
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Таврійський державний агротехнологічний 
університет імені Дмитра Моторного

Освітня програма 34903 Менеджмент

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 073 Менеджмент

 
 

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 34903

Назва ОП Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент

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 "Менеджмент"

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

Кафедра  підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; кафедра 
бізнес-консалтингу та міжнародного туризму; кафедра іноземних мов; 
кафедра фінансів, банківської справи та страхування; кафедра обліку та 
оподаткування; кафедра публічного управління, адміністрування та 
права; 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 207932

ПІБ гаранта ОП Нестеренко Світлана Анатоліївна

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

svitlana.nesterenko@tsatu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(098)-632-95-34

Додатковий телефон гаранта ОП +38(061)-924-20-57

Сторінка 2



          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 1 р. 6 міс.

заочна 1 р. 6 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-професійна програма «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» підготовки другого 
(магістерського) рівня, впроваджена у ТДАТУ згідно наказу Ліцензійної комісії МОН України №262 – л від 
09.04.2019 р. схвалена Вченою радою ТДАТУ, протокол №11 від 28.05.2019р. Освітня програма, що акредитується 
(надалі ОП), розроблена відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого та введено в дію 
наказом Міністерства освіти і науки України №959 від 10.07.2019р.. ОП затверджена рішенням Вченої ради 
Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Дмитра Моторного від 28.05.2020 р. протокол №10. 
Потреба в кваліфікованих спеціалістах менеджерах, які здатні до пошуку, збирання та аналізу інформації, 
розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень направленних для забезпечення ефективної 
діяльності організації викликана тенденціями розвитку економіки України та в цілому Запорізької області. 
В процесі розробки освітньої програми активну участь у її створенні та подальшому удосконаленні, відповідно до 
вимог часу, брали науково-педагогічні працівники – члени проектної групи, адміністрація університету та 
стейкхолдери, які є основними споживачами освітніх послуг. На етапі розробки ОП активну участь в роботі брали 
роботодавці за фахом, представники підприємств та організацій різних форм власності, державних органів влади та 
територіальних громад. Інформацію щодо освітньої програми було внесено до Правил прийому ТДАТУ, та у 2019 
році було оголошено набір. Щорічно освітня програма переглядається і вдосконалюється за рахунок посилення 
інформаційно-аналітичної та мовної складових й отримання здобувачами нових компетентностей. Цей процес було 
розпочато відповідно до зміни професійно-кваліфікаційних вимог стейкхолдерів, які ґрунтуються на ситуативному 
плануванні своєї діяльності відповідно до умов соціально-економічного розвитку Запорізького регіону та наявної 
пропозиції робочої сили, яка представлена на ринку праці. Отже, освітня програма, що акредитується сприяє 
отриманню студентом необхідних професійних компетентностей, що сприяє можливості адаптуватися до мінливих 
умов ринку праці. Врахування при побудові ОП студентоцетрованого підходу, надає можливість майбутнім фахівцям 
сформувати індивідуальну траєкторію навчання на другому (магістерському)  освітньому рівні.
 
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 12 7 5 0 0

2 курс 2019 - 2020 20 9 11 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 22601 Менеджмент

другий (магістерський) рівень 34903 Менеджмент

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 65056 20394

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 65053 0
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відання або оперативного управління)

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 20394

 
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 ОПП.pdf LaYqKtUycR4oYHSGdF0dltR4QO4nC3DCGoQbtUa51Gs
=

Навчальний план за ОП Навчальний план.pdf 7x5Q6XMIZ7lIc0CbIp1AxtyCDYiT9hWG/HliMqKM1/8=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

2.pdf B7uInYuS5vFUmQdW+1emMml8ITeUR4w0ftOtalmXHk
w=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

3.pdf eL7Rf30wWwSlpX9+9pmkwfuXcZmcjGcLf4n4X8Q5hhQ
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

1.pdf aYmIMY2KaeNhBwk27kW8jgoJ1D/BHIRdQNshf0QrQio
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Основними цілями ОП є: підготовка висококваліфікованих та креативних спеціалістів у галузі управління 
діяльністю суб’єкта господарювання, здатних застосовувати сучасні технології у практиці управління та науковій 
діяльності, з використанням інструментів й алгоритму прийняття управлінських рішень для подальшого 
працевлаштування; підготовка до успішного засвоєння програм; підготовка до самостійної управлінської діяльності 
з високим рівнем національної свідомості, незалежним мисленням та готовністю до навчання протягом усього 
життя.
Унікальність ОП полягає в використанні у навчанні системного підходу, що дозволяє досягти позитивного ефекту 
сполучення теорії і практики менеджменту; інноваційна складова спрямована на оволодіння студентами 
методологічними новаціями менеджменту, професійної управлінської діяльності, що є найважливішим критерієм 
професіоналізму магістрів; визначення багатоаспектної співпраці викладачів, студентів, підприємців у підготовці 
магістрів - забезпечує ефективну адаптацію майбутніх спеціалістів до їхнього професійного середовища. 
Унікальність ОП  реалізується вільним вибором студентами дисциплін, які формують здобуття знань зі 
спеціальності, а також вибір дисциплін що пов’язані з їх подальшим спрямуванням у роботі та потребою у високому 
професійному рівні. (https://is.gd/Jzz0rA)
Докладніше: https://is.gd/cMV5HT

 

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

ОП «Менеджмент» сприяє реалізації місії ТДАТУ, та відображає основні цілі Стратегії розвитку ТДАТУ 
(https://goo.su/2mLs). Відповідно до стратегічних цілей ТДАТУ ОП забезпечує здобувачів вищої освіти знаннями, 
уміннями й навичками в сфері професійної діяльності, які можуть вплинути на особистий розвиток. У відповідності 
до концепції інноваційного розвитку ТДАТУ(2016-2021р.) стратегічною ціллю ОП є забезпечення європейської 
якості освіти на основі неухильного дотримання державних освітянських стандартів, що згідно з «Процедурою з 
розроблення освітніх програм (https://goo.su/2MLS), ОП побудовано у відповідності до системи трансферу і 
накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти. Підготовка бакалаврів з 
менеджменту на яку спрямована реалізація ОП безпосередньо відповідає основним напрямам діяльності 
університету та відображає компоненти для підготовки до професійної діяльності, що розвивають компетентності, 
інтелектуальні та академічні навички, відображають вимоги суспільства і ринку праці, сприяють формуванню 
гармонійно розвиненої особистості шляхом патріотичного, правового  виховання, утвердження в учасників 
освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, лідерства, громадської позиції та відповідальності, 
здорового способу життя, вміння мислити і самоорганізовуватися. Вказані складові забезпечені метою ОП, її 
предметною галуззю, інтегральними, загальними та фаховими компетентностями. Повний перелік внутришніх 
нормативних документів. http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/

 

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

На даній ОП ще немає випускників, програму за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю 073 
«Менеджмент» започатковано 01.09. 2019 р, акредитація є первинною, тому під час формування цілей і результатів 
навчання враховані інтереси здобувачів вищої освіти в частині формування вибіркових дисциплін освітньої 
програми, а також їх наповнення, пропозиції здобувачів враховано на підставі результатів їх опитувань, що 
відображено у протоколах засіданя кафедри. За анкетним опитуванням здобувачів вищої освіти з’ясувалося, 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/monitorynh-zdobuvachiv-po-op-menedzhment.pdf що 
бажання навчатись за ОП «Менеджмент» зумовлено зацікавленістю професією та проінформованістю про неї. 
https://bitly.su/ih39hPQ

- роботодавці

є членами робочої групи, що відображено у протоколах засідань робочих органів, які відповідають за 
створення/оновлення ОП, а також під час проведення конференцій кафедрою менеджменту, ділових зустрічей у 
форматі круглих столів, «Днів кар’єри» та «Ярмарок вакансій», організованих в ТДАТУ https://goo.su/2MLT. 
Інтереси роботодавців (Перелигін І.О. – радник спостережної Ради з економічних питань ПАТ «Мелітопольський 
мясокомбінат» («ММК»); Рудченко С.О. – директор  ТОВ «Мелітопольський олійноекстраційний завод»; Ярчук В. 
А. – директор ТОВ «Мелітопольський «Автогідроагрегат») щодо компетентностей випускників були висловлені під 
час проведення круглого столу 12.03.2020 р. та отримання рецензій-відгуків, були враховані пропозиції 
стейкхолдерів щодо частини обсягу збільшення дисциплін практичного спрямування, направлених на розв’язання 
складних спеціалізованих задач та практичних проблем; виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 
розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень; демонструвати навички гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним (рекомендації додаються). У зв’язку з цим в ОП додані 
такі компетентності: здатність формулювати головні задачі,  пов’язані з впровадженням системи управління 
економічною безпекою та її складових в організаці;здатність використовувати технології та методи управління 
змінами в організаціях; здатність оцінювати конкурентоспроможність підприємств, виявляти фактори формування, 
визначати конкурентні переваги організації.

- академічна спільнота

Таран-Лала О.М. доцент кафедри менеджменту ВНЗ Укооспіли «Полтавський університет економіки і торгівлі» 
надала слушні поради з формування ОП. А також, інтереси академічної спільноти задовольняються шляхом 
сумісних публікацій наукових статей, результатами досліджень бюджетної програми «Формування ефективної 
системи менеджменту в умовах транзитивної економіки регіону» (держ. рег. №0111U 02535), участю в конференціях. 
Пропозиції науковців відображаються у відгуках на наукову роботу, дисертацію, статтю та рецензуванні наукових 
робіт. Також враховується досвід та зв’язки з іноземцями. НПП кафедри та університету, члени групи забезпечення 
спеціальності, імплементують у навчальний процес результати своїх наукових досліджень.

- інші стейкхолдери

Інші стейкхолдери, серед яких споживачі продукції (товарів, послуг, робіт) підприємств та організацій – 
роботодавці,зацікавлені у висококваліфікованій діяльності випускників програми по виконанню їхніх професійних 
функцій, завдань та обов’язків, дотриманні ними правових норм та соціально-етичних принципів професії. Вони 
залучаються в якості консультантів для узгодження стратегічних рішень щодо змін в освітній програмі, 
обговорювання можливих проблем щодо корегування навчальних планів. (https://is.gd/HHCMCj)

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

Сучасні тенденції розвитку спеціальності обумовлені необхідністю забезпечення національного економічного 
зростання та зменшення рівня безробіття, адже вона має широкий спектр застосування. Фахівець у галузі 07, 
спеціальності 073 – це управлінець нового покоління з глибокою національною самосвідомістю, здатний ефективно 
працювати в усіх сферах управління, на провідних вітчизняних і зарубіжних підприємствах/ організаціях різних 
форм власності, інвестиційно-консалтингових фірмах (генерувати стартапи, використовувати новітні методи 
управління). За прогнозами Державної служби зайнятості, у 2020-2021 рр. найбільш затребувані роботодавцями 
менеджери із збуту, а потреба у працівниках управлінського напрямку становитиме 16% серед усіх сфер і галузей 
(https://work.ua, rаbota.ua, hh.ua, jobs.ua). Згідно даних Запорізького обласного центру зайнятості, за запитами 
роботодавців протягом січня-вересня 2020 р. було 15% вакансій – службовців та керівників, працівників торгівлі. 
Запити роботодаців - https://zap.dcz.gov.ua/analitics/65,  також запити роботодавців м. Мелітополя  
http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/List-s-TSZ.pdf. Постіне партнерське спілкування з 
стейкхолдерами в рамках програми дуального навчання дає змогу оцінити потреби в фахівцях з адміністративного 
менеджменту. 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

Геополітичні події, що відбуваються на сході України, посилюють необхідність врахування потенційних ризиків та 
загроз для формування ОП. Спрямованість підготовки фахівців саме на забезпечення ефективної системи 
управління  підприємствами підтверджується змістовним контекстом ОП. При наданні регіонам більшої 
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самостійності, делегуванні відповідних повноважень при організації процесу соціально-економічного розвитку 
підвищується рівень складності управління регіональними економічними системами. Бізнес та освіта перестають 
бути самодостатніми і все більше залежать один від одного. Знання є беззаперечним фактором успіху 
функціонування будь-якої господарської одиниці регіональної територіально-господарської системи. Однією з 
основних умов успішного розвитку підприємств є постійне вдосконалення людського потенціалу засобами системи 
освіти. У Запорізькій області, існує потреба, а в ТДАТУ створені умови для підготовки менеджерів, в ОП передбачено 
вивчення сучасних концепцій, методів та прийомів професійної діяльності менеджерів у різних галузях шляхом 
вивчення освітніх компонентів в дисциплінах (https://is.gd/5qgOLB), які забезпечують здатність розв’язувати 
складні завдання і проблеми у галузі управління та адміністрування, до генерування нових ідей і прояву творчості, 
готовності до змін та збільшення відповідальності. Цілі ОП та програмні результати навчання враховують галузевий 
та регіональний контексти, що дає магістранту широкі можливості для працевлаштування у всіх сферах на території 
України та за кордоном.  

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

Цілями ОП передбачено системний і комплексний характер освітнього процесу з інтеграцією навчання, науково-
дослідницької роботи, інноваційної та виробничої діяльності. Підготовка висококваліфікованих і 
конкурентоспроможних на ринку праці фахівців, здатних вирішувати практичні завдання та складні спеціалізовані 
задачі у сфері менеджменту дозволяє мати конкурентні переваги як на ринку праці України, так і за кордоном. 
Порівняльний аналіз засвідчує, що при розробленні ОП «Менеджмент» використано позитивний досвід провідних 
вітчизняних та закордонних закладів освіти.  (НУБіП (м. Київ)  https://goo.su/2MLu, ПДАА (м. Полтава) 
https://is.gd/W0K0Iu, ОДАУ (м.Одеса) https://is.gd/lkfnzQ, ПУЕТ (м. Полтава) https://is.gd/3xlUx5. Швейцария 
Universität Zürich https://is.gd/xOPUJU,
University of Toronto (https://is.gd/XR9fK8)
Великобританія University of Manchester https://is.gd/UwhkTr. 
При цьому відмінною здатністю даної програми є більш деталізований перелік цілей та РН і те, що перелік РН не 
має повторювальних елементів. 
Оволодіння РН забезпечується широким використанням ЕВМ, сучасного фахового програмного забезпечення при 
розв’язанні конкретних виробничих ситуацій чи при вивченні основних розділів у складі дисциплін. Здійснюється 
аналіз наукових публікацій за темою, а також при взаємодії із роботодавцями спеціальності. Під час визначення 
тенденцій розвитку ринку праці було враховано інформацію веб сторінки сайту вакансій https://goo.su/2mLy; 
https://is.gd/y9kYv3.
Докладніше: https://is.gd/cMV5HT 

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

073 Менеджмент затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. № 959. 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/073-menedzhment-
magistr.pdf. На сьогодні можна констатувати, що діюча ОП «Менеджмент» відповідає вимогам стандарту. 
Зміст ОП «Менеджмент» сприяє досягненню програмних результатів навчання через вивчення дисциплін, які 
дозволяють набути здобувачам основні професійні компетентності. Так, стандарт вищої освіти за спеціальністю 073 
Менеджмент визначає одним із програмних результатів «Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 
менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за 
невизначеності умов і вимог». Для оволодіння фаховими компетентностями з метою досягнення цього результату 
здобувачі вищої освіти вивчають дисципліни за обов'язковою компонентою: «Контролінг в менеджменті», 
«Мотиваційний менеджмент», «Управління потенціалом  підприємства», «Управління конкурентоспроможністю 
підприємства», «Управління змінами», «Комунікативний менеджмент», «Антикризове управління», «Управління 
економічною безпекою підприємства». 
За рівнем вищої освіти «магістр» ОП «Менеджмент» розвиває «soft skills», наприклад, для досягнення програмного 
результату «Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень», вони вивчають 
дисципліни за вибірковою компонентою: «Майнор 1», «Майнор 2», «Майнор 3», «Майнор 4», «Майнор 5», «Майнор 
6». Розбіжностей в результатах навчання, сформульованих в ОПП «Менеджмент», з результатами навчання, 
наведеними у стандарті вищої освіти, немає
http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/teaching/silabusi-073-menedzhment/#to-main

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?

Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», 
спеціальність: 073 «Менеджмент»  затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 
10.07.2019 р. № 959. Програмні результати навчання ОП «Менеджмент» відповідають вимогам Національної рамки 
кваліфікацій: рівень освіти – другий  (магістерськмй); рівень Національної рамки кваліфікацій – сьомий; 
компетентності особи – здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі 
навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог 
Змістовне наповнення програмних результатів навчання ОП Менеджмент» (таблиця 3 додатку) відповідає вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для другого(магістерського) рівня вищої освіти за такими дескрипторами: 
– знання (спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні 
новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті 
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дослідницької роботи; критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі 
предметних галузях – РН1, РН3, РН4, РН6, РН7, РН12, РН13; 
– уміння (розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах 
неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог; провадження дослідницької та/або інноваційної 
діяльності – РН1, РН2, РН3, РН4, РН6, РН7, РН8, РН10, РН12, РН13; 
– комунікація (донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі 
професійної діяльності; здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію) – РН1, РН2, РН3, РН4, РН5, РН6, 
РН7, РН8, РН9, РН11, РН12, РН13; 
– автономність і відповідальність (управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття 
рішень у непередбачуваних умовах; відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб 
здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності) – РН1, РН2, РН3, РН4, РН6, РН7,  РН8, РН9, 
РН12, РН13; 
Таким чином, ОП «Менеджмент» повністю відповідає основним вимогам, які визначені в Національній рамці 
кваліфікації. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/073-
menedzhment-magistr.pdf 

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)?

