
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Таврійський державний агротехнологічний 
університет імені Дмитра Моторного

Освітня програма 22601 Менеджмент

Рівень вищої освіти Бакалавр

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

22601

Назва ОП Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі 
ступеня (рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший 
спеціаліст»
 

Термін навчання на освітній 
програмі

3 р. 10 міс.

Форми здобуття освіти на 
ОП

очна денна, заочна

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 вищої 
математики; кафедра цивільної безпеки; 
кафедра фізичного виховання

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 
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наявності)

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

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-професійна програма Менеджмент спеціальності 073 Менеджмент підготовки здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, впроваджена у ТДАТУ згідно наказу Ліцензійної комісії 
МОН України №1397 Л від 30.06.2016р. та схвалена Вченою радою ТДАТУ, протокол №8 від 23.02.2016 
р  з виходом Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління 
та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого та введено в 
дію наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 р. № 1165 Освітня професійна 
програма, що акредитується (надалі ОПП) приведена до стандарту та схвалена Вченою радою ТДАТУ 
Таврійського державного агротехнологічного університету від 28.05.2019 р. протокол №11. У звязку з 
тенденціями розвитку економіки України, та в цілому Запорізької області виникла потреба у 
висококваліфікованих спеціалістах менеджерах, які здатні до пошуку, збирання та аналізу інформації, 
розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень, направленних на забезпечення 
ефективної діяльності організації. 
В процесі розробки ОПП активну участь у її створенні та подальшому удосконаленні, відповідно до 
вимог часу, брали науково-педагогічні працівники – члени проектної групи та стейкхолдери, які є 
основними споживачами освітніх послуг. Зокрема активну участь приймали роботодавці, спеціалісти 
за фахом, представники підприємств та організацій різних форм власності, державних органів влади 
та територіальних громад. Інформацію щодо вступу на ОПП було внесено до Правил прийому 
Таврійського державного агротехнологічного університету та оприлюднено на сайті у 2016 році. 
ОПП переглядається і вдосконалюється за рахунок посилення інформаційно-аналітичної та мовної 
складових й отримання здобувачами нових компетентностей. Цей процес враховує 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 на ринку праці. 
Отже, ОПП, що акредитується надає здобувачам вищої освіти необхідні професійні компетентності, 
забезпечує можливість адаптуватися до мінливих умов ринку праці.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року та набір на ОП

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня 
поточного навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2019 - 2020 62 38 14 0 0

2 курс 2018 - 2019 58 45 6 0 0

3 курс 2017 - 2018 26 35 13 0 0

4 курс 2016 - 2017 15 12 0 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 програми відсутні
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(короткий цикл)

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 65053 20394

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

65053 20394

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

0 0

Приміщення, здані в 
оренду 

1746 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла MD5- хеш файла

Освітня програма ОПП 073 2019.pdf rFkHHnhWfdiIswTSQeIFAjLug1JQxvN3ikFaGTzOxr0=

Навчальний план за 
ОП

План 2019.pdf Os6214oEVJJZlbMDuCwa33JVvup/l/aRedXEwY0IYjE=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

1.pdf 3c4275KKvjs7il/RN+kxJwiL/BeLlxuVMbKOr0aweYg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

2.pdf 3wCBtGA6j+EaD8+xLrr89iEOXk0CNSuOoEKihDeq4rc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

3.pdf b1Rk7YUW8nqOpkdWePU8dVazFsk2fux0gt/URpOLyuY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

4.pdf +W8ucQReGAxk/oTQP6KhmS9KiTJXgNLBxfpV1zX3hE0=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Основними цілями ОПП є: підготувати спеціалістів у галузі управління діяльністю, здатних 
використовувати сучасні технології у практиці управління та науковій діяльності, з використанням 
інструментів й алгоритму прийняття управлінських рішень задля подальшого працевлаштування; 
підготовка до успішного засвоєння програм вищих ступенів освіти; підготовка до самостійної 
управлінської діяльності з високим рівнем національної свідомості, незалежним мисленням та 
готовністю до навчання протягом усього життя.
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Особливостями ОПП є підготовка фахівців, здатних застосовувати знання та вміння при визначені та 
аналізі актуальних задач науки та практики в сфері управління підприємствами, а також 
використовувати ефективний інструментарій при розробці рішень щодо їх розв’язання. Унікальність 
ОПП полягає в підходах до навчання таких як: системний підхід, який дозволяє досягти позитивного 
ефекту сполучення теорії і практики адмін. менеджменту у процесі підготовки бакалаврів з 
менеджменту; інноваційна складова як спрямованість ОПП на оволодіння студентами 
методологічними новаціями менеджменту, професійної управлінської діяльності, що є найважливішим 
критерієм професіоналізму бакалаврів менеджменту; визначення богатоаспектної співпраці 
викладачів, студентів, підприємців у підготовці бакалаврів менеджменту, що забезпечує ефективну 
адаптацію майбутніх спеціалістів до їхнього професійного середовища; поглиблене вивчення 
іноземної мови що дозволить майбутнім фахівцям бути конкурентоспроможними на ринку праці.
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії 
та стратегії ЗВО
ОПП Менеджмент сприяє реалізації місії ТДАТУ, та відображає основні цілі СР ТДАТУ 
https://is.gd/APD5fP. Відповідно до стратегічних цілей ТДАТУ ОПП забезпечує здобувачів вищої освіти 
знаннями, уміннями й навичками в сфері професійної діяльності, які можуть вплинути на їх розвиток. 
У відповідності до концепції інноваційного розвитку ТДАТУ(2016-2021 р.) стратегічною ціллю ОПП є 
забезпечення європейської якості освіти на основі неухильного дотримання державних освітянських 
стандартів, що згідно з Процедурою з розроблення освітніх програм https://is.gd/e7s21i, ОПП 
побудовано у відповідності до системи трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 
Європейському просторі вищої освіти. Підготовка бакалаврів з менеджменту на яку спрямована 
реалізація ОПП 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 ОПП, її предметною галуззю, інтегральними, загальними та фаховими 
компетентностями.. Повний перелік внутришніх нормативних документів. https://is.gd/IbXmGX
 
