
робота з навчально- 
методичною літературою, 
самостійна робота, відео 
метод у сполучення з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (мультимедійні, 
дистанційні тощо).

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
екзамену. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль.

РН14. 
Демонструвати 
розуміння та 
сприйняття 
етичних правил 
поведінки в системі 
публічного 
управління.

Психологія 
управління та 
конфліктологія

Лекції, практичні заняття, 
наочний метод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, самостійна 
робота.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
екзамену. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль.

Філософія державного 
управління

Лекції, практичні заняття, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самостійна робота, відео 
метод у сполучення з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 



комп’ютерними засобами 
навчання (мультимедійні, 
дистанційні тощо).

«незадовільно») у формі 
екзамену. 
Види контролю: поточний 
контроль, модульний 
контроль. Можливий 
ректорський контроль.

РН01. Знати 
теоретичні та 
прикладні засади 
вироблення й 
аналізу публічної 
політики, основ та 
технологій 
прийняття 
управлінських 
рішень.

Менеджмент 
публічних установ та 
організацій

Лекції, дискусії, співбесіда, 
практичні заняття, робота з 
навчально- методичною 
літературою, самостійна 
робота, відео метод 
(мультимедійні, дистанційні 
тощо).

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
диференційованого заліку. 
Види контролю: поточний 
контроль, модульне ПМК. 
Можливий ректорський 
контроль.

Управління проектами 
в умовах сталого 
розвитку

Лекції, дискусії, співбесіда, 
практичні заняття, робота з 
навчально- методичною 
літературою, відео метод у 
сполучення з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (мультимедійні, 
дистанційні тощо), 
самостійна робота.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
диференційованого заліку. 
Види контролю: поточний 
контроль, модульне ПМК. 
Можливий ректорський 
контроль.

Психологія 
управління та 
конфліктологія

Лекції, практичні заняття, 
наочний метод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, самостійна 
робота.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
екзамену. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль.

Курсова робота 
"Менеджмент 
публічних установ та 
організацій"

Практичний метод, 
дослідницький, 
ситуаційний, самостійна 
робота, робота з навчально 
методичною літературою та 
з нормативно-правовими 
джерелами та Інтернет-
ресурсами.

Захист курсової роботи.

РН02.Розв’язувати 
складні задачі 
публічного 
управління та 
адміністрування, 
враховуючи вимоги 
законодавства, 
виявляти правові 
колізії та 
проблеми, 
розробляти 
проекти 
нормативно-
правових актів для 
їх усунення.

Правове забезпечення 
спеціальності

Лекції, дискусії, співбесіда, 
практичні заняття, робота з 
навчально- методичною 
літературою, відео метод у 
сполучення з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (мультимедійні, 
дистанційні тощо), 
самостійна робота.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
екзамену. Види контролю: 
поточний, тематичний, 
періодичний, підсумковий, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Менеджмент 
публічних установ та 
організацій

Лекції, дискусії, співбесіда, 
практичні заняття, робота з 
навчально- методичною 
літературою, самостійна 
робота, відео метод 
(мультимедійні, дистанційні 
тощо).

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
диференційованого заліку. 



Види контролю: поточний 
контроль, модульний 
контроль. Можливий 
ректорський контроль.

РН11. Розробляти 
обґрунтовані 
управлінські 
рішення з 
урахуванням 
питань 
європейської та 
євроатлантичної 
інтеграції, 
враховувати цілі, 
наявні законодавчі, 
часові та ресурсні 
обмеження, 
оцінювати 
політичні, 
соціальні, 
економічні та 
екологічні наслідки 
варіантів рішень.

Євроінтеграція Лекції, практичні заняття, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самостійна робота, відео 
метод (мультимедійні, 
дистанційні тощо).

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою(«відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
диференційованого заліку. 
Види контролю: поточний 
контроль, модульний 
контроль. Можливий 
ректорський контроль.

Правове забезпечення 
спеціальності

Лекції, дискусії, співбесіда, 
практичні заняття, робота з 
навчально- методичною 
літературою, відео метод у 
сполучення з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (мультимедійні, 
дистанційні тощо), 
самостійна робота.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
екзамену. Види контролю: 
поточний, тематичний, 
періодичний, підсумковий, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Управління проектами 
в умовах сталого 
розвитку

Лекції, дискусії, співбесіда, 
практичні заняття, робота з 
навчально- методичною 
літературою, відео метод у 
сполучення з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (мультимедійні, 
дистанційні тощо), 
самостійна робота.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
диференційованого заліку. 
Види контролю: поточний 
контроль, модульний 
контроль. Можливий 
ректорський контроль.