67

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

23

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

Зміст ОП відповідає об’єкту вивчення (спеціальність 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої 
освіти). Обов’язкові компоненти освітньої програми - 67 кредитів ЄКТС (74,4%), вибіркові компоненти за вибором 
студента - 23 кредити ЄКТС (25,6 %). ОП спрямована на забезпечення фундаментальної теоретичної і практичної 
підготовки професіоналів у галузі ефективного управління сучасною організацією. Унікальність змісту ОП 
спеціальності 073 «Менеджмент», полягає у формуванні висококваліфікованих та креативних спеціалістів у галузі 
управління різними сферами діяльності суб’єктів господарювання різноманітних розмірів та організаційно-
правових форм, затребуваних на ринку праці, зданих використовувати сучасні технології у практиці управління та 
науковій діяльності, майбутній магістр може отримати такі знання із вибіркової складової, які  необхідні у 
подальшій його роботі в різних сферах господарської діяльності.
ОП Менеджмент зі спеціальності 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти – це система 
освітніх компонентів, що визначає: вимоги до рівня освіти магістрів менеджменту; перелік освітніх компонентів і 
логічної послідовності їх вивчення; кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми; ресурсне 
забезпечення; очікувані результати навчання щодо сучасного менеджера та засоби, методи і критерії їх оцінювання. 
Зміст ОП відображає концептуальні цілі навчання й підготовки фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати 
складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень 
та/або здійснення інновацій, характеризуються невизначеністю умов і вимог на засадах оволодіння системою 
визначених компетентностей. Він відповідає предметній області та передбачає вивчення: парадигм, законів, 
закономірностей; принципів, історичних передумов розвитку менеджменту; методології наукових досліджень; 
концепцій системного, комунікативного, адаптивного, антисипативного, антикризового, мотиваційного 
менеджменту; функцій, методів, технологій та управлінських рішень у менеджменті організацій та структурних 
підрозділів. 
ОП зорієнтована на методи, методики та технології, якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосування на 
практиці. В процесі вивчення освітніх компонентів ОП студенти оволодівають: методами наукових досліджень, 
пов'язаних з абстрактним мисленням, аналізом та синтезом, імітаційним моделюванням, побудовою «дерева 
рішень» у системі менеджменту; технологією бізнес-планування, специфічними методами реалізації функцій 
менеджменту за функціональними секторами тощо). 
Освітній процес за ОП забезпечений необхідним мультимедійним обладнанням та матеріалами. Реалізацію ОП 
також забезпечують комп’ютерні й мережеві засоби. Для студентів розроблені електронні навчальні курси на базі 
платформи дистанційного навчання.
«Положення про організацію освітнього процесу» https://is.gd/norjBJ
«Положення про змішане навчання в ТДАТУ» https://is.gd/ivFqnr
Докладніше: https://is.gd/8oNTjM
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Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Індивідуальний навчальний план формується особисто здобувачем під керівництвом куратора на основі 
навчального плану «Менеджмент» у відповідності до структурно-логічної схеми підготовки фахівців. Крім того 
формування індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується шляхом: вибору дисциплін з навчального плану, де 
можуть приймати участь усі кафедри університету; самостійної роботи студентів з кожної освітньої компоненти;  
вибору тем та об’єктів для курсових та кваліфікаційної дипломної роботи у відповідності із власними інтересами 
здобувачів тощо. На формування індивідуальної освітньої траєкторії спрямовано 25% обсягу ОП. Обиранню 
вибіркової компоненти передує анкетування студентів, вони мають змогу надавати перевагу тим дисциплінам, які 
будуть сприяти їх професійному становленню в організаціях різних галузей та сфер діяльності. Формування 
індивідуальної освітньої також передбачає створення умов для вибору студентами вибіркових навчальних 
дисциплін; розвиток дистанційних навчальних технологій, забезпечення індивідуальної академічної мобільності 
студентів. 
«Положення про організацію освітнього процесу» https://is.gd/norjBJ
«Положення про змішане навчання в ТДАТУ» https://is.gd/ivFqnr 
«Положення про дистанційне навчання в ТДАТУ»https://is.gd/5PlqhW
«Положення про програму навчання здобувачів вищої освіти-силабус» https://is.gd/8AgE9c
«Положення про вибіркові дисципліни ТДАТУ» https://is.gd/t9PcsU
Докладніше: https://is.gd/8oNTjM

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

Вивчення дисциплін за вибором для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти розпочинається у ІІ 
семестрі. Перелік вибіркових дисципліни сформовано на веб-сайті Університету у розділі «Освіта» 
https://is.gd/C1AkvO окремо для кожного рівня вищої освіти і розміщено для ознайомлення здобувачів на 
офіційному сайті ТДАТУ, а також на сайтах факультетів та кафедр. На веб-сайті «Освіта» зазначено короткий опис 
змісту дисципліни, цільове призначення та кафедра, що викладатиме дисципліну. Після ознайомлення з 
вибірковими компонентами здобувачі вищої освіти за допомогою кураторів протягом місяця письмово або онлайн 
роблять свій вибір, щодо вивчення конкретних дисциплін до 01 грудня поточного навчального року 
https://is.gd/q4lLng. Вибіркові дисципліни надають можливість здійснення поглибленої підготовки студентів щодо 
майбутньої діяльності; сприяють академічній мобільності здобувачів вищої освіти та їх особистим інтересам; 
дозволяють забезпечувати програмні результати в межах ОП з метою формування компетенцій здобувача 
відповідно до вимог ринку праці. Можливість вибору навчальних дисциплін ОП 073 Менеджмент регламентується 
документами: 
«Положення про опитування учасників освітнього процесу в ТДАТУ» https://is.gd/GX1azW
«Положення про порядок та умови обрання навчальних дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти в ТДАТУ» 
https://is.gd/t9PcsU
Перелік навчальних дисциплін, що були затвердженні для вибору ЗВО на наступний навчальний рік розміщуються 
на веб-сайті Університету у розділі «Освіта» для кожного СВО і курсу навчання (для СВО «магістр» − у 2 семестрі 1 
року навчання та 3 семестрі 2 року навчання). 
Процедура вибору навчальних дисциплін або інших освітніх компонент на наступний навчальний рік для здобувача 
вищої освіти складається з двох етапів: Для ОС «Магістр»: 
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). 
Процедура вибору дисциплін ґрунтується на результатах обговорення, анкетування, презентацій дисциплін та 
силабусів і завершується формуванням індивідуального навчального плану ЗВО на наступний рік, до змісту якого, 
крім обов’язкових компонентів, включаються вибіркові навчальні дисципліни, що визначають індивідуальну 
траєкторію навчання ЗВО. З урахуванням обраних навчальних дисциплін декани факультетів (керівник ННІЗУП) 
розробляють робочі навчальні плани на наступний навчальний рік в автоматизованій системі «Освіта».
«Положення про порядок та умови обрання навчальних дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти в ТДАТУ» 
https://is.gd/t9PcsU
Докладніше: https://is.gd/8oNTjM

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

Організація та забезпечення практик регламентується Положенням про проведення практик студентів ТДАТУ 
https://is.gd/nKqCtA. Відповідно до Положення, практика здобувачів є невід'ємною складовою частиною освітнього 
процесу підготовки фахівців. Здобуті під час теоретичного навчання компетентності, які забезпечують формування у 
студентів здатності аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та 
їх реалізацію тощо,  закріплюються під час проходження виробничої та переддимномної практик. Практична 
підготовка здобувачів вищої освіти за ОПП проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-
методичним керівництвом викладача університету та спеціаліста з фаху. Терміни проведення практичної підготовки 
визначаються навчальним планом. Перед початком проходження виробничої практики здобувачам надаються 
консультативна інформація, методичні вказівки та інформація щодо можливих баз практики. Практична підготовка 
студентів передбачає освоєння ними базових, професійних функцій менеджменту шляхом закріплення науково-
теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти, формування вмінь та навичок проектно-дослідницької, 
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інноваційної діяльності для вирішення проблем щодо удосконалення управління організацією. Переддипломна 
практика є логічним продовженням виробничої та завершує практичну підготовку фахівців. Вона є необхідною 
складовою забезпечення їх конкурентоспроможності та можливості працевлаштування на вітчизняному й 
міжнародному ринках праці.

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

Концепція соціального навчання згідно ОПП пов’язана з використанням методик, які дають змогу не тільки здобути 
базові та ґрунтовні знання з різних освітніх компонентів, але також опанувати низку навичок soft skills. Освітніми 
компонентами, що сприяють набуттю здобувачами ОПП соціальних навичок, є: «Комунікативний менеджмент», 
«Мотиваційний менеджмент» (навички комунікації, лідерства); «Контролінг в менеджменті», «Управління 
економічною безпекою підприємств», «Управління конкурентоспроможністю підприємства» (здатність брати на 
себе відповідальність у прийнятті управлінських рішень); «Антикризове управління», «Управління змінами» 
(уміння працювати в критичних умовах та вирішувати конфлікти, своєчасно впроваджувати антикризові заходи); 
«Управління потенціалом підприємств», Майнори 1-6 (здатність працювати в команді, розуміння deadline, 
креативність; навички логічно і критично мислити; вміння здійснювати професійну діяльність, керуючись засадами 
соціальної відповідальності, правових та етичних норм) і т. ін. В умовах євро-інтеграційних процесів особливої 
актуальності набувають соціальні навички щодо вільного спілкування іноземною мовою, яку здобувачі вищої освіти 
опановують протягом двох семестрів першого та другого курсів навчання під час вивчення ділової іноземної мови.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

За спеціальністю 073 Менеджмент Професійні стандарти відсутні.

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

Освітній процес в ТДАТУ  регулюється Положенням про організацію освітнього процесу https://is.gd/norjBJ і 
здійснюється за такими формами: аудиторні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи. 
Обсяг освітніх компонентів ОПП «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти становить 90 кредитів 
ЄКТС і повністю відповідає фактичному навантаженню для здобувачів вищої освіти. У навчальному плані ОПП 
серед загального обсягу підготовки магістрів 66,7% - теоретичне навчання, 13,3% – практична підготовка, 20% - 
підсумкова атестація у формі кваліфікаційної (дипломної) роботи магістра. Аудиторне тижневе навантаження за 
денною формою навчання при підготовці магістрів становить, як правило, 18 - 30 год. Теоретичне навчання 
формують 67 кредитів ЄКТС обов’язкових компонент, 23 кредити ЄКТС – вибіркової складової, 728 аудиторних 
годин та 1702  годин самостійної роботи. 

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

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту»(https://is.gd/MxCOQi), «Про фахову передвищу 
освіту»(https://is.gd/BabZ1C). 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 №1296 від 15.10.2019 р.(https://is.gd/KGoD2e)
В ТДАТУ існує «Положення про порядок організації та проведення дуальної форми» (https://is.gd/mo3WGx), ОП та 
навчальний план також враховують можливість здобуття освіти за дуальною формою освіти. Вільний графік 
навчання студентів, попередньо узгоджений з викладачами, навантаження щодо аудиторій підготовки в достатній 
кількості годин дозволяють здобувачам працювати на підприємствах за фахом без відриву від навчального процесу.
Узгодження програми дуального навчання з роботодавцями відбувається шляхом співбесіди роботодавця та 
здобувача, а також  затвердження плану-графіку роботи останнього в межах компетенцій, реалізація яких 
передбачена відповідною ОП, оскільки вона містить цикл професійної та практичної підготовки студента. 
Результатом, згідно положення «Про порядок організації та проведення дуального навчання», між роботодавцем, 
ЗВО та здобувачем є заключення трьохстороннього договору з подальшою атестацією останнього.
Актуальність проходження дуального навчання в межах освітньої програми 073 - Менеджмент полягає в 
необхідності набуття практичних навичок, необхідних спеціалістам сфери управління в сучасних умовах 
господарювання.
Докладніше:https://is.gd/8oNTjM

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?

«Правила прийому до ТДАТУ» (ПП) https://is.gd/erwZjE враховують особливості ОП, спрямованої на підготовку 
професіоналів магістрів з менеджменту. Для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти (ВО) у 2020р. 
Умовами прийому (УП) для здобуття ВО України https://is.gd/uysJVk та ПП застосування предметів ЗНО не 
передбачено.
Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» на основі здобутого 
ступеня (ОР) ВО конкурсний відбір здійснюється у формі ЗНО ЄВІ та фахового вступного випробування (ФВВ) з 
менеджменту у письмовій формі. Програма ФВВ формується за участю гаранта ОП щодо змістовних засад відносно 
початкових компетентностей вступника згідно програми його підготовки за попереднім ОР і затверджено 
рішеннями Вченої ради ТДАТУ. 
Зміст ФВВ https://is.gd/dVB6TZ визначається згідно фахових компетенцій відповідно до ОП та структурно-логічної 
схеми підготовки фахівців ОР бакалавр.
При розрахунку конкурсного балу (КБ) вступників освітнього ступеня магістра згідно ПП застосування коефіцієнтів 
вагомості у компонентах КБ не передбачалося. 
Вимоги стосовно навчання на місцях державного замовлення встановлюються МОН України. Вибір абітурієнтами 
контрактної форми навчання на ОП «Менеджмент» ТДАТУ є доказом потреби ринку праці у фахівцях даного 
напряму відповідного рівня підготовки, що є доказом умотивованості вступників.
Протягом реалізації ОП до ПП вносилися зміни у загальну частину відповідно до УП відповідного року вступу і не 
стосувалися ОП, що акредитується.
Докладніше: https://is.gd/swaxhz

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

В ТДАТУ визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО та в рамках академічного співробітництва 
регулюється: 1) «Положення про порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти ТДАТУ, 
отриманих у неформальній та інформальній освіті» (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-vyznannja-rezultptiv-neformalnoyi-osvity-2020.pdf); 2) «Положенням про 
академічну мобільність» (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-akademichnu-
mobilnist.pdf)  та 3) «Положенням про поновлення та переведення на навчання» (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-akademichni-vidpustki-ta-povtorne-navchannya.pdf)  
У рамках двосторонніх договорів допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання та 
проведення досліджень в університетах та наукових установах України. Існують угоди внутрішньої академічної 
мобільності здобувачів між ТДАТУ та ХДАУ, МНАУ, ХНАУ, ЛНАУ http://www.tsatu.edu.ua/akademichna-mobilnist/
При прийнятті на навчання осіб, які здобули освітній ступінь вищої освіти за кордоном університет керується 
наказом МОН України 05.05.2015 № 504 (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE27059Z.html) і такі 
вступники повинні надати свідоцтво про відповідне визнання документу про вищу освіту, видане МОН України. 
Документи ТДАТУ, що регулюють питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, розміщено на 
офіційному сайті ТДАТУ та знаходяться у відкритому доступі.

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

Практики застосування вказаних прикладів на ОП «Менеджмент»  визнання здобувачам результатів навчання під 
час академічної мобільності не було; однак у разі їх настання з урахуванням уособлення кожної окремої ситуації 
згідно існуючих нормативних положень (постанова Кабінет 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 ТДАТУ» 
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-akademichnu-mobilnist.pdf)  та Порядок 
визнання здобутих в іноземних ВНЗ ступенів вищої освіти, затвердженого наказом МОН України № 504 від 
05.05.2015 року (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE27059Z.html)) у ТДАТУ передбачено користування 
певним загальним алгоритмом дій, розміщеним http://feb.tsatu.edu.ua/introductory-campaign/introduction-to-an-
educational-masters-level/

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

В ТДАТУ визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється «Положення про порядок 
визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти ТДАТУ, отриманих у неформальній та інформальній освіті» 
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-vyznannja-rezultptiv-neformalnoyi-osvity-
2020.pdf);
Рішення щодо визнання результатів навчання, отриманих здобувачем за програмами неформальної освіти, 
приймаються деканом факультету та гарантом , а також відповідними кафедрами про перезарахування навчальних 
дисциплін або частини їх кредитів на підставі документів, отриманих особою у неформальній освіті, ґрунтуючись на 
їх відповідності компетенціям та програмним результатам навчання на ОП «Менеджмент».

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

Практики застосування визнання та перезарахування здобувачам результатів навчання, отриманих у неформальній 
освіті під час реалізації ОП «Менеджемент» на момент подання відомості про самооцінювання ОП не було.
Щодо проблем під час визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, основною проблемою є 
відсутність законодавчої бази у питанні визнання освітніх кваліфікацій за рівнями освіти та чітко сформульованих 
програмних результатів навчання при отриманні відповідної неформальної кваліфікації, які можуть бути 
співставленні із програмним результатом навчання за відповідною ОП.

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

Навчання в  ТДАТУ  здійснюється за денною та заочною формами у відповідності до Закону України «Про вищу 
освіту» та регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у  ТДАТУ 
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-osvitnoho-procesu-2019-
2.pdf), «Положення про змішане навчання в ТДАТУ» (https://is.gd/ivFqnr). Під час навчання і викладання за ОПП 
«Менеджмент» для здобувачів використовуються студентоцентрований, проблемно-орієнтований, професійно-
орієнтований, комунікативний та міждисциплінарний підходи, ініціативне самонавчання. 
В освітньому процесі застосовуються наступні методи навчання: лекції, практичні заняття, семінари, інтерактивні 
заняття, індивідуальні заняття, консультації з викладачами, самонавчання на основі конспектів, рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних матеріалів, через електронне модульне середовище навчального процесу 
Moodle, переддипломна практика, підготовка кваліфікаційної (дипломної) роботи магістра.  
Відповідність програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання  наведені в 
таблиці 3 додатку.

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?

Застосування активних методів, які переносять фокус освіти з викладача на студента, є однією з ознак, що 
демонструють запровадження студентоцентрованого підходу при наданні освітніх послуг. Іншими ознаками є 
залучення студентів і роботодавців до формування ОП, до процесу забезпечення якості освіти; формування 
індивідуальних навчальних планів; формування індивідуальної траєкторії навчання; попереднє ознайомлення із 
програмами і системою оцінювання тощо. 
В контексті органічного взаємозв’язку освітнього компонента і відповідних програмних результатів ОПП студентам 
обґрунтовується доцільність обраних форм і методів навчання, розкривається їх сутність https://is.gd/yigtk1
Для того, щоб вибір компонент, форм та методів навчання і викладання став більш зрозумілим для студентів, 
запроваджено систему ознайомлення через силабуси.
Здобувачі вищої освіти беруть безпосередню участь у розробці та обговоренні ОПП та входять до складу робочої 
групи, проходять анонімне опитування щодо задоволеності формами і методами навчання й викладання за ОПП. 
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/monitorynh-zdobuvachiv-po-op-menedzhment.pdf)
Аналіз результатів онлайн-опитування здобувачів щодо якості організації освітнього процесу за ОП, що проводиться 
на веб-сайті університету  свідчить, що обрані НПП  форми, методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7-
eVUjx_5wHeaq_43eHKAg70AeCivy6XxB7trLTfy0PaAsQ/viewform)

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

Методи навчання і викладання, що застосовуються на ОП, відповідають принципам академічної свободи, 
викладеним в Законі України «Про вищу освіту», Положенні про організацію освітнього процесу у 
ТДАТУ(https://is.gd/aiTTGe), «Положення про змішане навчання в ТДАТУ» https://is.gd/ivFqnr,  Положенні про 
порядок та умови обрання навчальних дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти  в ТДАТУ 
(https://is.gd/t9PcsU), Положенні про академічну мобільність студентів ТДАТУ (https://is.gd/Uiw7VU).
НПП університету самостійно розробляють робочі програми дисциплін відповідно до компетентностей та ПРН ОП, 
але не обмежується у питаннях наповнення дисципліни, формах і методах викладання. Їм надається право 
самостійного змістовного та методичного конструювання занять. Викладачі вільні самостійно обирати форми, 
методи, види завдань, здійснювати розподіл балів. 
Студент має право здобувати освіту відповідно до своїх потреб. Так, зокрема, здобувач вищої освіти вільний у виборі 
тем наукової роботи, тем кваліфікаційної роботи, рефератів, презентацій. Студенти мають можливість одержувати 
індивідуальні консультації щодо проведення науково-дослідної діяльності у позанавчальний час. Здобувач вищої 
освіти згідно Положенням про порядок та умови обрання навчальних дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти 
в ТДАТУ (https://is.gd/t9PcsU), має право на вибір дисциплін для вивчення з відповідного переліку вибіркових 
дисциплін.

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

Надання інформації щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у 
межах окремих освітніх компонентів забезпечується ще на етапі вибору ОП при вступі до ЗНО (https://is.gd/eYq2oJ), 
що сприяє усвідомленому вибору абітурієнтами ОП. На початку навчання  відбувається  презентація ОП гарантом і 
проектною групою. Кожного семестру здобувачі одержують доступ до електронних курсів освітніх компонентів та 
особистих електронниїх кабінетів за персоніфікованими логінами і паролями (http://op.tsatu.edu.ua/login/index.php 
).
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів розміщується на сайті кафедри  у вигляді силабусів. Доступ до силабусів є постійно 
відкритим і розміщується на веб-сайті університету на сторінці кафедри менеджменту (https://is.gd/oYXwt4 ).
 З графіком навчального процесу (https://is.gd/vLurkW), розкладом занять (http://www.tsatu.edu.ua/nv/rozklad-
zanjat/) та розкладом екзаменаційних сесій (https://is.gd/wxpyNy) можна ознайомитись за посиланням. На сайті 
кафедри наведена інформація щодо розкладу викладачів, графік консультацій для здобувачів 
(http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Grafik-konsultatsij-1.pdf)

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

ТДАТУ забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП «Менеджмент» за спеціальністю 073 
«Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей 
освітньо-професійної програми.
 На кафедрі менеджменту функціонує науково-дослідна лабораторія менеджменту Науково-дослідного інституту 
стратегії соціально-економічного розвитку агропромислового  виробництва півдня України, яка провить 
дослідження за програмою «Науково-методичні основи регулювання соціально-економічного розвитку регіону» за 
темою  «Формування ефективної системи менеджменту в умовах транзитивної економіки регіону» (номер державної 
реєстрації № 116U002740 керівник д.е.н.,проф. Нестеренко С.А.). Результати досліджень у даному напрямку 
використовуються при викладанні таких дисциплін, як «Управління конкурентоспроможністю підприємства»; 
«Мотиваційний менеджмент». В рамках освітньої діяльності за ОПП та тематики наукових досліджень на кафедрі 
працюють науково-дослідні гуртки «Управління конкурентоспроможністю підприємств», «Управління механізмом 
відтворення персоналу», «Middle-менеджмент” (http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-
management/science/scientific-circles/#to-main) . Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП 
відбувається шляхом участі ЗВО у студентських наукових конференціях, у конкурсах студентських наукових робіт. 
Організація науково-дослідної роботи студентів (НДРС) регламентується  Положенням про наукові гуртки  у ТДАТУ 
( http://www.tsatu.edu.ua/nauka/wp-content/uploads/sites/49/polozhennja-pro-studentski-naukovi-hurtky-tdatu.pdf) та 
Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 
та інших конкурсів студентських наукових робіт у ТДАТУ (https://is.gd/WFS9U8). Результати досліджень 
оформлюються відповідним чином та знаходять своє відображення у спільних (з керівником дослідження) 
публікаціях (статті у наукових  виданнях, тези доповідей у збірниках конференцій). Результати досліджень студентів 
у вигляді наукових робіт, відправляються на ІІ тур Всеукраїнського конкурсу, обласний конкурс для обдарованої 
молоді у галузі науки (http://feb.tsatu.edu.ua/chertyuk-viktoriya-peremozhets-oblasnogo-konkursu-nauk-rob-z-
menedzhmentu/). 
Щороку ТДАТУ проводить науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти, що дозволяє здійснити 
апробацію наукових досягнень. За результатами роботи конференцій доповіді опубліковуються в електронних 
виданнях студентських наукових конференцій (http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2381).

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

Відповідно до Положення про освітні програми в ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/ilovepdf_merged-1-1.pdf) перегляд  освітніх програм відбувається за результатами їх 
моніторингу за участю групи забезпечення, здобувачів вищої освіти, роботодавців, академічної спільноти, відділу 
моніторингу якості освітньої діяльності та оформлюється протоколом засідання проектної групи. Процедури 
моніторингу і періодичного перегляду освітніх програм регламентується Положенням про систему внутрішнього 
забезпечення якості освіти в ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-
svzja-2-storinky-1-2-obyednano.pdf ).
Визначення сучасних практик та наукових досягнень, які слід використовувати у навчанні НПП кафедри 
менеджменту, відбувається під час підвищення кваліфікації, закордонних стажувань та відвідування тренінгів та 
семінарів. Викладачі кафедри взяли участь у тренінгах – «Інноваційні методики у викладацькій діяльності», 
“Менеджмент ситуацій:минуле і майбутнє в моменті «зараз», «Самоменеджмент психолога закладу освіти:секрети 
вдалого планування», «Секрети фандрейзингу». За результатами наукових досліджень та практичних розробок 
НПП кафедри  менеджменту зареєстровано 13 авторських прав на твори, які використовуються в навчальному 
процесі (http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/science/avtorski-svidotstva/#to-main).
Перешкод для оновлення освітніх компонентів немає, їх оновлення відбувається щорічно згідно з вимогами 
відповідної ОПП та Положення «Про програму навчання здобувачів вищої освіти – силабус» 
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-sylabus-2019-3.pdf ). Зміни у контенті 
освітніх компонентів розглядаються на засіданні кафедри та навчально-методичній комісії факультету при 
обговоренні з групою забезпечення. Підставою для оновлення змісту освітніх компонентів можуть виступати: 
ініціатива і пропозиції гаранта ОПП або викладачів програми;результати оцінювання якості ОПП; об’єктивні зміни 
інфраструктурного, ресурсного характеру умов реалізації ОПП. Моніторинг змісту освітніх компонентів 
здійснюється кафедрою, відділом моніторингу якості освітньої діяльності при НМЦ ТДАТУ імені Дмитра Моторного 
згідно Положення «Про відділ моніторингу якості освітньої діяльності у ТДАТУ» (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
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content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-viddil-monitorynhu-tdatu-2.pdf) 

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

Інтернаціоналізація діяльності ЗВО координується згідно з Положенням «Про академічну мобільність студентів 
ТДАТУ» (https://is.gd/Uiw7VU). Для реалізації програм міжнародної академічної мобільності на базі ТДАТУ 
функціонує Відділ міжнародних зв’язків (http://www.tsatu.edu.ua/vmz/). ЗВО практикує програми подвійного 
диплому в Університетах Європи (https://is.gd/4oytGz).
Реалізація програм міжнародної академічної мобільності має стимули для НПП і здобувачів: підвищення науково-
теоретичного рівня, участь у грантових програмах, підвищення кваліфікаційних навичок. Так, у 2019 р. д.е.н., проф. 
кафедри Синяєва Л.В. пройшла стажування у Празькому економічному університеті за напрямом: «Іновацїї в 
навчальному процесі:методи, підходи, технології».https://is.gd/avRD5Z
Учасники освітнього процесу мають можливість користуватися загальнодоступними міжнародними 
інформаційними ресурсами та базами даних: Scopus, Web of Science, Springer Nature.
У 2020 році кафедра подала проектну заявку на залучення експерта від Служби старших експертів, (SES, Німеччина 
-експерт  проф.Ю.Кранц).https://is.gd/WzQiKS
НПП кафедри подали  проекти на одержання фінансування від Уряду Болгарії за темою «Запровадження стандартів 
ЄС для ефективного розвитку сільського господарства у приватному бізнесі». 
ТДАТУ надіслав запит на співпрацю із Британською Радою (БР) в Україні (Програма вдосконалення викладання, 
Активні громадяни). ТДАТУ підписаний на розсилку новин від БР та активно інформує про мистецькі події, про 
курси англійської мови, навчальні онлайн-продукти та ін.

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?

Згідно з діючою в університеті системою комплексної діагностики знань студентів, з метою стимулювання 
планомірної та систематичної навчальної роботи, результати складання екзаменів, захистів курсових проектів 
(робіт) та практик оцінюються за національною (чотирибальною), уніфікованою рейтинговою (семибальною) 
шкалою (“відмінно”(А), “добре”(В,С), “задовільно”(D,E), ”незадовільно”(FX,F) і 100-бальною системою, а заліків – за 
семибальною шкалою (“зараховано”(А,B,C,D,E), “не зараховано”(FX,F) і 100-бальною системою. 
Форми контролю на ОПП: поточний контроль, підсумковий контроль. 
• поточний контроль(ПК1, ПК2 ) - оцінка засвоєння окремої теми здобувачем вищої освіти, виставляється 
безпосередньо на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях враховуючи систематичність та активність 
роботи здобувача вищої освіти, відповідно до критерію оцінювання. 
• модульний контроль (ЗМ1,ЗМ2) - оцінка засвоєння групи тем. 
• оцінка засвоєння тем для самостійного вивчення (СР1, СР2).
 При розподілі 100 балів з дисципліни формою контролю з якої є екзамен: 
• два змістові модулі ЗМ1 та ЗМ2 (поточний контроль)– 70 балів;
 • екзамен – 30 балів; • кожний змістовий модуль оцінюється в 35 балів, в тому числі 15 балів на поточний контроль 
знань, 10 балів за складання підсумкового модульного контролю (ПМК), 10 балів за самостійну роботу студентів. 
При розподілі 100 балів з дисципліни формою контролю з якої є диференційований залік: 
• два змістові модулі (ЗМ1 та ЗМ2) – 100 балів; 
• кожний змістовий модуль оцінюється в 50 балів, в тому числі 20 балів на поточний контроль знань, 10 балів за 
складання підсумкового модульного контролю (ПМК), 20 балів за самостійну роботу студентів.
Положення про оцінювання знань студентів ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf

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 
навчальних та виробничих практик, захист кваліфікаційної роботи. )
 Процедури проведення контрольних заходів регламентовано положеннями:
 Положення про оцінювання знань студентів ТДАТУ https://is.gd/Z3Pmlz
Положення про курсовий проект (роботу) в ТДАТУ 2018 р. https://is.gd/LepuIP
Положення про самостійну роботу студентів https://is.gd/zX506B
Положення про комплексні контрольні роботи з навчальних дисциплін https://is.gd/mqU7Nk
Положення про проведення практик студентів ТДАТУ https://is.gd/VYL4bQ
Положення про організацію практики студентів за кордоном https://is.gd/qM5bj3
Положення про організацію дипломування https://is.gd/AJtPVV
Положення про атестацію здобувачів вищої освіти в ТДАТУ https://is.gd/6O1HCH
Прозорість і зрозумілість контрольних заходів досягається ознайомленням студентів на початку вивчення 
дисципліни з контрольними завданнями та всіма формами контрольних заходів і критеріями їх оцінювання, а також 
їх розкриттям у силабусах навчальних дисциплін. 
Положення про програму навчання здобувачів вищої освіти – силабус http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-sylabus-2019-3.pdf 
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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 (Положення про оцінювання знань студентів ТДАТУ https://is.gd/ccvijk). 
• Перше знайомство із формами контрольних заходів та критеріями оцінювання здобувач вищої освіти отримує при 
презентації ОПП.
• Ведучий викладач на початку вивчення освітнього компонента доводить до відома студентів критерії оцінки знань 
та форми контрольних заходів. 
• Критерії оцінки та розподіл балів за темами міститься у силабусі дисципліни яка є у вільному доступі здобувачів 
вищої освіти на сайті кафедри та ТДАТУ.
• При усному поточному оцінюванні знань студентів на заняттях і консультаціях викладач повідомляє оцінку .
• При тестуванні оцінка виводиться на монітор з вказівкою вірних та невірних відповідей. 
З метою аналізу інформації щодо чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
вищої освіти вона обов’язково збирається і аналізується 
1. Відділом моніторингу якості освітньої діяльності. https://is.gd/It1ypJ 
2. При анонімних опитуваннях здобувачів вищої освіти. https://is.gd/Vemxbu
3. Безпосередньо під час співпраці викладача та здобувача вищої освіти зокрема, що входить до робочої групи з 
ОПП. 

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

Відповідно наказу МОН України від 10.07.19 за № 959. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/073-menedzhment-magistr.pdf Про затвердження стандарту вищої освіти 
за спеціальністю  073 Менеджмент для другого (магістерського) рівня вищої освіти.  Атестація здійснюється у формі 
публічного захисту кваліфікаційної роботи. Зокрема кваліфікаційна робота  має передбачати розв’язання складної 
задачі або проблеми в сфері менеджменту, що потребує здійснення досліджень та характеризується комплексністю і 
невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів економічної науки.
Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. Кваліфікаційна робота 
зберігається  у репозитарії ТДАТУ.
Положення про організацію дипломування http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-
pro-orhanizaciju-dyplomuvannja.pdf
Положення про атестацію здобувачів вищої освіти в ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-atestaciju-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity-v-tdatu.pdf

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

В університеті діють положення : 
Положення про оцінювання знань студентів ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf
Положення про кредитно-модульну систему організаціїї освітнього процесу в ТДАТУ 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-kredytno-modulnu-systemu-orhanizaciyiyi-
osvitnoho-procesu-v-tdatu.pdf
Положення 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
Положення про змішане навчання в ТДАТУ https://is.gd/ivFqnr
Положення про організацію тестування в ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-testuvannja-v-tdatu-2019_.pdf
Положення про комплексні контрольні роботи з навчальних дисциплін http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-kompleksni-kontrolni-roboty-z-navchalnyh-dyscyplin.pdf
Положення про електронний журнал ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-
pro-elektronnyj-zhurnal-tdatu.pdf
Положення про програму навчання здобувачів вищої освіти – силабус http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-sylabus-2019-3.pdf
Відповідні документи знаходяться у відкритому доступі на сайті ВНЗ.
Режим доступу на сайті ТДАТУ: http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/polozhennja/

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

1. Забезпечується наявністю самоконтролю у вигляді тестів, які доступні на навчальному порталі ТДАТУ, відповідної 
дисципліни. 
2. Оприлюднення отриманих результатів оцінки знань окремого здобувача, безпосередньо на навчальному заняті, 
відповідно до критеріїв оцінювання, що були доведені до здобувача вищої освіти, під час презентації ОПП та на 
початку вивчення курсу, а також містяться у вільному доступі у силабусі дисципліни. 
http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/teaching/silabusi-073-menedzhment/ , 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1mDCcrwbC-UHQ-qs4bcHD4gI2Z-JvhCIs
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Випадків врегулювання конфлікту інтересів у межах ОПП не спостерігалось, але якщо такі випадки мали б місце, 
вони були врегульовані відповідно до 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

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

Академічна заборгованість з певної навчальної дисципліни виникає у разі одержання студентом незадовільного 
балу (оцінки) за результатами підсумкового оцінювання. Здійснення ліквідації академічних заборгованостей 
студентів університету регламентується Положенням про порядок ліквідації академічних заборгованостей студентів 
ТДАТУ за КМСОНП http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-poryadok-likvidacii-
zaborgovanosti.pdf
Також відповідно положень здобувач вищої освіти має право підвищити отриманий бал у результаті підсумкового 
контролю, зокрема відповідно до положення з однієї дисципліни. 
Наприклад: здобувач вищої освіти отримав при підсумковому контролі оцінку "В" (82), він має право звернутися до 
деканату за дозволом підвищити свою оцінку до рівня "А" (90-100), підвищення відбувається згідно графіку 
навчального процесу в тиждень підвищення рейтингу.

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

Апеляція результатів підсумкового контролю знань студентів 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. Студенти 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 виставлена з дисципліни. 
На ОП випадків подання апеляцій не спостерігалось, але якщо такий випадок буде мати місце він буде 
врегульований згідно «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 , зокрема буде 
створена апеляційна комісія, яка користуючись відповідним положенням ТДАТУ, прийме об’єктивне рішення. 

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

Відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо розробки та 
впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності згідно рішення Вченої ради 
ТДАТУ від 29 жовтня 2019 року Протокол №11. Створення нормативної бази, яка на системному рівні описує 
механізми впровадження принципів академічної доброчесності в науковий та освітній процеси, заходи з 
забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності, процедури попередження та боротьби з 
порушеннями принципів академічної доброчесності.
 До основних елементів нормативної бази відносяться базові документи: 
Статут Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Дмитра Моторного (нова редакція 2019 року) 
МОН 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 систему запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/86-od-2017-polozhennja-pro-systemu-antyplahiatu-v-tdatu-
2017_merge.pdf

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

У ТДАТУ створено структурні підрозділи та уповноважені комісії, які забезпечують популяризацію принципів 
академічної доброчесності, їх впровадження в освітньо-наукову діяльність, а також виконують наглядову та 
контролюючу функцію. Серед них: 
• постійно діюча університетська комісія з етики та управління конфліктами, склад якої призначається наказом 
ректора;
 • одноразово сформовані комісії з академічної доброчесності, які, за необхідності, створюються наказами ректора, 
розпорядженнями проректорів університету, декана факультету, голови організаційного комітету конференції, 
головного редактора наукового журналу, голови спеціалізованої вченої ради. 
• комісії з перевірки на антиплагіат кваліфікаційних робіт, склад якої формується відповідно до розпоряджень 
завідувача кафедри. , зокрема  курсові та випускні квалифікаційні роботи на ОПП перевіряють за допомогою 
спеціалізованного програмного забезпечення, а саме EX Antiplagius, також створено репозитарій кваліфікаційних 
робіт ОПП (знаходиться на сервері університету, з локальним доступом) 

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

Створена інформаційна база, за допомогою якої здійснюється популяризація принципів академічної доброчесності. 
Зокрема, матеріали які популяризують академічну доброчесність містяться у розділі сайту університету, та розділі 
сайту кафедри «Академічна доброчесність» 
Режим доступу розділ сайту університету: https://is.gd/KeTfaY 
Режим доступу сайт кафедри http://feb.tsatu.edu.ua/tag/dobrochesnitmn/ 
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1. Відповідні розділи містять інформаційні та методичні матеріали : 
• Присвячені інформаційній грамотності та попередженню плагіату серед учасників освітнього процесу.
 • Щодо корпоративної культури на робочому місці та переваг чесного навчання
2. У ТДАТУ та у межах ОПП на постійній основі ведеться просвітницька діяльність за допомогою якої стає 
можливим попередження випадків порушення принципів академічної доброчесності, зокрема : • інформаційно-
консультативне супроводження здобувачів вищої освіти, наприклад http://feb.tsatu.edu.ua/akademichna-
dobrochesnist-veresen-2020-r/
• виступи основних стейкхолдерів вищої освіти, у рамках круглого столу при обговоренні стратегії та розвитку ОПП, 
щодо дотримання принципів доброчесності, наприклад  http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-
management/teaching/kruglij-stil/

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

Випадків порушення академічної доброчесності серед викладачів на ОПП не спостерігалось, але якщо б виникла 
відповідна ситуація, вона б вирішувалась відповідними комісіями з академічної доброчесності, які за необхідності 
створюються за наказами керівників різних рівнів. 
При виконанні курсових робіт , для контролю, щодо порушення  академічної доброчесності  створюється комісія, 
яка приймає рішення користуючись положенням про антиплагіат: 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/86-od-2017-polozhennja-pro-systemu-antyplahiatu-v-tdatu-
2017_merge.pdf
Зокрема, якщо оригінальність тексту курсових робіт:
• понад 90% – висока оригінальність тексту курсової або дипломної роботи (проекту);
• понад 80% – текст курсової або дипломної роботи (проекту) є оригінальним (несуттєвий обсяг запозичень);
• від 60 до 80% – оригінальність тексту задовільна (незначний обсяг запозичень), проте слід переконатися у 
наявності і правильному оформленні цитувань та посилань на використані джерела;
• від 40 до 60% – курсова або дипломна робота (проект) приймається до розгляду після доопрацювання автором, 
наявності і правильного оформлення цитувань та посилань на використані джерела, оскільки має значний обсяг 
запозичень; 
• менше 40% – курсова або дипломна робота (проект) до розгляду не приймається і не може бути рекомендована до 
захисту, оскільки має суттєву кількість запозичень, що трактуються як плагіат.