Переддипломна 
практика: Стратегічне 
управління 
установами та 
організаціями

Практичний, наочний, 
робота з навчально-
методичною літературою та 
Інтернет-ресурсами., 
самостійна робота.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
диференційованого заліку. 
Форми оцінювання: 
контроль повноти та якості 
виконання програми 
практики; оцінювання: 
відвідуваності кожного 
елемента практики, 
оформлення щоденника та 
звіту з практики, захисту 
практики.

РН08. Уміти 
здійснювати 
ефективну 
комунікацію, 
аргументувати 
свою позицію, 
використовувати 
сучасні 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у сфері 
публічного 
управління та 
адміністрування 
на засадах 

Психологія 
управління та 
конфліктологія

Лекції, практичні заняття, 
наочний метод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, самостійна 
робота.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
екзамену. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль.

Інновації в суспільно- Лекції, дискусії, співбесіда, Оцінювання навчальних 



соціальної 
відповідальності, 
правових та 
етичних норм.

економічному 
розвитку (англ. 
мовою)

практичні заняття, робота з 
навчально- методичною 
літературою, відео метод у 
сполучення з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (мультимедійні, 
дистанційні тощо), 
самостійна робота.

досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
диференційованого заліку. 
Види контролю: поточний 
контроль, модульний 
контроль. Можливий 
ректорський контроль.

Переддипломна 
практика: Стратегічне 
управління 
установами та 
організаціями

Практичний, наочний, 
робота з навчально-
методичною літературою та 
Інтернет-ресурсами., 
самостійна робота.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
диференційованого заліку. 
Форми оцінювання: 
контроль повноти та якості 
виконання програми 
практики; оцінювання: 
відвідуваності кожного 
елемента практики, 
оформлення щоденника та 
звіту з практики, захисту 
практики.

Менеджмент 
публічних установ та 
організацій

Лекції, дискусії, співбесіда, 
практичні заняття, робота з 
навчально- методичною 
літературою, самостійна 
робота, відео метод 
(мультимедійні, дистанційні 
тощо).

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
диференційованого заліку. 
Види контролю: поточний 
контроль, модульний 
контроль. Можливий 
ректорський контроль.

Електронне 
урядування та 
демократія

Лекції, дискусії, співбесіда, 
практичні заняття, робота з 
навчально- методичною 
літературою, відео метод у 
сполучення з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (мультимедійні, 
дистанційні тощо), 
самостійна робота.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
екзамену. Види контролю: 
поточний контроль, 
модульний контроль. 
Можливий ректорський 
контроль.

Курсова робота 
"Менеджмент 
публічних установ та 
організацій"

Практичний метод, 
дослідницький, 
ситуаційний, самостійна 
робота, робота з навчально 
методичною літературою та 
з нормативно-правовими 
джерелами та Інтернет-
ресурсами.

Захист курсової роботи.

Філософія державного 
управління

Лекції, практичні заняття, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самостійна робота, відео 
метод у сполучення з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (мультимедійні, 
дистанційні тощо).

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
екзамену. 
Види контролю: поточний 
контроль, модульний 
контроль. Можливий 



ректорський контроль.
РН10. 
Представляти 
органи публічного 
управління й інші 
організації 
публічної сфери та 
презентувати для 
фахівців і широкого 
загалу результати 
їх діяльності.

Менеджмент 
публічних установ та 
організацій

Лекції, дискусії, співбесіда, 
практичні заняття, робота з 
навчально- методичною 
літературою, самостійна 
робота, відео метод 
(мультимедійні, дистанційні 
тощо).

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
диференційованого заліку. 
Види контролю: поточний 
контроль, модульний 
контроль. Можливий 
ректорський контроль.

Управління проектами 
в умовах сталого 
розвитку

Лекції, дискусії, співбесіда, 
практичні заняття, робота з 
навчально- методичною 
літературою, відео метод у 
сполучення з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (мультимедійні, 
дистанційні тощо), 
самостійна робота.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
диференційованого заліку. 
Види контролю: поточний 
контроль, модульний 
контроль. Можливий 
ректорський контроль.