6. Людські ресурси

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

В Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного чітко сформована прозора 
процедура конкурсного відбору викладачів на ОП, яка допомагає забезпечити необхідний рівень їхнього 
професіоналізму. Університет має право оцінювання рівня професійної кваліфікації претендента, який обирається 
вперше. Відкритий конкурс дає можливість залучити кращих викладачів на ОП.
Процедура конкурсного відбору викладачів на ОП здійснюється згідно з такими Офіційними документами 
університету:
1. 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). (https://is.gd/l6u9Ne), (https://is.gd/kEcZET)
2. Статут Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Дмитра Моторного МОН 
(https://is.gd/3QYf8u)
3. Колективний договір ТДАТУ 2020-2021 рік (https://is.gd/Q2bGGD).
4. Кодекс честі ТДАТУ (https://is.gd/QwPblu)
5. Концепція інноваційного розвитку ТДАТУ на 2016-2021 (https://is.gd/h0x4vH)
6. Антикорупційна програма ТДАТУ (https://is.gd/HG1pZ2).
Розгляд документів претендентів на вакантні посади здійснюється конкурсною комісією університету, склад якої 
затверджується наказом ТДАТУ.
Докладніше:http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/kriterij_6/

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

У розробці освітніх програм ТДАТУ приймають активну участь представники роботодавців, які водночас є 
експертами-практиками у відповідних галузях. Вони оцінюють також навчальні плани підготовки здобувачів вищої 
освіти університету. Основними питаннями вивчення є перелік професійних компетентностей, які повинні 
одержатити здобувачі вищої освіти на ОП та рівень підготовки випускників до професійної діяльності. Ця робота 
здійснюється, зокрема, через участь у роботі екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти, участі у 
круглих столах. http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/teaching/kruglij-stil/#to-main
На регулярній основі роботодавці проводять ознайомлюючи екскурсії для студентів, у результаті яких є можливість 
працевлаштуватися. Освітнім процесом передбачено проходження практик студентами ОП на базі підприємств та 
інших суб’єктів господарювання, що сприяє тісному контакту здобувачів освіти та роботодавців. 
(http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/teaching/practical-training/#to-main)
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Згідно розроблених форм (визначеного кола питань), відділом зв’язку з виробництвом ТДАТУ 
(http://www.tsatu.edu.ua/emp/pro-viddil/), проводяться опитування роботодавців щодо зайнятості випускників 
університету.

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

Представники підприємств-роботодавців залучаються до освітнього процесу в якості рецензентів, на захист 
курсових робіт, головами та членами КДКЕ. В рамках проведення аудиторних занять на ОП за окремими 
дисциплінами і темами також запрошуються з короткими доповідями професіонали-практики. Так, наприклад, в 
рамках дисципліни «Антикризове управління», заняття проводить директор ТОВ «Мелітопольський 
«Автогідроагрегат» Ярчук Віталій Анатолійович у виробничій аудиторії безпосередньо на підприємстві. З 
дисципліни «Управління конкурентоспроможністю» заняття проводить Перелигін Ігор Олександрович – Радник 
спостереженої ради з економічних питань ПАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат».
Професіонали-практики, експерти галузі, представники роботодавців беруть участь в онлайн-опитуваннях, 
анкетуваннях стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців, викладачів тощо) щодо якості 
освітньої програми та організації освітнього процесу на веб-сайті університету http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-
systema-zabezpechennjajakosti-vyschoji-osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-schodojakosti-osvity/. Приймають 
участь у розміщенні аналітичних звітів щодо результатів опитування стейкхолдерів з пропозиціями групи 
забезпечення спеціальності щодо підвищення якості освіти за даною ОПП на веб-сайті університету 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/viddilmonitorynhu-jakosti-osvitnoji-dijalnosti/monitorynh-stejkholderivschodo-jakosti-
osvity/.

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

Відповідно до принципів академічної свободи, кожен викладач має право вільно обирати місце, напрям, тематику, 
терміни (але не рідше ніж один раз на п’ять років) підвищення кваліфікації.
План підвищення кваліфікації на навчальний рік (https://is.gd/OD9Nkd)
План стажування (https://is.gd/V9ZW4t)
https://is.gd/p9FgMa
Керівництво ТДАТУ проводить постійну роботу зі створення відповідних умов для творчої праці НПП та науковців, 
впроваджує механізми морального і матеріального заохочення наукових керівників і консультантів (Положення про 
преміювання працівників ТДАТУ (https://is.gd/1Pk8pX) та удосконалює методику визначення рейтингу структурних 
підрозділів. 
У ВНЗ щорічно проводиться  рейтингове оцінювання діяльності викладачів. За підсумками виконаної роботи 
переможці, які набрали найбільше балів за результатами рейтингу серед професорсько-викладацького складу за 
звітний навчальний рік, заохочуються до Дня працівника освіти.
Положення про рейтинг НПП 2019-2020 (https://is.gd/hgEFPA)
Критерії рейтингу НПП ТДАТУ 2019-2020 н.р. (https://is.gd/PmIMip)
Рейтинг викладача 2020 (таблиця самоаналізу) (https://is.gd/b53Eax)
Рейтинг НПП 2019-2020 (https://is.gd/jlLFrI)
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/rejtynh-vykladacha/
В ТДАТУ щорічно проводиться рейтингове оцінювання кафедр. Фото складу кафедр-переможців, які набрали 
найбільше балів за результатами конкурсу розміщуються на Дошці Пошани. Методика рейтингового оцінювання 
діяльності кафедр 2019-2020 н.р. (https://is.gd/soZT0H)
Докладніше: https://is.gd/AI0v1c

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Вища школа педагогічної майстерності – це об’єднання викладачів з високою творчою активністю, із своїм 
баченням проблем навчально-виховного процесу, з високими результатами своєї практичної діяльності у яких 
поєднується як молодість так і безцінний досвід викладацької роботи. Робота школи здійснюється шляхом 
проведення навчально-методичних семінарів та спрямована на вивчення та ознайомлення з сучасними 
інноваційними технологіями навчання і виховання; впровадження в навчально-виховний процес ефективних 
методик та методичних прийомів; вивчення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду, 
сучасних інноваційних методів викладання та виховання у вищій школі. (https://is.gd/we4ua8)
Протягом усього терміну навчання слухачі удосконалюють «Технологію поліпшення особистих навичок викладача», 
«Сучасні технічні засоби інтенсифікації навчання і контролю знань студентів», «Тайм-менеджмент у роботі освітніх 
установ», «Вищу освіту в Україні і за кордоном», та інші сфери педагогічного знання.
Підвищити свій досвід можливо за допомогою курсів, вебінарів, семінарів, тренінгів. Розвиток викладацької 
майстерності ТДАТУ стимулюється за допомогою преміювання НПП і НП, морального заохочення.
Відповідно до Правил внутрішнього розпорядку в ТДАТУ (https://is.gd/FnFXDL) сформована система заохочення за 
успіхи в роботі. Згідно Положення про порядок преміювання працівників ТДАТУ (https://is.gd/1Pk8pX)
Докладніше: https://is.gd/AI0v1c

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
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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?

Формування фінансового забезпечення ОП відбувається за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел. 
https://is.gd/3QYf8u. Ці ресурси можна вважати достатніми з урахуванням поточного стану забезпечення ОП. Для 
забезпечення якості підготовки ЗВО за ОП університет має необхідну матеріально-технічну базу та кожного року 
залучає фінансові ресурси, достатні для досягнення визначених ОП цілей, завдань та програмних результатів 
навчання. Всі аудиторії обладнані мультимедійними та технічними засобами. Наявність комп’ютерного класу 
дозволяє ЗВО у вільному доступі досягати визначених ОП цілей та завдань. Навчально-методичне забезпечення ОП 
реалізується шляхом змістовного наповнення та забезпечення ЗВО онлайн доступу на навчально-інформаційному 
порталі, працює наукова бібліотека, яка пропонує навчальні, наукові, методичні та інші ресурси. Постійне 
оновлення навчально-методичних матеріалів, матеріально-технічних ресурсів та ресурсів бібліотеки сприяє 
досягненню цілей ОП https://is.gd/t0XkMp Навчально-методичне забезпечення дає можливість досягти визначених 
нею цілей та програмних результатів навчання завдяки його змістовній насиченості та оновленню. Це 
підтверджується результатами поточного та семестрового контролю, що у комплексі формує систему накопичення 
балів в процесі навчання, як і передбачено вимогами стандарту. Відомості про кількісні та якісні показники 
матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності в повному обсязі розміщені на офіційному сайті 
tsatu.edu.ua
Докладніше: https://is.gd/KbiyAQ

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?

У ЗВО створене освітнє середовище, яке враховує потреби та інтереси здобувачів освіти. Основним документом є 
«Кодекс честі ТДАТУ», що сформований на основі пропозицій спільноти університету, органів студентського 
самоврядування та профспілкової організації https://is.gd/QwPblu. За результатами виявлення поточних питань 
покращення освітнього середовища та реалізації інтересів ЗВО розширено зону бездротової локальної мережі Wi-Fi, 
ресурси бібліотек,розширено перелік безоплатних спортивних секцій. Між всіма учасниками освітнього процесу 
налагоджені ефективні комунікації. Спілкування відбувається поза аудиторним навчанням, на кураторських 
годинах. У ЗВО є скриньки довіри, які дають можливість напряму поставити актуальні запитання. Відведені часи 
прийому студентів по особистих питаннях на всіх рівнях керівництва від ректора до завідувача кафедри. В процесі 
моніторингу освітніх програм приймають участь як внутрішні так і зовнішні стейкхолдери. З цією метою, крім 
громадського обговорення, проводяться онлайн-опитування зацікавлених сторін щодо якості освітньої програми, 
якості освітньої діяльності, якості викладання дисциплін та доброчесності https://is.gd/Vemxbu. Пропозиції щодо 
забезпечення всім необхідним для навчання визначаються шляхом опитування. За результатами останнього 
поточного анкетування вирішені питання розширення зони бездротової локальної мережі Wi-Fi, кількість та якість 
обслуговування безоплатних спортивних секцій покращилась.

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://is.gd/qeDjaz. Реалізація цього положення в університеті проводиться через інструктажі з техніки 
безпеки життєдіяльності зі всіма здобувачами вищої освіти. В підрозділах є відповідальні за охорону праці та 
безпеку життєдіяльності. Забезпечення життя і здоров’я здобувачів ВО реалізуються наступним чином: в 
навчальних аудиторіях підтримуються санітарно-гігієнічні умови (провітрюються приміщення, температурний та 
освітлювальний режими відповідають нормам), дотримуються норми пожежної безпеки, функціонує на постійній 
основі медичний пункт. Питання безпечності життя та здоров’я здобувачів вищої освіти відображені у стратегії ЗВО 
в рамках покращення матеріально-технічної бази https://is.gd/APD5fP З метою підтримки психологічного здоров’я 
ЗВО за ОП працює психолог, який під час навчання проводить зустрічі зі студентами, анкетування з метою 
виявлення психологічного клімату, індивідуальне спілкування. Ці заходи з психологічної роботи є ефективними, а 
подальше удосконалення реалізується через розробку тематичних семінарів, нових анкет та їх впровадження на базі 
виявлених поточних питань. 
В зв’язку з пандемією COVID-19 в ТДАТУ вжито заходи щодо запобігання та розповсюдження захворювання: 
термометрія, обов’язкова наявність засобів індивідуального захисту(https://is.gd/zHXQQe) (https://is.gd/5FKtFF)

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 студентами, які навчаються за ОП Менеджмент відбувається за допомогою інституту кураторства 
https://is.gd/D7FdTL. Кожної середи на першій парі куратори груп з випускаючої кафедри ОП обов’язково 
зустрічаються з 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 студент, який 
навчається за ОП Менеджмент має змогу самостійно користуватись  матеріалами на навчально-інформаційному 
порталі (http://nip.tsatu.edu.ua), одержати консультації викладачів на кафедрі відповідно до графіків їх 
консультацій, попрацювати з навчально-методичними матеріалами у комп’ютерному класі кафедри або наукової 
бібліотеки університету. Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти здійснюється профспілковим комітетом 
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http://www.tsatu.edu.ua/profkom/ , за рахунок спеціального фонду університету та благодійної організації 
«Благодійний фонд «Таврія», які згідно Програм діяльності цього фонду щорічно затверджується конференцією 
трудового колективу. Згідно цієї програми здобувачеві вищої освіти надається право звернутись із заявою до 
правління фонду з проханням надання йому соціальної підтримки. Правління фонду розглядає такі звернення 
студентів і ухвалює рішення про заходи з соціальної підтримки. В університеті діє Положення про профспілкову 
організацію. Згідно цього положення щорічно затверджується кошторис. У ньому передбачається більше 40% 
витрат на соціальну допомогу студентам і науково-педагогічним працівникам. Консультативну підтримку студенти 
можуть одержати у 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 Менеджмент. 
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 опублікування 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. Реалізація прав на освіту осіб з особливими потребами, які 
навчаються за ОП Менеджмент, забезпечується через індивідуальний графік навчання, який дозволяє планувати 
реалізацію прав на освіту через можливість додаткових консультацій з дисциплін  у зручний час та звітування 
результатів у зручній формі. Комунікаційні зв’язки між викладачами та студентами можут  відбуватись через 
інформаційний портал, на якому по кожній дисципліни розміщено необхідний матеріал. Це право реалізується 
через безкоштовне використання Інтернет ресурсів навчального порталу ЗВО. Дистанційно студенту доступний 
електронний інституційний репозитарій (http://elar.tsatu.edu.ua) Реалізація та набуття професійних навичок ЗВО 
може відбуватись шляхом дуальної форми навчання. Спеціально для осіб з особливими освітніми потребами 
навчальні корпуси університету облаштовані пандусами. У багатоповерховому навчальному корпусі №2 
функціонують два ліфти, забезпечені кнопкою виклику.

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 https://is.gd/5QhIXV. Розгляд звернень, скарг регламентує 
Положення https://is.gd/qs3BRU. До оскарження рішень та дій належать сфери діяльності, які перешкоджають 
здійсненню студентом його законних прав, інтересів, свобод. Згідно цього Положення, критичні зауваження 
підлягають систематичному, але не менше як одного разу на півріччя, аналізу й узагальню. 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» 
https://is.gd/LmhEgc Антикорупційна програма містить загальне положення, яке торкається сфер застосування та 
кола осіб, відповідальних за її реалізацію; перелік антикорупційних заходів; норми професійної етики працівників; 
порядок звітування та здійснення нагляду, контролю щодо дотриманням дії цієї Програми https://is.gd/Z8YbyB 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 ОП випадків звернення ЗВО до зазначених комісій не було. З метою передбачення та попередження 
можливого розвитку конфліктних ситуацій було введено в дію Кодекс честі ТДАТУ https://is.gd/QwPblu, 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 . У 2017 р. була затверджена «Антикорупційна програма ТДАТУ» 
https://is.gd/PvrMV2. На сайті університету передбачена сторінка повідомлень про прояви корупції 
https://is.gd/mTuQxR. Систематично проводиться опитування ЗВО з приводу можливих фактів корупції в ТДАТУ 
https://is.gd/ud78LT та https://is.gd/cLUb1j За результатами останніх опитувань у ЗВО відмічається висока 
обізнаність відносно дискримінації та насильства - 82,5%. Більшість респондентів вважають, що їм не довелось 
стикатись з фактами дискримінації під час навчання - 81%. На думку опитаних факти дискримінації щодо 
матеріального стану – 6,6%, релігії – 5,2%, регіону походження та мови – 4,5% і носять більш моральний ніж 
матеріальний характер. За період реалізації ОПП Менеджмент випадків конфліктних ситуацій не було. 

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 
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доступі в мережі Інтернет

Процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм  регулюється 
Положенням про освітні програми в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра 
Моторного (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/ilovepdf_merged-1-1.pdf)
Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту», регламентується Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості ТДАТУ  (посилання: 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-svzja-2-storinky-1-2-obyednano.pdf). 

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

Про будь-які зміни, як заплановані, так і реалізовані упродовж цього процесу, інформуються всі зацікавлені 
сторони, зокрема, розміщенням проекту ОП на сайті не менш як за місяць до затвердження. Під час проведення  
Круглого столу https://is.gd/MHQL0L, стейкхолдери  порадили звернути увагу на виховання у майбутніх менеджерів 
лідерських якостей, прищеплювати навички аналізу інформації та розрахунку показників для обґрунтування 
управлінських рішень, крім цього, аналізу ситуацій та здійснення комунікацій у різних сферах діяльності 
підприємства. У 2020 році освітня програма була переглянута та вдосконалена з урахуванням затвердженого 
стандарту вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент» https://is.gd/eYq2oJ; набули суттєвих змін також 
можливості здобувачів освіти щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії. Представлені майнори 
дозволяють студентам вільнє обрання дисципліни. https://is.gd/lxQ60H. За результатами проведення зустрічей із 
стейкхолдерами у 2020 р. від фахівців одержана інформація про власний досвід у галузі професійної діяльності. 
НПП кафедри впроваджуються передові методи викладання спеціальних дисциплін, спрямувані на інноваційні 
підходи при розв’язанні складних задач, що виникають у спеціалізованих сферах професійної діяльності. Про будь-
які зміни, як заплановані, так і реалізовані упродовж освітнього процесу, інформуються усі зацікавлені сторони 
через розміщення проекту ОП на сайті не пізніше  як за місяць до затвердження. Враховуються пропозиції 
роботодавців. 
Докладніше: https://is.gd/1H122q

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

Пропозиції здобувачів вищої освіти при розробці та перегляді освітніх програм 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     
(посилання) Відповідно до «Положення про опитування» в ТДАТУ опитування здобувачів вищої освіти проводиться 
в режимі онлайн за розробленими анкетами 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.
Стратегією реформування вищої освіти передбачено створення системи забезпечення та постійного поліпшення 
якості вищої освіти, яка відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує 
кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і 
потребам суспільства та особистості.
Докладніше: https://is.gd/1H122q

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

Участь студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП регламентується 
Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості в ТДАТУhttp://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-systemu-vnutrishnoho-zabezpechennja-jakosti-osvity-v-tdatu.pdf) (посилання) 
і передбачає наступні функції:
1) участь в періодичному перегляді ОП;
2) збирання студентських пропозицій щодо її удосконалення;
3) участь у забезпеченні якості та ухваленні важливих рішень
Академічна доброчесність (http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-
osvity/akademichna-dobrochesnist/-
Посилання http://feb.tsatu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/).
Студенти є повноцінними партнерами у всіх процесах забезпечення якості ОП спеціальності 073 «Менеджмент» у 
ТДАТУ. Члени Студентської Ради ТДАТУ беруть участь в управлінні університетом через представництво у вчених 
радах факультету та університету, де висловлюють пропозиції щодо організації навчального процесу та поліпшення 
його якості, а також є членами стипендіальної комісії ТДАТУ. Представники студентського самоврядування 
щотижня беруть участь у старостатах, де, зокрема, обговорюються питання відвідування занять, якості викладання 
та інші. Отримана інформація доводиться до відома керівництва університету і разом зі студентським активом 
розробляються заходи забезпечення якості освітнього процесу.

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
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Положення про ВСЗЯ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-systemu-
vnutrishnoho-zabezpechennja-jakosti-osvity-v-tdatu.pdf) посилання), за яким відбувається удосконалення ОП є 
залучення роботодавців до формування вимог щодо компетентностей випускників та визначення змісту вищої 
освіти. Тому роботодавці та громадська організація «Асоціація випускників ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/pro-
universytet/ho-asociacija-vypusknykiv-tdatu/»  активно залучені до процесу розробки, періодичного перегляду ОП 
шляхом проведення онлайн-опитувань щодо якості ОП й освітнього процесу (посилання)1Стейкхолдери 
опитуванняhttp://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/onlajn-opytuvannja-
stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/ До розробки освітньої програми у якості стейкхолдера залучено також 
генерального директора ПАТ «Мелітопольський олійноекстракційний завод» Рудченко С.О., обговорення їх 
результатів та проведення круглих столів (http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/teaching/kruglij-
stil/#to-main) 
Докладніше: https://is.gd/1H122q

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

У 2021 році відбудеться перший випуск студентів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти  «Менеджмент». 
Кафедра буде збирати інформацію щодо працевлаштування випускників.
На кафедрі створено банк резюме студентів випускових курсів. https://is.gd/pNwpkD
Випускники мають можливість приєднатись до Спільноти на сайті https://is.gd/lA6JHU. Відділ зв`язків з 
виробництвом ТДАТУ свою роботу проводить у взаємодії з факультетами, випусковими кафедрами. Відбувається 
постійний аналіз попиту і пропонування на ринку праці місць для фахівців, підготовку яких здійснює заклад вищої 
освіти; налагоджує співпрацю з державною службою зайнятості, підприємствами, установами та організаціями 
незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і студентів; 
забезпечує координацію дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості і 
підприємствами, установами та організаціями (роботодавцям, серед яких є:  Попович В.В., заступник директора з 
маркетингу ТОВ «Aqua-STAR»; Рудченко С.О., Генеральний директор ПАТ «Мелітопольський олійно-екстракційний 
завод»; Артамошина О.В., керівник відділу кадрів ВАТ «Мелітопольський хлібокомбінат»; Бирюков В.М., директор 
ТОВ «Руслан-комплект»; Перелигін І.О., радник спостережної Ради з економічних питань ПАТ «Мелітопольський 
мясокомбінат»; Чупровський М.П., директор ТОВ «Аріс» та інші.
Випускники університету беруть активну участь в освітньому процесі: проведення тренінгів, міні-лекції, круглих 
столів.
Докладніше:https://is.gd/1H122q

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 (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/ року  науково –методичний 
центр) НМЦ,  до складу якого входить Центр забезпечення якості освіти, навчальний та навчально-методичний 
відділи, проводить перевірку кафедри щодо навчально-методичного забезпечення освітнього процесу з ОП, 
відповідності викладачів пунктам наукової та професійної активності відповідно до постанови КМУ від 30.12.2015 р. 
№ 1187 (http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/staff/#to-main), виконання плану проходження 
підвищення кваліфікації посилання  (http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-
osvity/pidvyschennja-kvalifikaciji-naukovo-pedahohichnyh-pracivnykiv/). 
(https://drive.google.com/file/d/1GDJ9iv83aXSSKOBJiXUUFMgI22srBFx3/view)
Періодично створюється комісія ТДАТУ, яка перевіряє якість підготовки курсових, кваліфікаційних робіт, 
дотримання принципів академічної доброчесності посилання http://feb.tsatu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/ , 
що обговорюється на вченій раді університету посилання (http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-
zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/akademichna-dobrochesnist/). Зауваження, які виникають в процесі 
обговорення існуючих положень та процесів, враховуються у подальшій роботі кафедри. Періодично переглядається 
освітньо-професійна програма, навчальні плани.

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?

ОП "Менеджмент" другого(магістерського) рівня вищої освіти акредитується вперше. Для удосконалення ОП 
щорічно проводяться зрізи знань студентів http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-
vyschoji-osvity/monitorynhrezultativ-ocinjuvannja-znan/  http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/zrizy-znan-
studentiv/

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 
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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. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників  http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-
jakosti-vyschoji-osvity/pidvyschennja-kvalifikaciji-naukovo-pedahohichnyh-pracivnykiv/ 
Докладніше: https://is.gd/1H122q  

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

Відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ТДАТУ 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-svzja-2.pdf за здійснення процесів і 
процедур внутрішнього забезпечення якості освіти несуть відповідальність: Вчена рада ТДАТУ, кафедри, 
факультети, відділ моніторингу якості освітньої діяльності, органи студентського самоврядування, 
профорієнтаційний відділ, відділ міжнародних відносин, відділ зв’язків з виробництвом, відділ аспірантури, 
науково-методичний центр, центр інформаційних технологій і систем, інститут підвищення кваліфікації. Належне 
функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти передбачає розподіл повноважень, щодо 
прийняття рішень і оцінювання між керівництвом освітніх програм, кафедрами і факультетами/інститутами, 
загально університетськими структурними підрозділами. Участь студентів та органів студентського самоврядування, 
ради роботодавців і асоціації випускників у роботі системи є нормативно врегульованою. Модель управління якістю 
освітньої і наукової діяльності у ТДАТУ наведена у Положенні http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-svzja-2.pdf)

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?

В ТДАТУ 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 https://is.gd/QwPblu; 
Антикорупційною програмою ТДАТУ https://is.gd/HG1pZ2; Положенням про організацію освітнього процесу у 
ТДАТУ https://is.gd/aiTTGe; «Положення про змішане навчання в ТДАТУ» https://is.gd/ivFqnr; 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/. 
В 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://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/onlajn-opytuvannjastejkholderiv-
schodo-jakosti-osvity/

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-management/teaching/educational-programs/#to-main

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Створенння  широких можливостей для здобувачів вищої освіти щодо отримання якісної фахової підготовки в 
межах освітнього середовища, яке в повній мірі задовольняє їх різноманітні потреби та інтереси, полягає в 
унікальності ОП.
Сильні сторони: Набуті студентами знання, вміння та навички мають універсальний характер, що дозволяє їм у 
процесі працевлаштування претендувати на посади різного рівня на підприємствах і установах в різних сферах і 
галузях економіки; глибокі знання професійної іноземної мови дають можливість одержувати роботу в іноземних 
компаніях та вітчизняних підприємствах які займаються зовнішньоекономічною діяльністю; значним здобутком 
можна вважати, що в межах реалізації ОП вдалося встановити тісні комунікації викладацького складу зі студентами 
і, як наслідок, відбуваються реальні кроки в напрямі впровадження студентоцентрованого підходу в реалізацію ОП; 
активна позиція колективу кафедри менеджменту дозволила створити комфортні умови взаємодії стейкхолдерів, 
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чіткий регламент спілкування для всіх зацікавлених сторін щодо змістового наповнення всіх компонент ОП; 
кафедра володіє потенціалом, який дозволив не лише якісно забезпечити  освітній  процес, а й провести низку 
заходів наукового, профорієнтаційного, пізнавального спрямування, що робить навчання студентів різноаспектним, 
цікавим, драйвовим; на кафедрі активно функціонує інститут кураторства, а спільні заходи викладачів і студентів, 
екскурсії, флешмоби стали невід’ємною складовою їх щоденного життя. 
Слабкими сторонами ОП можна вважати, що на даний час в основному викладацькому складі не достатньо 
професіоналів-практиків  та прописаного механізму залучення до освітнього процесу на засадах сумісництва 
експертів галузі, представників роботодавців. Діюча практика взаємодії зі стейкхолдерами наразі реалізується у 
формі домовленостей щодо проведення публічних лекцій, бізнес-курсів, зустрічей, круглих столів, екскурсій. 
Недостатнє фінансове забезпечення ОП спонукає до вирішення у найближчій перспективі питань організації курсів 
підвищення кваліфікації, інших додаткових форм навчання для представників бізнес- середовища з метою 
отримання додаткових фінансових ресурсів для розвитку ОП, а також підтримання високого рівня професійної 
кваліфікації викладачів, що забезпечуватимуть цей процес. Незважаючи на короткий період функціонування ОП від 
часу її створення, відбувається безперервний процес оновлення контенту, пошук шляхів удосконалення змістового 
наповнення ОП, ліквідації недоліків і недоопрацювань.

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

Перспективи застосування ОП корелюють зі стратегічними напрямами розвитку університету, в межах яких 
передбачене подальше становлення спеціальності за даною ОП. ОП має потенціал і можливості розвитку за всіма 
напрямами діяльності з подальшим застосуванням філософії надання якісних освітніх послуг, що базується на 
студентоцентрованому підході, наскрізній міждисциплінарній підготовці майбутніх фахівців на засадах 
використання найсучасніших інноваційних методів, інструментів і засобів навчання, розширенні практичної 
підготовки здобувачів вищої освіти у тісній співпраці зі всіма заінтересованими сторонами (стейкхолдерами), 
зростанні попиту на випускників ОП на регіональному ринку праці. Важливою компонентою найближчого 
перспективного розвитку ОП має стати залучення до підготовки за ОП іноземних громадян та осіб без 
громадянства; удосконалення системи моніторингу ринку праці та працевлаштування випускників; удосконалення 
механізмів залучення студентів до науково-дослідної роботи на всіх рівнях освітнього процесу; подальше 
впровадження в освітній процес інтерактивних форм і методів навчання, нових інформаційних, телекомунікаційних 
технологій; розширення форм і методів самостійної роботи студентів, зокрема інтерактивних технологій її 
реалізації, та створення умов і засобів для самодіагностики знань; посилення дослідницької та інноваційної 
складових у курсових; збільшення обсягів публікацій наукових праць співробітниками кафедри у міжнародних 
наукометричних базах наукових видань, зокрема Scopus та Web of Science, публікацій зі студентами, зокрема, 
іноземними мовами, а також сумісних публікацій з іноземними науковцями; продовження налагодження зв’язків з 
провідними закладами вищої освіти, зокрема іноземними, з метою навчання на основі угод між ТДАТУ та ЗВО-
партнерами щодо програм академічної мобільності; активне залучення професіоналів-практиків до розробки ОП та 
проведення аудиторних занять. Пріоритетними напрямками розвитку ОП для кафедри визначено: стратегічне 
партнерство зі Службою старших експертів (SES, Німеччина) для залучення експерта Служби у якості консультанта 
зі змістового наповнення дисциплін; підвищення кваліфікації викладачів кафедри шляхом стажування на ТОВ 
«Мелітопольський Автогідроагрегат» (https://is.gd/E2cIoL); апробація теоретично обґрунтованих наукових програм 
та оцінка ефективності їх практичної реалізації, у тому числі, на основі використання результатів досліджень у 
виробничій діяльності ТОВ «Мелітопольський Автогідроагрегат»; обмін інформацією кафедри з підприємствами м. 
Мелітополя та Мелітопольського району, необхідною для наукової та виробничої діяльності; удосконалення освітніх 
програм з метою досягнення якості підготовки спеціалістів та забезпечення додержання освітніх стандартів ЄС та 
стандартів ЄС щодо ефективного розвитку сільського господарства у приватному бізнесі).

 

 
          
  

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
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***

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: 26.10.2020 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

Підготовка до 
атестації та атестація 
здобувачів вищої 
освіти

підсумкова 
атестація

Методичка до 
виконання 

кваліфікаційної 
роботи.pdf

x9Fl2+7GC73EtbfX0
rrFR7ohu/jUjQpAlK

BIhItfU7s=

Мультимедійні засоби: ПК 
Sempron 3850 (рік випуску 
28.12.2015, строк експлуатації 10 
років) – 10 шт, ПК AMD A-6-
6400K (рік випуску 28.12.2015, 
строк експлуатації 10 років) – 1 
шт ПЗ: Windows 10 – 11 ліцензій, 
LibreOffice 3 (безкоштовне),  
Chrome (безкоштовне)

Виробнича практика: 
Менеджмент та 
адміністрування

практика Виробнича 
практика.pdf

nZ0OvMbgQ2PjkRKv
Z2/Uk0OTymmVOF

G6V3k6jz02liQ=

Мультимедійні засоби: ПК 
Sempron 3850 (рік випуску 
28.12.2015, строк експлуатації 10 
років) – 10 шт, ПК AMD A-6-
6400K (рік випуску 28.12.2015, 
строк експлуатації 10 років) – 1 
шт ПЗ: Windows 10 – 11 ліцензій, 
LibreOffice 3 (безкоштовне),  
Chrome (безкоштовне)

Ділова іноземна мова навчальна 
дисципліна

Ділова іноземна 
мова.pdf

S0Xb7eIaBDlloZE0O
pi9Kae88R9LJ8Zjmt

rWmPkSWOI=

Мультимедійні засоби: Телевізор 
JVC LT50MV780 (рік випуску 2019, 
строк експлуатації 10 років) – 5 
шт

Управління 
економічною 
безпекою 
підприємства

навчальна 
дисципліна

Управління 
економічною 

безпекою 
підприємства.pdf

aDLHT+NFM0kiNy
K+B/o/M1Q+qHdlA
kyBsdwY91uksLo=

Мультимедійні засоби: Проектор 
TECRO PJ-4080 з екраном 
Waljix(рік випуску 2018, строк 
експлуатації 10 років) – 1 шт

Антикризове 
управління

навчальна 
дисципліна

Антикризове 
управління.pdf

k4Rchrnpsjct+pigZL
EDEoiDCXu5NEU8

W+E1KUjsI4Y=

Мультимедійні засоби: Телевізор 
Liberton 40as3fhdta1 (рік випуску 
2018, строк експлуатації 10 
років) – 2 шт,  ПЗ: WPS Office 
(безкоштовне), Android TV 7.0 
(безкоштовне)

Комунікативний 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

Комунікативний 
менеджмент.pdf

aypOKsUacCIw/B2v
FqxKukEuaaCieWjIC

2rzVdax70A=

Мультимедійні засоби: Телевізор 
Liberton 40as3fhdta1 (рік випуску 
2018, строк експлуатації 10 
років) – 2 шт,  ПЗ: WPS Office 
(безкоштовне), Android TV 7.0 
(безкоштовне)

Управління змінами навчальна 
дисципліна

Управління 
змінами.pdf

iHbTRorbeYlEAxREx
tBpUFwWe5GpEHN

HnOJcTI5JEnc=

Мультимедійні засоби: Проектор 
TECRO PJ-4080 з екраном Waljix 
(рік випуску 2018, строк 
експлуатації 10 років) – 1 шт

Комплексна курсова 
робота "Менеджмент 
та адміністрування"

курсова робота 
(проект)

Методичка ККР.pdf NESZ2HR1UCyukJU
snmMy2RmwW03qn
ml/GY8O/JKoQGw=

Мультимедійні засоби: ПК 
Sempron 3850 (рік випуску 
28.12.2015, строк експлуатації 10 
років) – 10 шт, ПК AMD A-6-
6400K (рік випуску 28.12.2015, 
строк експлуатації 10 років) – 1 
шт ПЗ: Windows 10 – 11 ліцензій, 
LibreOffice 3 (безкоштовне),  
Chrome (безкоштовне)

Управління 
конкурентоспроможні
стю підприємства

навчальна 
дисципліна

Управління 
конкурентоспромо

жністю 
підприємства.pdf

nX02f2/VsWrSSEtu
Q+H7eUVjesC2THeL

W7DtIqK7j7A=

Мультимедійні засоби: 
Інтерактивна дошка EPresent 
EP84T (рік випуску 2020, строк 
експлуатації 10 років) – 1 шт, 
Проектор Epson EB-X41(рік 
випуску 2020, строк 
експлуатації 10 років) – 1 шт

Управління навчальна Управління tQvzzY+4hKiw5KUso Мультимедійні засоби: Телевізор 



потенціалом 
підприємства

дисципліна потенціалом 
підприємства.pdf

q0qEjtiLGYb88BUG
KHVvWUPbDY=

Liberton 40as3fhdta1 (рік випуску 
2018, строк експлуатації 10 
років) – 2 шт,  ПЗ: WPS Office 
(безкоштовне), Android TV 7.0 
(безкоштовне)

Мотиваційний 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

Мотиваційний 
менеджмент.pdf

od9LxIBGrrPd4gWh
K2EpVuiCeaY3nFwF

4DsHS1o+lDg=

Мультимедійні засоби: 
Інтерактивна дошка EPresent 
EP84T (рік випуску 2020, строк 
експлуатації 10 років) – 1 шт, 
Проектор Epson EB-X41(рік 
випуску 2020, строк 
експлуатації 10 років) – 1 шт

Контролінг в 
менеджменті

навчальна 
дисципліна

Контролінг в 
менеджменті.pdf

NaGExB/VzPXhCIV3
j7eYNGorJuMcgThjU

PaCzq2hZJE=

Мультимедійні засоби: Телевізор 
Liberton 40as3fhdta1 (рік випуску 
2018, строк експлуатації 10 
років) – 2 шт,  ПЗ: WPS Office 
(безкоштовне), Android TV 7.0 
(безкоштовне)

Ділова іноземна мова навчальна 
дисципліна

Ділова іноземна 
мова.pdf

S0Xb7eIaBDlloZE0O
pi9Kae88R9LJ8Zjmt

rWmPkSWOI=

Мультимедійні засоби: Телевізор 
JVC LT50MV780 (рік випуску 2019, 
строк експлуатації 10 років) – 5 
шт

Методика наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

Методика наукових 
досліджень.pdf

OhJGAajWQO/d3tW
r8X9RCSWrEPg0zkz

gQhm4QnjL0+E=

Мультимедійні засоби: Телевізор 
Liberton 40as3fhdta1 (рік випуску 
2018, строк експлуатації 10 
років) – 2 шт,  ПЗ: WPS Office 
(безкоштовне), Android TV 7.0 
(безкоштовне)

Психологія 
управління

навчальна 
дисципліна

Психологія 
управління.pdf

Tu9rZE7O7FW+cVZ
WyEmcWuWe025kT
fYl9Mj2GG3PWBY=

Мультимедійні засоби: Проектор 
Acer X1160Z DLP (рік випуску 
2014, 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

188369 Виноградова 
Маргарита 
Сергіївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

загальноунівер
ситетської 
підготовки

Диплом 
спеціаліста, 

Горьковський 
державний 

педагогічний 
інститут 

іноземних мов 
ім. Н.А. 