Психологія 
управління та 
конфліктологія

Лекції, практичні заняття, 
наочний метод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, самостійна 
робота.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
екзамену. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль.

РН06. Здійснювати 
ефективне 
управління 
інноваціями, 
ресурсами, 
ризиками, 
проектами, 
змінами, якістю, 
застосовувати 
сучасні моделі, 
підходи та 
технології, 
міжнародний досвід 
при проектуванні 
та реорганізації 
управлінських та 
загально-
організаційних 
структур.

Управління проектами 
в умовах сталого 
розвитку

Лекції, дискусії, співбесіда, 
практичні заняття, робота з 
навчально- методичною 
літературою, відео метод у 
сполучення з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (мультимедійні, 
дистанційні тощо), 
самостійна робота.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
диференційованого заліку. 
Види контролю: поточний 
контроль, модульний 
контроль. Можливий 
ректорський контроль.

Інновації в суспільно-
економічному 
розвитку (англ. 
мовою)

Лекції, дискусії, співбесіда, 
практичні заняття, робота з 
навчально- методичною 
літературою, відео метод у 
сполучення з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (мультимедійні, 
дистанційні тощо), 
самостійна робота.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
диференційованого заліку. 
Види контролю: поточний 
контроль, модульний 
контроль. Можливий 
ректорський контроль.

Переддипломна 
практика: Стратегічне 
управління 
установами та 
організаціями

Практичний, наочний, 
робота з навчально-
методичною літературою та 
Інтернет-ресурсами., 
самостійна робота.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
диференційованого заліку. 



Форми оцінювання: 
контроль повноти та якості 
виконання програми 
практики; оцінювання: 
відвідуваності кожного 
елемента практики, 
оформлення щоденника та 
звіту з практики, захисту 
практики.

РН05.Визначати 
пріоритетні 
напрями 
впровадження 
електронного 
урядування та 
розвитку 
електронної 
демократії.

Електронне 
урядування та 
демократія

Лекції, дискусії, співбесіда, 
практичні заняття, робота з 
навчально- методичною 
літературою, відео метод у 
сполучення з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (мультимедійні, 
дистанційні тощо), 
самостійна робота.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
екзамену. Види контролю: 
поточний контроль, 
модульний контроль. 
Можливий ректорський 
контроль.

РН04. 
Використовувати 
сучасні 
статистичні 
методи, моделі, 
цифрові технології, 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення для 
розв’язання 
складних задач 
публічного 
управління та 
адміністрування.

Управління проектами 
в умовах сталого 
розвитку

Лекції, дискусії, співбесіда, 
практичні заняття, робота з 
навчально- методичною 
літературою, відео метод у 
сполучення з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання (мультимедійні, 
дистанційні тощо), 
самостійна робота.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
диференційованого заліку. 
Види контролю: поточний 
контроль, модульний 
контроль. Можливий 
ректорський контроль.

РН12. Планувати і 
здійснювати 
наукові та 
прикладні 
дослідження у сфері 
публічного 
управління та 
адміністрування, 
включаючи аналіз 
проблематики, 
постановку цілей і 
завдань, вибір та 
використання 
теоретичних та 
емпіричних 
методів 
дослідження, аналіз 
його результатів, 
формулювання 
обґрунтованих 
висновків.

Курсова робота 
"Менеджмент 
публічних установ та 
організацій"

Практичний метод, 
дослідницький, 
ситуаційний, самостійна 
робота, робота з навчально 
методичною літературою та 
з нормативно-правовими 
джерелами та Інтернет-
ресурсами.

Захист курсової роботи.

Переддипломна 
практика: Стратегічне 
управління 
установами та 
організаціями

Практичний, наочний, 
робота з навчально-
методичною літературою та 
Інтернет-ресурсами., 
самостійна робота.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
диференційованого заліку. 
Форми оцінювання: 
контроль повноти та якості 
виконання програми 
практики; оцінювання: 
відвідуваності кожного 
елемента практики, 
оформлення щоденника та 
звіту з практики, захисту 
практики.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

Лекції, практичні заняття, 
наочний метод, робота з 
навчально-методичною 
літературою, самостійна 
робота.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», 
«задовільно»,«незадовільно
») у формі екзамену.
Види контролю: поточний 
контроль, модульний 
контроль, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль.



 