Добролюбова, 
рік закінчення: 

1980, 
спеціальність:  
французька і 

німецька мова

38 Ділова 
іноземна мова

Основні публікації:
1. Vynogradova M.S. La 
spécificité de la 
production et de 
l’utilisation du matériel 
agricole en France et en 
Ukraine. / 
M.S.Vynogradova, I.O. 
Demianenko // Modern 
Technologies: 
Improving the Present 
and Impacting the 
Future: International 
Scientific 
Multidisciplinary 
Conference of Students 
and Beginner Scientists. 
– Дніпро : Дніпров. 
нац. ун-т залізн. 
трансп. ім. В. 
Лазаряна, 2018. – С. 
112 - 113.
2. Symonenko, S., 
Zaitseva, N., Titova, O., 
& Vynogradova, M. 
(2019). Development of 



communicative 
competence as a 
precondition of 
competitive software 
engineer 
formation.Modern 
Development Paths of 
Agricultural Production 
/ ed. V. Nadykto. 
Springer Nature 
Switzerland AG. 2019. 
P. 307-315 DOI: 
10.1007/978-3-030-
14918-5_32.
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).
Підвищення 
кваліфікації, 
стажування:
1. Є членом Асоціації 
викладачів 
французької мови 
України та 
Міжнародної 
федерації викладачів 
французької мови.
2. Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України Свідоцтво від 
24.03.2017 р.
3. З 15 по 26 квітня 
2019 пройшла курс з 
інтенсивного 
вивчення французької 
мови як іноземної (60 
годин), організатор - 
Асоціація викладачів 
французької мови 
(FLE).
4. Успішно пройшла 
курс онлайн-курс 
"Академічна 
доброчесність" (4 
години), у рамках 
Проекту сприяння 
академічній 
доброчесності в 
Україні (SAIUP), 
Американські Ради з 
міжнародної освіти 
(грудень 2019).
http://www.tsatu.edu.u
a/im/people/vynohrad
ova-marharyta-
serhijivna/

143662 Мунтян 
Світлана 
Геннадіївна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

загальноунівер
ситетської 
підготовки

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1981, 

спеціальність:  

34 Ділова 
іноземна мова

Основні публікації:
1. Muntian, S. (2017). 
Students’ feedback in 
the foreign language 
teaching: a systems 
theory perspective. 
Revista Romaneasca 
pentru Educatie 
Multidimensionala, 



німецька мова 
і література

9(2), 48-55. DOI: 
http://dx.doi.org/10.18
662/rrem/2017.0902.03
(електронне 
міжнародне фахове 
видання, індексоване 
у Web of Science).
2. Muntian, S. (2017). 
Students’ feedback in 
the foreign language 
teaching: a systems 
theory perspective. 
Revista Romaneasca 
pentru Educatie 
Multidimensionala, 
9(2), 48-55. DOI: 
http://dx.doi.org/10.18
662/rrem/2017.0902.03
(електронне 
міжнародне фахове 
видання, індексоване 
у Web of Science)
3. Мунтян С.Г. 
Показники 
ефективності 
лінгводидактичного 
тесту. Сучасні наукові 
дослідження на шляху 
до євроінтеграції: 
матеріали 
міжнародного 
науково-практичного 
форуму (21-22 червня 
2019 р.) Таврійський 
державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного за 
загальною редакцією 
д.т.н. професора 
Надикто В.Т. – 
Мелітополь: ФОП 
Однорог Т.В. 2019. – 
Частина 2. – С. 368-
371.
4. Мунтян С.Г. 
Показники 
ефективності 
лінгводидактичного 
тесту. Сучасні наукові 
дослідження на шляху 
до євроінтеграції: 
матеріали 
міжнародного 
науково-практичного 
форуму (21-22 червня 
2019 р.) Таврійський 
державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного за 
загальною редакцією 
д.т.н. професора 
Надикто В.Т. – 
Мелітополь : ФОП 
Однорог Т.В. 2019. – 
Частина 2. – С. 368-
371.
5. Мунтян С.Г. 
Підготовка здобувачів 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» до 
незалежної перевірки 
іншомовної 
компетентності у 
читанні. Розвиток 
сучасної науки та 
освіти: реалії, 
проблеми якості, 
інновації: матер. 
Міжнародної наук.-



практ. інтернет-конф. 
(27-29 травня 2020 р.) 
/ ред. кол. : В.М. 
Кюрчев, В.Т. Надикто, 
Н.Л. Сосницька, М.І. 
Шут та ін. 
Мелітополь: ТДАТУ, 
2020. С. 138-142.
Посібники:
1. Підручники, 
навчальні посібники, 
монографії Мунтян 
С.Г. Deutschland: 
Gesellschaft, Kultur, 
Politik. Посібник з 
самостійного 
позааудиторного 
читання для студентів 
першого етапу 
навчання. 
Країнознавство. 
Німецька мова / 
Мунтян С.Г. – 
Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – 108 с.
2. Мунтян С.Г. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
курсу «Німецька 
мова» для здобувачів 
ступеня вищої освіти 
«Бакалавр» зі 
спеціальностей 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг» // С.Г. 
Мунтян. – 
Мелітополь: ТДАТУ 
ім. Д. Моторного, 
2019. – 36 с.
3. Мунтян С.Г. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
курсу «Іноземна мова 
(німецька)» для 
здобувачів ступеня 
вищої освіти 
«Бакалавр» зі 
спеціальностей 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг». – 
Мелітополь : ТДАТУ 
ім. Д.Моторного, 2019. 
– 36 с.
4. Мунтян С.Г., 
Однороманенко М.В. 
Методичні вказівки до 
лабораторних занять з 
курсу «Іноземна мова 
ІІ (німецька)» для 
здобувачів ступеня 
вищої освіти 
«Бакалавр» зі 
спеціальності 051 
«Економіка». 
Мелітополь : ФО-П 
Однорог Т.В. 2020. 31 
с.
5. Мунтян С.Г., 
Однороманенко М.В. 
Методичні 
рекомендації з 
дисципліни «Іноземна 
мова (німецька)» до 
самостійної роботи 
здобувачів ступеня 
вищої освіти 
«Бакалавр» 
спеціальності 073 
«Менеджмент». 
Мелітополь : ФО-П 
Однорог Т.В., 2020. 54 



с.
6. Мунтян С.Г., 
Однороманенко М.В. 
Методичні 
рекомендації з 
дисципліни «Іноземна 
мова ІІ (німецька)» до 
самостійної роботи 
здобувачів ступеня 
вищої освіти 
«Бакалавр» 
спеціальності 051 
«Економіка». 
Мелітополь : ФО-П 
Однорог Т.В. 2020. 42 
с.
Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
1. Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України: курс ННІ ПО 
«Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності» (108 
годин), свідоцтво 
СС00493706/002365-
17 від 24.03.2017 р.
2. Гете-Інститут Київ 
(Goethe-Institut Kiew): 
з 15.01.2018 по 
15.04.2018 онлайн-
курс «B2-Prüfungen 
des Goethe-Instituts» / 
«Міжнародні іспити 
В2 Гете-Інституту»
3. Член громадської 
організації 
"Всеукраїнська 
асоціація українських 
германістів".
http://www.tsatu.edu.u
a/im/people/muntjan-
svitlana-hennadijivna/

54385 Караєва 
Тетяна 
Вячеславівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

загальноунівер
ситетської 
підготовки

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1981, 

спеціальність:  
англійська 

мова і 
література

35 Ділова 
іноземна мова

Основні публікації:
1. Кaraieva Т. 
Motivational Potential 
of Self-Guided Tasks in 
BE Learning. // 
“Humanities and Social 
Sciences in Europe: 
Achievements and 
Perspectives”. 
Proceedings of the 12th 
International 
Symposium (January 
26th, 2017). «East 
West» Association for 
Advanced Studies and 
Higher 
Education.Vienna, 
2017. - P. 23-27.
2. Karaieva T. Assessing 
Quality in BE Training 
/ T. Karaieva// “Social 
Sciences and 
Humanities: Building 
academic 
Connections”/ 
Proceedings of the 2nd 
International congress 
(April the 2nd, 
2018).¬Premier 
Publishing s.r.o. 
Vancouver, 2018. ¬ С. 
24-27.
3. Karaiev О., Tolstolik 



L., Chyzhykov I., 
Каraieva T. Defining 
Stability of 
Technological Process 
of Growing Fruit Crops 
Seedlings / Oleksander 
Karaiev, 
LudmilaTolstolik, Ivan 
Chyzhykov, Tatiana 
Каraieva // 
International Research 
and Practice 
Conference “Modern 
Development Paths of 
Agricultural Trends and 
Innovations”. Springer. 
2019. P. 53-62. 
https://link.springer.co
m/chapter/10.1007/97
8-3-030-14918-5_6.
4. Matkovskyi O., 
Karaiev O., Sankov S., 
Каraieva T. The 
Parameters 
Substantiation of Seed 
Drill Capacity for Stone 
Crop Seeds/ Oleksander 
Matkovskyi, Оleksander 
Karaiev, Sergii Sankov, 
Tatiana Каraieva // 
International Research 
and Practice 
Conference “Modern 
Development Pathes of 
Agricultural Trends and 
Innovations”.¬ 
Springer. 2019. P.121-
131. 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-14918-
5_13.
5. Karaieva T. Why 
Blended Learning 
Format?// Science, 
society, education: 
topical issues and 
development prospects. 
Abstracts of the 3rd 
International scientific 
and practical 
conference. SPC “Sci-
conf.com.ua”. Kharkiv, 
Ukraine, 2020. Pp. 166-
168.
6. Karaieva T. Blended 
Learning: Where to 
Start?// Innovative 
Development of Science 
and Education. 
Abstracts of the 2nd 
International scientific 
and practical 
conference (April 26-
28/ 2020). ISGT 
“Publishing House”. 
Athens, Greece, 2020. 
Pp.235-238.
Посібники: 
1. Караєва Т.В. Ділова 
англійська мова: 
навчальний посібник 
/Т.В.Караєва. - 
ТДАТУ.– Мелітополь: 
ФОП Однорог Т.В., 
2019. – 122с. 2. 
Караєва Т.В. 
Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням: 
навчальний посібник 
/Т.В.Караєва. - 



ТДАТУ. – Мелітополь: 
ФОП Однорог Т.В., 
2019. – 130 с.
2. Караєва Т.В. 
Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням: 
навчальний посібник 
/Т.В.Караєва. - 
ТДАТУ. – Мелітополь: 
ФОП Однорог Т.В., 
2019. – 130 с.
Підвищення 
кваліфікації, 
стажування:
1. Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України (березень 
2017 р., Свідоцтво СС 
00493706/002312-17 
№2312 від 24.03.17 р.)
2. Склала 
міжнародно-визнаний 
екзамен PTE (Pearson 
Test of English) рівня 
С1 в незалежному 
центрі тестування 
Dinternal-Book (м. 
Запоріжжя, грудень 
2017 р., Edexcel Level 2 
Certificate in ESOL 
International (CEF C1))
3. 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)
4. “The Power of Play: 
Developing Language 
through Play”, “It’s the 
Way that You Say it: 
Verbal and Non-verbal 
Communication” 
(Express Publishing, 
Центр іноземних мов 
“Polyglot”, October 
2017, Zaporizhia, 
Certificate of 
Attendance )
5. “Cambridge English: 
Real-life Learning, 
Teaching and 
Assessment (17 
November, 2015, 
Zaporizhia, Certificate 
of Attendance )
6. «Успішна 
підготовка учнів до 
складання ЗНО з 
англійської мови» 
(Dinternal-Book, 27 
March, Melitopol 2017, 
Pearson Certificate of 
Attendance)
7. Участь у семінарі 
"Lesson Design: 
Effective Planning for 
Substantial Learning 
Outcomes" (м. 
Запоріжжя, 28 серпня 
2018 р., організатор 
заходу - Dinternal 
Education)
8. Участь у вебінарі 
"Effective lesson 



planning: make every 
stage of your lesson 
count" (Dinternal 
Education, 10 травня 
2019 року)
9. Участь у вебінарі 
"Summer Time and the 
Project is Easy" 
(Dinternal Education, 
15 травня 2019 року)
10. Участь у вебінарі 
"Go Getter: your best 
option when teaching 
teenagers" (Dinternal 
Education, 21 травня 
2019 року)
11. Успішно пройшла 
курс онлайн-курс 
"Академічна 
доброчесність" (4 
години), у рамках 
Проекту сприяння 
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10.1007/978-3-030-
14918-5_56. In book: 
Modern Development 
Paths of Agricultural 
Production (pp.571-
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Збірник наукових 
праць Таврійського 
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– Мелітополь: “ 
Люкс”, 2019. - № 2 
(40) – с. 5-11 (фахове 
видання, Index 
Copernicus)
3. .Бочарова Н.О. 
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праць Таврійського 
державного 
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– Мелітополь: “ 
Люкс”, 2020. - № 1 
(41) – подана до друку 
(фахове видання, 
Index Copernicus)
4. Бочарова Н.О. 
Кадровий добір,  як 
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Мотиваційна складова 
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праць Таврійського 
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видання, Index 
Copernicus)
9. Бочарова Н.О. 
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Нестеренко; ТДАТУ. – 
Мелітополь: 
Видавничий будинок 
ММД, 2016. – 427 с. 
Колективна 
монографія.
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Инновации создания 
маркетинговых 
организаций. Theory 
and practice: problems 
and prospects book of 
abstracts 21st–22nd of 
May, 2020. 
Marijampole and 
Kaunas, Lithuania, С. 
64-65. 
Монографії :
1.Нехай В. В. Збутова 
діяльність 
підприємств 
сільськогосподарськог
о машинобудування: 
теорія та практика : 
монографія. 
Мелітополь : МДПУ 
ім. Б. Хмельницького, 
2016. 337 с.  
5.Нехай В. В. 
Методологія розвитку 
збуту продукції 
сільськогоспо¬дарськ
ого машинобудування 
в умовах обмеженої 
раціональності. 
Економічна 
кібернетика: 



моделювання 
соціально-
економічних систем / 
за ред. Л. М. Савчук, 
К. Ф. Ковальчука. 
Дніпро : Пороги, 2017. 
С. 454–464. 
6.Нехай В. В. Обрання 
консолідованого 
маркетингу для 
вирішення проблем 
збуту 
сільськогосподарської 
техніки. 
Національний 
менеджмент в умовах 
інтеграційних та 
глобалізаційних 
викликів / за наук. 
ред. д-ра екон. наук, 
проф. Л. І. 
Михайлової. Суми : 
ФОП Литовченко Є. 
Б., 2019. С. 193–218.
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 
№СС05402565/116-18 
від 28.11.18р.. 
Опрацьовано теми: 
«Маркетингова 
політика розподілу», 
«Інфраструктура 
товарного ринку», 
«Логістичний 
менеджмент», 
«Маркетинг та 
логістика».
Виробничий стаж: 1. 
Оперуповноважена 
Державної Служби з 
боротьби з 
економічними 
злочинами УМВС 
України 1994-2000 
рр.).
2. В.о. завідувача 
кафедри менеджменту 
зовнішньоекономічної 
діяльності 
Таврійського 
національного 
університету ім.. В.І. 
Вернадського (2000-
2005 рр.).
3. Завідувач кафедри 
фінансів, 
менеджменту та 
банківської справи 
економіко-
гуманітарного 
факультету 
Запорізького 
національного 
університету (2015-
2017 рр.). 
http://feb.tsatu.edu.ua/
teacher/nehaj-
viktoriya-vasilivna/

129369 Єременко Старший Навчально- Диплом 9 Психологія Основні публікації:



Лариса 
В`ячеславівн
а

викладач, 
Основне 
місце 
роботи

науковий 
інститут 

загальноунівер
ситетської 
підготовки

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

управління 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. 
Підвищення 
кваліфікації, 
стажування:
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України 2017 р.
http://www.tsatu.edu.u
a/shn/people/jeremenk
o-larysa-
vjacheslavivna/ 

188369 Виноградова 
Маргарита 
Сергіївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

загальноунівер
ситетської 
підготовки

Диплом 
спеціаліста, 

Горьковський 
державний 

педагогічний 
інститут 

іноземних мов 
ім. Н.А. 

Добролюбова, 

38 Ділова 
іноземна мова

Основні публікації:
1. Vynogradova M.S. La 
spécificité de la 
production et de 
l’utilisation du matériel 
agricole en France et en 
Ukraine. / 
M.S.Vynogradova, I.O. 
Demianenko // Modern 



рік закінчення: 
1980, 

спеціальність:  
французька і 

німецька мова

Technologies: 
Improving the Present 
and Impacting the 
Future: International 
Scientific 
Multidisciplinary 
Conference of Students 
and Beginner Scientists. 
– Дніпро : Дніпров. 
нац. ун-т залізн. 
трансп. ім. В. 
Лазаряна, 2018. – С. 
112 - 113.
2. Symonenko, S., 
Zaitseva, N., Titova, O., 
& Vynogradova, M. 
(2019). Development of 
communicative 
competence as a 
precondition of 
competitive software 
engineer 
formation.Modern 
Development Paths of 
Agricultural Production 
/ ed. V. Nadykto. 
Springer Nature 
Switzerland AG. 2019. 
P. 307-315 DOI: 
10.1007/978-3-030-
14918-5_32.
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).
Підвищення 
кваліфікації, 
стажування:
1. Є членом Асоціації 
викладачів 
французької мови 
України та 
Міжнародної 
федерації викладачів 
французької мови.
2. Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України Свідоцтво від 
24.03.2017 р.
3. З 15 по 26 квітня 
2019 пройшла курс з 
інтенсивного 
вивчення французької 
мови як іноземної (60 
годин), організатор - 
Асоціація викладачів 
французької мови 
(FLE).
4. Успішно пройшла 
курс онлайн-курс 
"Академічна 
доброчесність" (4 
години), у рамках 
Проекту сприяння 
академічній 
доброчесності в 
Україні (SAIUP), 



Американські Ради з 
міжнародної освіти 
(грудень 2019).
http://www.tsatu.edu.u
a/im/people/vynohrad
ova-marharyta-
serhijivna/

143662 Мунтян 
Світлана 
Геннадіївна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

загальноунівер
ситетської 
підготовки

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1981, 

спеціальність:  
німецька мова 

і література

34 Ділова 
іноземна мова

Основні публікації:
1. Muntian, S. (2017). 
Students’ feedback in 
the foreign language 
teaching: a systems 
theory perspective. 
Revista Romaneasca 
pentru Educatie 
Multidimensionala, 
9(2), 48-55. DOI: 
http://dx.doi.org/10.18
662/rrem/2017.0902.03
(електронне 
міжнародне фахове 
видання, індексоване 
у Web of Science).
2. Muntian, S. (2017). 
Students’ feedback in 
the foreign language 
teaching: a systems 
theory perspective. 
Revista Romaneasca 
pentru Educatie 
Multidimensionala, 
9(2), 48-55. DOI: 
http://dx.doi.org/10.18
662/rrem/2017.0902.03
(електронне 
міжнародне фахове 
видання, індексоване 
у Web of Science)
3. Мунтян С.Г. 
Показники 
ефективності 
лінгводидактичного 
тесту. Сучасні наукові 
дослідження на шляху 
до євроінтеграції: 
матеріали 
міжнародного 
науково-практичного 
форуму (21-22 червня 
2019 р.) Таврійський 
державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного за 
загальною редакцією 
д.т.н. професора 
Надикто В.Т. – 
Мелітополь: ФОП 
Однорог Т.В. 2019. – 
Частина 2. – С. 368-
371.
4. Мунтян С.Г. 
Показники 
ефективності 
лінгводидактичного 
тесту. Сучасні наукові 
дослідження на шляху 
до євроінтеграції: 
матеріали 
міжнародного 
науково-практичного 
форуму (21-22 червня 
2019 р.) Таврійський 
державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного за 
загальною редакцією 
д.т.н. професора 
Надикто В.Т. – 
Мелітополь : ФОП 



Однорог Т.В. 2019. – 
Частина 2. – С. 368-
371.
5. Мунтян С.Г. 
Підготовка здобувачів 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» до 
незалежної перевірки 
іншомовної 
компетентності у 
читанні. Розвиток 
сучасної науки та 
освіти: реалії, 
проблеми якості, 
інновації: матер. 
Міжнародної наук.-
практ. інтернет-конф. 
(27-29 травня 2020 р.) 
/ ред. кол. : В.М. 
Кюрчев, В.Т. Надикто, 
Н.Л. Сосницька, М.І. 
Шут та ін. 
Мелітополь: ТДАТУ, 
2020. С. 138-142.
Посібники:
1. Підручники, 
навчальні посібники, 
монографії Мунтян 
С.Г. Deutschland: 
Gesellschaft, Kultur, 
Politik. Посібник з 
самостійного 
позааудиторного 
читання для студентів 
першого етапу 
навчання. 
Країнознавство. 
Німецька мова / 
Мунтян С.Г. – 
Мелітополь: ТДАТУ, 
2017. – 108 с.
2. Мунтян С.Г. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
курсу «Німецька 
мова» для здобувачів 
ступеня вищої освіти 
«Бакалавр» зі 
спеціальностей 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг» // С.Г. 
Мунтян. – 
Мелітополь: ТДАТУ 
ім. Д. Моторного, 
2019. – 36 с.
3. Мунтян С.Г. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
курсу «Іноземна мова 
(німецька)» для 
здобувачів ступеня 
вищої освіти 
«Бакалавр» зі 
спеціальностей 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг». – 
Мелітополь : ТДАТУ 
ім. Д.Моторного, 2019. 
– 36 с.
4. Мунтян С.Г., 
Однороманенко М.В. 
Методичні вказівки до 
лабораторних занять з 
курсу «Іноземна мова 
ІІ (німецька)» для 
здобувачів ступеня 
вищої освіти 
«Бакалавр» зі 
спеціальності 051 
«Економіка». 
Мелітополь : ФО-П 



Однорог Т.В. 2020. 31 
с.
5. Мунтян С.Г., 
Однороманенко М.В. 
Методичні 
рекомендації з 
дисципліни «Іноземна 
мова (німецька)» до 
самостійної роботи 
здобувачів ступеня 
вищої освіти 
«Бакалавр» 
спеціальності 073 
«Менеджмент». 
Мелітополь : ФО-П 
Однорог Т.В., 2020. 54 
с.
6. Мунтян С.Г., 
Однороманенко М.В. 
Методичні 
рекомендації з 
дисципліни «Іноземна 
мова ІІ (німецька)» до 
самостійної роботи 
здобувачів ступеня 
вищої освіти 
«Бакалавр» 
спеціальності 051 
«Економіка». 
Мелітополь : ФО-П 
Однорог Т.В. 2020. 42 
с.
Підвищення 
кваліфікації, 
стажування
1. Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України: курс ННІ ПО 
«Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності» (108 
годин), свідоцтво 
СС00493706/002365-
17 від 24.03.2017 р.
2. Гете-Інститут Київ 
(Goethe-Institut Kiew): 
з 15.01.2018 по 
15.04.2018 онлайн-
курс «B2-Prüfungen 
des Goethe-Instituts» / 
«Міжнародні іспити 
В2 Гете-Інституту»
3. Член громадської 
організації 
"Всеукраїнська 
асоціація українських 
германістів".
http://www.tsatu.edu.u
a/im/people/muntjan-
svitlana-hennadijivna/

54385 Караєва 
Тетяна 
Вячеславівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

загальноунівер
ситетської 
підготовки

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1981, 

спеціальність:  
англійська 

мова і 
література

35 Ділова 
іноземна мова

Основні публікації:
1. Кaraieva Т. 
Motivational Potential 
of Self-Guided Tasks in 
BE Learning. // 
“Humanities and Social 
Sciences in Europe: 
Achievements and 
Perspectives”. 
Proceedings of the 12th 
International 
Symposium (January 
26th, 2017). «East 
West» Association for 
Advanced Studies and 
Higher 



Education.Vienna, 
2017. - P. 23-27.
2. Karaieva T. Assessing 
Quality in BE Training 
/ T. Karaieva// “Social 
Sciences and 
Humanities: Building 
academic 
Connections”/ 
Proceedings of the 2nd 
International congress 
(April the 2nd, 
2018).¬Premier 
Publishing s.r.o. 
Vancouver, 2018. ¬ С. 
24-27.
3. Karaiev О., Tolstolik 
L., Chyzhykov I., 
Каraieva T. Defining 
Stability of 
Technological Process 
of Growing Fruit Crops 
Seedlings / Oleksander 
Karaiev, 
LudmilaTolstolik, Ivan 
Chyzhykov, Tatiana 
Каraieva // 
International Research 
and Practice 
Conference “Modern 
Development Paths of 
Agricultural Trends and 
Innovations”. Springer. 
2019. P. 53-62. 
https://link.springer.co
m/chapter/10.1007/97
8-3-030-14918-5_6.
4. Matkovskyi O., 
Karaiev O., Sankov S., 
Каraieva T. The 
Parameters 
Substantiation of Seed 
Drill Capacity for Stone 
Crop Seeds/ Oleksander 
Matkovskyi, Оleksander 
Karaiev, Sergii Sankov, 
Tatiana Каraieva // 
International Research 
and Practice 
Conference “Modern 
Development Pathes of 
Agricultural Trends and 
Innovations”.¬ 
Springer. 2019. P.121-
131. 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-14918-
5_13.
5. Karaieva T. Why 
Blended Learning 
Format?// Science, 
society, education: 
topical issues and 
development prospects. 
Abstracts of the 3rd 
International scientific 
and practical 
conference. SPC “Sci-
conf.com.ua”. Kharkiv, 
Ukraine, 2020. Pp. 166-
168.
6. Karaieva T. Blended 
Learning: Where to 
Start?// Innovative 
Development of Science 
and Education. 
Abstracts of the 2nd 
International scientific 
and practical 
conference (April 26-
28/ 2020). ISGT 



“Publishing House”. 
Athens, Greece, 2020. 
Pp.235-238.
Посібники: 
1. Караєва Т.В. Ділова 
англійська мова: 
навчальний посібник 
/Т.В.Караєва. - 
ТДАТУ.– Мелітополь: 
ФОП Однорог Т.В., 
2019. – 122с. 2. 
Караєва Т.В. 
Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням: 
навчальний посібник 
/Т.В.Караєва. - 
ТДАТУ. – Мелітополь: 
ФОП Однорог Т.В., 
2019. – 130 с.
2. Караєва Т.В. 
Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням: 
навчальний посібник 
/Т.В.Караєва. - 
ТДАТУ. – Мелітополь: 
ФОП Однорог Т.В., 
2019. – 130 с.
Підвищення 
кваліфікації, 
стажування:
1. Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України (березень 
2017 р., Свідоцтво СС 
00493706/002312-17 
№2312 від 24.03.17 р.)
2. Склала 
міжнародно-визнаний 
екзамен PTE (Pearson 
Test of English) рівня 
С1 в незалежному 
центрі тестування 
Dinternal-Book (м. 
Запоріжжя, грудень 
2017 р., Edexcel Level 2 
Certificate in ESOL 
International (CEF C1))
3. 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)
4. “The Power of Play: 
Developing Language 
through Play”, “It’s the 
Way that You Say it: 
Verbal and Non-verbal 
Communication” 
(Express Publishing, 
Центр іноземних мов 
“Polyglot”, October 
2017, Zaporizhia, 
Certificate of 
Attendance )
5. “Cambridge English: 
Real-life Learning, 
Teaching and 
Assessment (17 
November, 2015, 
Zaporizhia, Certificate 
of Attendance )
6. «Успішна 
підготовка учнів до 



складання ЗНО з 
англійської мови» 
(Dinternal-Book, 27 
March, Melitopol 2017, 
Pearson Certificate of 
Attendance)
7. Участь у семінарі 
"Lesson Design: 
Effective Planning for 
Substantial Learning 
Outcomes" (м. 
Запоріжжя, 28 серпня 
2018 р., організатор 
заходу - Dinternal 
Education)
8. Участь у вебінарі 
"Effective lesson 
planning: make every 
stage of your lesson 
count" (Dinternal 
Education, 10 травня 
2019 року)
9. Участь у вебінарі 
"Summer Time and the 
Project is Easy" 
(Dinternal Education, 
15 травня 2019 року)
10. Участь у вебінарі 
"Go Getter: your best 
option when teaching 
teenagers" (Dinternal 
Education, 21 травня 
2019 року)
11. Успішно пройшла 
курс онлайн-курс 
"Академічна 
доброчесність" (4 
години), у рамках 
Проекту сприяння 
академічній 
доброчесності в 
Україні (SAIUP), 
Американські Ради з 
міжнародної освіти 
(грудень 2019).
http://www.tsatu.edu.u
a/im/people/karaieva-
tetiana/

18948 Шевчук 
Олена 
Юріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Економіки та 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Таврійська 
державна 

агротехнічна 
академія, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

0501 
Економіка 

підприємства, 
Диплом 

спеціаліста, 
МІПК ВНЗ 

Укоопспілки 
«Полтавський 

університет 
економіки і 

торгівлі», рік 
закінчення: 

2014, 
спеціальність:  

маркетинг

31 Управління 
змінами

Основні публікації:
1. Olena Shevchuk. 
Cognitive modeling in 
the regional strategic 
management// Olga 
Nazarova, Olena 
Shevchuk, Svitlana 
Plotnichenko and 
Nonna Surzhenko / 
Міжнародна науково-
практична 
конференція "Modern 
development paths of 
agricultural 
production", м. 
Мелітополь, 24 
жовтня, 2018 р. Tavria 
State Agrotechnological 
University, Department 
Higher Mathematics 
and Physics, 
Department of 
Management, B. 
Khmelnistskiy ave 18, 
Melitopol, Ukraine, 
72312. Подана (1/4 
частина).
2. Шевчук О.Ю. 
Конкурентна стратегія 
як інструмент  
маркетингового 
менеджменту. Збірник 
наукових праць 



ТДАТУ серія 
«Економічні науки, 
2016 - №3 (32), С.139-
146. 
3. Шевчук О.Ю. 
Стратегія 
диференціації 
продукції на ринку 
соняшника. Збірник 
матеріалів наукових 
праць. Серія: 
економічні науки. 
ТДАТУ– 2016, Т.7. – С. 
116-123. 
4. Шевчук О.Ю. 
Прийняття 
управлінських рішень 
з використанням 
методу «мозкового 
штурму» у викладанні 
маркетингових 
дисциплін. Збірник 
матеріалів наукових 
праць. Серія: 
економічні науки. 
ТДАТУ– 2016, Т.7, 
червень. – С. 143-149. 
5. Шевчук О.Ю. 
Комплексний аудит 
інструментів  
маркетингу 
підприємства. Збірник 
наукових праць 
ТДАТУ серія 
«Економічні науки, 
2017 - №1 (33), С.61-
69. 
6. Шевчук О.Ю. 
Стратегічне 
управління соціально-
економічного 
розвитку малих та 
середніх міст: 
тенденції та 
проблеми. Збірник 
наукових праць 
ТДАТУ серія 
«Економічні науки», 
2017 - №3 (35), С.168-
174. 
7. Шевчук О.Ю. 
Стратегічні 
організаційні зміни як 
елемент менеджменту 
організації / 
О.Ю.Шевчук // 
Збірник наукових 
праць Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету 
(економічні науки) / 
за ред. Л. В. Синяєвої. 
– Мелітополь: 
«Люкс», 2018. - № 3 
(38) – С.158-164. 
(фахове видання, 
Index Copernicus)
Монографії: 
1. Шевчук О.Ю. 
Методичні і практичні 
питання викладання 
дисциплін з 
менеджменту: 
колективна 
монографія / за ред.: 
Л.В.Синяєвої, 
С.А.Нестеренко; 
ТДАТУ. – Мелітополь: 
Видавничий будинок 
ММД, 2019. – 233 с. 



Колективна 
монографія. 233 с. – 
14,56 у.д.а. 14,56 
у.д.а./10=1,5 д.у.а.
Підвищення 
кваліфікації:
1. Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННІ 
післядипломної 
освіти, стажування 
10днів, з 13.03.2017р. 
по 24.03.2017р. за 
напрямом 
«Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності», 
СС00493706/002450-
17, тема: 
«Впровадження 
інтерактивних 
технологій навчання в 
навчальному процесі 
при викладанні 
дисципліни 
«Маркетинговий 
менеджмент»
2. 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 
05402565/132-18. 
Опрацьовано теми: 
антикризове 
управління, 
корпоративне 
управління, 
рекламний 
менеджмент, 
проектний аналіз, 
управління змінами.
http://feb.tsatu.edu.ua/
teacher/shevchuk-
olena-yuriyivna/

62241 Розуменко 
Світлана 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Економіки та 

бізнесу

20 Управління 
потенціалом 
підприємства

Основні публікацій:
1. Розуменко С.М. 
Поняття місцевого 
самоврядування та 
його роль у 
державному 
управлінні / С.М. 
Розуменко //Збірник 
наукових праць 
Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету 
(економічні науки) / 
За ред.. М.Ф. 
Кропивка. – 
Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс», 
2016. - № 1 (30). - 
С.36-39 (фахове 
видання) 
2. Розуменко С.М. 
Організаційно-
технологічні аспекти 
регіонального 
управління 



енерговитратами на 
молочних фермах / 
С.М. Розуменко, С.А. 
Нестеренко // Збірник 
наукових праць 
Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету 
(економічні науки) / 
За ред.. М.Ф. 
Кропивка. – 
Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс», 
2016. - № 1 (30). - 
С.62-65 (фахове 
видання) 
3. Нестеренко С.А. 
Управління 
системними змінами 
стратегічного 
розвитку 
сільськогосподарських 
підприємств / С.А. 
Нестеренко, С.М. 
Розуменко // Збірник 
наукових праць 
Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету 
(економічні науки) / 
За ред. Л.В. Синяєвої 
– Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс», 
2016. - № 3 (32). - 
С.123-130 (фахове 
видання) 
4. Розуменко С.М. 
Розвиток системи 
регіонального 
управління / С.М. 
Розуменко, С.А. 
Нестеренко // Збірник 
наукових праць 
Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету 
(економічні науки) / 
За ред. Л.В. Синяєвої 
– Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс», 
2017. - №3 (35). - 
С.142-147 (фахове 
видання)
5. Розуменко С.М. 
Державне управління 
регіональним 
розвитком / С.М. 
Розуменко // 
Фундаментальна 
підготовки фахівців у 
природничоматемати
чній, технічній, 
агротехнологічній та 
економічній галузях: 
матер. Всеукраїнської 
наук.-практ. конф. з 
між нар. участю, 
(Мелітополь, 11-13 
вересня 2017 р.) / [авт. 
Кол. : Сосницька Н.Л., 
Кюрчев В.М., Шут 
М.І., Благодаренко 
Л.Ю. та ін.]. – 
Мелітополь: ТОВ 
«Колор Принт», 2017.- 



С.134- 137 (фахове 
видання) 
6. Розуменко С.М. 
Місцеве 
самоврядування та 
його роль у 
державному 
управлінні / С.М. 
Розуменко // Тези 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Соціально-
економічні проблеми 
розвитку бізнесу та 
міського 
самоврядування»: зб. 
матер. конференц. – 
Мелітополь: 
Видавничий будинок 
Мелітопольської 
міської друкарні, 
2018. – С.199-201 
(фахове видання) 
7. Розуменко С.М. 
Реформування 
державного 
управління / С.М. 
Розуменко //Сучасні 
наукові дослідження 
на шляху до 
євроінтеграції: 
матеріали 
міжнародного 
науково-практичного 
форуму (21-22 червня 
2019р.) Таврійський 
державний 
університет імені 
Дмитра Моторного; за 
загальною редакцією 
д.т.н., професора 
Надикто В.Т. – 
Мелітополь: ФОП 
Однорог Т.В.2019. – 
Частина 2. – С. 241-
243 (фахове видання)
8. Svitlana Nesterenko 
Managing 
Competitiveness of the 
Enterprise: Theoretical-
Methodological Aspect 
Managing 
Competitiveness of the 
Enterprise: Theoretical-
Methodological Aspect 
/ Svitlana Nesterenko, 
Svitlana Rozumenko, 
Oleg Kravets, Lyudmila 
Redko // Springer 
International 
Publishing Modern 
Development Paths of 
Agricultural 
Production, 2019. – С. 
483-492.
9. Розуменко С.М. 
Впровадження 
сучасних логістичних 
систем управління 
матеріально-
технічним 
потенціалом 
підприємства / С.М. 
Розуменко // Збірник 
наукових праць 
Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету імені 
Дмитра Моторного 



(економічні науки).- 
2020.- №1 (41) – С. 
(фахове видання)
Монографії:
1. Теоретики-
методологічні і 
науково-практичні 
засади інноваційного 
забезпечення 
розвитку економіки. 
Монографія / за 
редакцією 
Л.В.Синяєвої, С.А. 
Нестеренко. – 
Мелітополь: 
Видавничий будинок 
Мелітопольської 
міської друкарні, 2016. 
– 427 с.
2. Синяєва Л.В., 
Нестеренко С.А. 
Методичні і практичні 
питання викладання 
дисциплін з 
менеджменту [Текст]: 
колективна 
монографія / Л.В. 
Синяєва, С.А. 
Нестеренко. – 
Мелітополь : ТОВ 
«Колор Принт», 2019 .  
– 360 с. (С. 308-278, 
30 с.)
Підвищення 
кваліфікації, 
стажування:
1. Таврійський 
державний 
агротехнологічний 
університет в особі 
ІКЦ «АГРОТАВРІЯ» 
сумісно з українсько-
канадським проектом 
бізнес-розвитку 
плодоовочівництва 
«UHBDP MASHAV» за 
науково-теоретичним 
напрямом 
«Networking 
(Нетворкінг) – 
мистецтво створення 
зв’язків» (квітень 2017 
р.);
2. НУБіП України ННІ 
післядипломної 
освіти, свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
СС00493706/002402-
17, «Педагогічна 
майстерність 
викладача вищої 
школи в процесі 
викладання 
дисципліни 
«Державне та 
регіональне 
управління», 
24.03.2017 року
3. 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 
05402565/123-18. 
Опрацьовано теми:  



управління 
потенціалом 
підприємства; основи 
консалтингу; 
інноваційний 
менеджмент; 
менеджмент в 
інженерній 
діяльності; управління 
змінами.
http://feb.tsatu.edu.ua/
teacher/rozumenko-
svitlana-mikolayivna/

154328 Бочарова 
Наталія 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Економіки та 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Таврійська 
державна 

агротехнічна 
академія, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

0501 
Економіка 

підприємства, 
Диплом 

спеціаліста, 
Економіко-

гуманітарний 
факультет 

Державного 
вищого 

навчального 
закладу 

"Запорізький 
національний 
університет" 
Міністерства 
освіти і науки 
України у м. 
Мелітополі 
Запорізької 
області, рік 
закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

7.03060104 
менеджмент 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності

20 Мотиваційний 
менеджмент

Основні публікацій:
1. Nataliya Bocharova. 
Managing of the Living 
Quality of Population in 
the Social Sphere// 
Lyudmyla Synyayeva, 
Nataliya Bocharova, 
Iryna Ahieieva and 
Anhelina Yarchuk/ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція "Modern 
development paths of 
agricultural 
production", м. 
Мелітополь, 24 
жовтня, 2018 р. Tavria 
State Agrotechnological 
University, Department 
Higher Mathematics 
and Physics, 
Department of 
Management, B. 
Khmelnistskiy ave 18, 
Melitopol, Ukraine, 
72312
Managing of the Living 
Quality of Population in 
the Social Sphere July 
2019, DOI: 
10.1007/978-3-030-
14918-5_56. In book: 
Modern Development 
Paths of Agricultural 
Production (pp.571-
581)
(Tavria State 
Agrotechnological 
University, Department 
Higher Mathematics 
and Physics, 
Department of 
Management, B. 
Khmelnistskiy ave 18, 
Melitopol, Ukraine, 
72312) Друк (1/4 
частина)
2. Бочарова Н.О. 
Сучасні новації в 
системі мотиваційного 
менеджменту 
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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

РН2. 
Ідентифікувати 
проблеми в 
організації та 
обґрунтовувати 
методи їх 
вирішення

Виробнича практика: 
Менеджмент та 
адміністрування

Логічний, проблемний, 
дослідницький. Робота з 
навчально-методичною 
літературою та Інтернет-
ресурсами,  робота із 
звітністю підприємства, 
консультації,  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. 
Оцінка поточної роботи 
студентів:  рівень знань, 
продемонстрований на 
практиці; активність під час 
проходження практики; 
результати виконання та 
захисту звіту проходження 
практики. Пряме 
врахування у підсумковій 
оцінці виконання студентом 
певного завдання до 
проходження практики: 
написання звітів; підготовка 
презентації.

Підготовка до 
атестації та атестація 
здобувачів вищої 
освіти

Практичний, наочний, 
проблемного викладу 
матеріалу та дослідницький 
метод

Доповідь, презентація та 
опитування

Антикризове 
управління

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

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
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питань, пошукове та 
консультаційно-пізнавальне 
опрацювання автентичних 
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Управління 
економічною 
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підприємства
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шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
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поточний, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль.

Психологія 
управління

Лекції, практичіе заняття, 
консультації самостійна 

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
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диференційованого заліку. 
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«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
диференційованого заліку. 
Види контролю: поточний, 
періодичний, підсумковий, 
самоконтроль.

Управління 
конкурентоспроможні
стю підприємства

Лекції, дискусії, співбесіда, 
практичні заняття, робота з 
навчально-методичною 
літературою, самостійна 
робота, тренінги, кейс-метод

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, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль.

Комплексна курсова 
робота "Менеджмент 
та адміністрування"

Порівняльний аналіз 
теоретичних концепцій, 
думок різних авторів

Рейтингова система 
оцінювання, яка 
передбачає: захист курсової 
роботи

Управління змінами Лекції, практичні заняття, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
консультації, самостійна 
робота, кейс-метод

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, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль.

Комунікативний 
менеджмент Лекції, практичні заняття, 

робота з навчально-
методичною літературою, 
відео метод у сполучення з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання, консультації, 
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, 
періодичний, підсумковий, 
самоконтроль.

РН1. Критично Управління Лекції,  практичні заняття, Оцінювання навчальних 



осмислювати, 
вибирати та 
використовувати 
необхідний 
науковий, 
методичний і 
аналітичний 
інструментарій 
для управління в 
непередбачуваних 
умовах

економічною 
безпекою 
підприємства

консультації, 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, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль.

Підготовка до 
атестації та атестація 
здобувачів вищої 
освіти

Практичний, наочний, 
проблемного викладу 
матеріалу та дослідницький 
метод

Доповідь, презентація та 
опитування

Комплексна курсова 
робота "Менеджмент 
та адміністрування"

Пошук, оброблення та 
аналіз інформаціїз різних 
джерел

Рейтингова система 
оцінювання, яка 
передбачає: захист курсової 
роботи

Управління 
конкурентоспроможні
стю підприємства

Лекції, дискусії, співбесіда, 
практичні заняття, робота з 
навчально-методичною 
літературою, самостійна 
робота, тренінги, кейс-метод

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, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль.

Контролінг в 
менеджменті

Лекції, практичні заняття, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, 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, 
періодичний, підсумковий, 
самоконтроль.

Методика наукових 
досліджень

Лекції, практичні заняття, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, 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, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль. 

Виробнича практика: 
Менеджмент та 
адміністрування

Логічний, проблемний, 
дослідницький. Робота з 
навчально-методичною 
літературою та Інтернет-
ресурсами,  робота із 
звітністю підприємства, 
консультації,  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. 
Оцінка поточної роботи 
студентів:  рівень знань, 
продемонстрований на 
практиці; активність під час 
проходження практики; 
результати виконання та 
захисту звіту проходження 
практики. Пряме 
врахування у підсумковій 
оцінці виконання студентом 
певного завдання до 
проходження практики: 
написання звітів; підготовка 



презентації.
Психологія 
управління

Лекції, практичні заняття, 
консультаці, самостійна 
робота, тренінги

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, 
періодичний, підсумковий, 
самоконтроль. 

РН13. Вміти 
планувати і 
здійснювати 
інформаційне, 
методичне, 
матеріальне, 
фінансове та 
кадрове 
забезпечення 
організації 
(підрозділу).

Контролінг в 
менеджменті

Лекції, практичні заняття, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, 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, 
періодичний, підсумковий, 
самоконтроль.

Мотиваційний 
менеджмент

Лекції, практичні заняття, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
консультації, самостійна 
робота, тренінги 

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, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль. 

Комплексна курсова 
робота "Менеджмент 
та адміністрування"

Логічний, проблемний, 
дослідницький, 
ситуаційний, самостійна 
робота з нормативно-
правовими джерелами та 
Інтернет-ресурсами.

Рейтингова система 
оцінювання, яка 
передбачає: захист курсової 
роботи

Антикризове 
управління

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

Виробнича практика: 
Менеджмент та 
адміністрування

Логічний, проблемний, 
дослідницький. Робота з 
навчально-методичною 
літературою та Інтернет-
ресурсами,  робота із 
звітністю підприємства, 
консультації,  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. 
Оцінка поточної роботи 
студентів:  рівень знань, 
продемонстрований на 
практиці; активність під час 
проходження практики; 
результати виконання та 
захисту звіту проходження 
практики. Пряме 
врахування у підсумковій 
оцінці виконання студентом 
певного завдання до 
проходження практики: 
написання звітів; підготовка 



презентації.
Підготовка до 
атестації та атестація 
здобувачів вищої 
освіти

Практичний, наочний, 
проблемного викладу 
матеріалу та дослідницький 
метод

Доповідь, презентація та 
опитування

РН3. Проектувати 
ефективні системи 
управління 
організаціями

Виробнича практика: 
Менеджмент та 
адміністрування

Логічний, проблемний, 
дослідницький. Робота з 
навчально-методичною 
літературою та Інтернет-
ресурсами,  робота із 
звітністю підприємства, 
консультації,  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. 
Оцінка поточної роботи 
студентів:  рівень знань, 
продемонстрований на 
практиці; активність під час 
проходження практики; 
результати виконання та 
захисту звіту проходження 
практики. Пряме 
врахування у підсумковій 
оцінці виконання студентом 
певного завдання до 
проходження практики: 
написання звітів; підготовка 
презентації.

Контролінг в 
менеджменті

Лекції, практичні заняття, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, 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, 
періодичний, підсумковий, 
самоконтроль.

Управління 
конкурентоспроможні
стю підприємства

Лекції, дискусії, співбесіда, 
практичні заняття, робота з 
навчально-методичною 
літературою, самостійна 
робота, тренінги, кейс-метод

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, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль.

Комплексна курсова 
робота "Менеджмент 
та адміністрування"

Логічний, проблемний, 
дослідницький, 
ситуаційний, самостійна 
робота з нормативно-
правовими джерелами та 
Інтернет-ресурсами.

Рейтингова система 
оцінювання, яка 
передбачає: захист курсової 
роботи

Управління 
потенціалом 
підприємства

Лекції, практичні заняття, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
консультації, 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. 

Підготовка до 
атестації та атестація 
здобувачів вищої 
освіти

Практичний, наочний, 
проблемного викладу 
матеріалу та дослідницький 
метод

Доповідь, презентація та 
опитування



РН4.Обґрунтовува
ти та управляти 
проектами, 
генерувати 
підприємницькі ідеї

Комунікативний 
менеджмент Лекції, практичні заняття, 

робота з навчально-
методичною літературою, 
відео метод у сполучення з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання , консультації, 
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, 
періодичний, підсумковий, 
самоконтроль

Мотиваційний 
менеджмент

Лекції, практичні заняття, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
консультації, самостійна 
робота,  тренінги

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, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль. 

Психологія 
управління

Лекції, практичні заняття, 
консультаці, самостійна 
робота, тренінги

100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
диференційованого заліку. 
Види контролю: поточний, 
періодичний, підсумковий, 
самоконтроль.

РН5. Планувати 
діяльність 
організації в 
стратегічному та 
тактичному 
розрізах

Управління 
економічною 
безпекою 
підприємства

Лекції,  практичні заняття, 
консультації, 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, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль.

Антикризове 
управління

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

РН6. Мати навички 
прийняття, 
обґрунтування та 
забезпечення 
реалізації 
управлінських 
рішень в 
непередбачуваних 
умовах, враховуючи 
вимоги чинного 
законодавства, 
етичні міркування 
та соціальну 
відповідальність

Комплексна курсова 
робота "Менеджмент 
та адміністрування"

Логічний, проблемний, 
дослідницький, 
ситуаційний, самостійна 
робота з нормативно-
правовими джерелами та 
Інтернет-ресурсами.

Рейтингова система 
оцінювання, яка 
передбачає: захист курсової 
роботи

Управління 
конкурентоспроможні
стю підприємства

Лекції, дискусії, співбесіда, 
практичні заняття, робота з 
навчально-методичною 
літературою, самостійна 
робота, тренінги, кейс-метод

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, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль.

Управління змінами Лекції, практичні заняття, 



робота з навчально-
методичною літературою, 
консультації, самостійна 
робота, кейс-метод

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, 
періодичний, підсумковий, 
самоконтроль.

Комунікативний 
менеджмент

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

Виробнича практика: 
Менеджмент та 
адміністрування

Логічний, проблемний, 
дослідницький. Робота з 
навчально-методичною 
літературою та Інтернет-
ресурсами,  робота із 
звітністю підприємства, 
консультації,  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. 
Оцінка поточної роботи 
студентів:  рівень знань, 
продемонстрований на 
практиці; активність під час 
проходження практики; 
результати виконання та 
захисту звіту проходження 
практики. Пряме 
врахування у підсумковій 
оцінці виконання студентом 
певного завдання до 
проходження практики: 
написання звітів; підготовка 
презентації.

Підготовка до 
атестації та атестація 
здобувачів вищої 
освіти

Практичний, наочний, 
проблемного викладу 
матеріалу та дослідницький 
метод

Доповідь, презентація та 
опитування

Управління 
потенціалом 
підприємства

Лекції, практичні заняття, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
консультації, 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, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль.

РН7. 
Організовувати та 
здійснювати 
ефективні 
комунікації 
всередині 
колективу, з 
представниками 
різних професійних 
груп та в 
міжнародному 
контексті

Антикризове 
управління

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

Методика наукових 
досліджень

Лекції, практичні заняття, 
робота з навчально-

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 



методичною літературою, 
відеометод, самостійна 
робота 

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

Ділова іноземна мова Лабораторні заняття, 
самостійна робота, бесіди, 
опрацювання дискусійних 
питань, пошукове та 
консультаційно-пізнавальне 
опрацювання автентичних 
джерел із застосуванням 
мережі Інтернет, рольові 
ігри, творчі роботи, 
презентації

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, 
періодичний, підсумковий, 
самоконтроль. 

Комунікативний 
менеджмент Лекції, практичні заняття, 

робота з навчально-
методичною літературою, 
відео метод у сполучення з 
новітніми інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання , консультації, 
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, 
періодичний, підсумковий, 
самоконтроль

Мотиваційний 
менеджмент

Лекції, практичні заняття, 
робота з навчально-
методичною 
літературою,консультації, 
самостійна робота, тренінги 

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, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль

Ділова іноземна мова Лабораторні заняття, 
опрацювання дискусійних 
питань, пошукове та 
консультаційно-пізнавальне 
опрацювання автентичних 
джерел із застосуванням 
мережі Інтернет, рольові 
ігри, творчі роботи, 
презентації

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, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль. 

РН8. 
Застосовувати 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення та 
інформаційні 
системи для 
вирішення задач 
управління 
організацією

Управління 
економічною 
безпекою 
підприємства

Лекції,  практичні заняття, 
консультації, 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, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль.

Комунікативний 
менеджмент

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

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



дистанційні тощо), 
консультації, самостійна 
робота  

диференційованого заліку. 
Види контролю: поточний, 
періодичний, підсумковий, 
самоконтроль

Управління змінами Лекції, практичні заняття, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
консультації, самостійна 
робота, кейс-метод

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, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль.

Управління 
потенціалом 
підприємства

Лекції, практичні заняття, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
консультації, 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, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль.

РН9. Вміти 
спілкуватись в 
професійних і 
наукових колах 
державною та 
іноземною мовами;

Ділова іноземна мова Лабораторні заняття, 
самостійна робота, бесіди, 
опрацювання дискусійних 
питань, пошукове та 
консультаційно-пізнавальне 
опрацювання автентичних 
джерел із застосуванням 
мережі Інтернет, рольові 
ігри, творчі роботи, 
презентації

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, 
періодичний, підсумковий, 
самоконтроль. 

Ділова іноземна мова Лабораторні заняття, 
самостійна робота, бесіди, 
опрацювання дискусійних 
питань, пошукове та 
консультаційно-пізнавальне 
опрацювання автентичних 
джерел із застосуванням 
мережі Інтернет, рольові 
ігри, творчі роботи, 
презентації

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, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль. 

Мотиваційний 
менеджмент

Лекції, практичні заняття, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
консультації, самостійна 
робота, тренінги 

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, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль. 

РН12. Вміти 
делегувати 
повноваження та 
керівництво 
організацією 
(підрозділом)

Мотиваційний 
менеджмент

Лекції, практичні заняття, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
консультації, самостійна 
робота, тренінги 

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, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль. 

Психологія 
управління

Лекції, практичні заняття, 
консультаці, самостійна 

100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 



робота, тренінги національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
диференційованого заліку. 
Види контролю: поточний, 
періодичний, підсумковий, 
самоконтроль.

Управління 
потенціалом 
підприємства

Лекції, практичні заняття, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
консультації, 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, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль.

Управління змінами Лекції, практичні заняття, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
консультації, самостійна 
робота, кейс-метод

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, 
періодичний, підсумковий, 
самоконтрол

Комунікативний 
менеджмент

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

РН10. 
Демонструвати 
лідерські навички 
та вміння 
працювати у 
команді, 
взаємодіяти з 
людьми, впливати 
на їх поведінку для 
вирішення 
професійних задач

Психологія 
управління

Лекції, тренінги, практичні 
заняття, консультаці, 
самостійна робота, тренінги

100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною 
шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
диференційованого заліку. 
Види контролю: поточний, 
періодичний, підсумковий, 
самоконтроль.

Управління змінами Лекції, практичні заняття, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
консультації, самостійна 
робота, кейс-метод

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, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль.

Управління 
економічною 
безпекою 
підприємства

Лекції, практичні заняття, 
консультації, 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, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль.



РН11. 
Забезпечувати 
особистий 
професійний 
розвиток та 
планування 
власного часу;

Методика наукових 
досліджень

Лекції, практичні заняття, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
відеометод, 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, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль. 

Ділова іноземна мова Лабораторні заняття, 
самостійна робота, бесіди, 
опрацювання дискусійних 
питань, пошукове та 
консультаційно-пізнавальне 
опрацювання автентичних 
джерел із застосуванням 
мережі Інтернет, рольові 
ігри, творчі роботи, 
презентації

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, 
періодичний, підсумковий, 
самоконтроль. 

Ділова іноземна мова Переклад текстів, 
виконання вправ, 
самостійне складання план 
унаступного обговорення 
розмовних тем, 
виокремлення, 
виписування,підкреслюванн
я окремих лексичних 
одиниць

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, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль. 

Мотиваційний 
менеджмент

Лекції, практичні заняття, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
консультації, самостійна 
робота, тренінги 

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, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль. 

 