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми
На даній ОПП ще немає випускників, програму за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 
073  започатковано 01.09.2016 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 засідання 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 ОПП 
«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 ОПП, а також під час проведення конференцій кафедрою менеджменту, ділових 
зустрічей у форматі круглих столів, «Днів кар’єри» http://www.tsatu.edu.ua/studenty-fakultetu-
ekonomiky-ta-biznesu-na-dni-karjery-v-melitopoli/, «Ярмарок вакансій» та «День менеджера» 
http://feb.tsatu.edu.ua/svyato-menedzhera-2019/ та http://feb.tsatu.edu.ua/den-menedzhera/, 
організованих в ТДАТУ http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/teaching/kruglij-stil/#to-
main 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 26.04.2018 р. та 
отримання рецензій-відгуків. Пропозиції стейкхолдерів щодо збільшення обсягу частини дисциплін, 
що спрямовані на розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем, збирання та 
аналіз інформації, розрахунок показників для обґрунтування управлінських рішень; демонстрування 
навичок гнучкого мислення, відкритості до нових знань, критичності і самокритичності. У зв’язку з 
цим в ОПП додані фахові (ФК16-22) компетентності

- академічна спільнота
Запша Г. М., завідувач кафедри менеджменту Одеського державного аграрного університету 
приймала безпосереднью участь у обговоренні ОПП. А також, інтереси академічної спільноти 
задовольняються шляхом сумісних публікацій наукових статей, результатами досліджень бюджетної 
програми «Формування ефективної системи менеджменту в умовах транзитивної економіки регіону» 
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(держ. рег. №0111U 02535), участю в конференціях. Пропозиції науковців відображаються у відгуках 
на наукову  роботу, дисертацю, 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. 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/mvmpdfsam_merge.pdf

- 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, при обговоренні можливих проблем щодо корегування навчальних 
планів. 

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 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 2019 р. потреба у працівниках управлінського напрямку становитиме 15,9% серед усіх сфер і 
галузей, інформація з сайтів щодо пошуку роботи (https://work.ua, rаbota.ua, hh.ua, jobs.ua). Згідно 
даних Запорізького обласного центру зайнятості, за запитами роботодавців протягом січня- 
листопада 2019 р. було 17% 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/faculty/department-of-management/teaching/kruglij-stil/ Постіне партнерське 
спілкування зі 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, підсилюють необхідність врахування 
потенційних ризиків та загроз для формування ОПП. Спрямованість підготовки фахівців саме на 
забезпечення ефективної системи управління  підприємствами підтверджується змістовним 
контекстом ОПП. 
Також, надання регіонам більшої самостійності, делегування відповідних повноважень стосовно 
організації процесу соціально-економічного розвитку підвищує 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 стають постійне вдосконалення та модифікація людського 
потенціалу засобами системи освіти.
У Запорізькій області, існує потреба, а в ТДАТУ створені умови для підготовки менеджерів, в ОПП 
передбачено вивчення сучасних концепцій, методів та прийомів професійної діяльності менеджерів у 
різних галузях шляхом вивчення освітніх компонентів «Менеджмент організацій», «Адміністративний 
менеджмент» 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 ОПП та програмні результати навчання 
враховують галузевий та регіональний контексти.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
Цілями ОПП 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 на ринку праці як на ринку України, так і за кордоном. Під час формулювання цілей та 
програмних результатів навчання за ОПП «Менеджмент» було враховано досвід провідних 
вітчизняних (КНЕУ ім. В. Гетьмана (м. Київ) https://is.gd/c71j6s
, КНТЕУ  (м. Київ), ОДАУ (м.Одеса) https://is.gd/ufnucn, ХНЕУ ім. С. Кузнеця (м. Харків)), та закордонних         
ЗВО  Стенфорд (США) навчальні програми
https://is.gd/sZkiB2 Варшава
https://is.gd/UFXlSU. Порівняльний аналіз засвідчує, що при розробленні ОПП «Менеджмент» 
використано позитивний досвід провідних вітчизняних та закордонних закладів освіти. При цьому 
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відмінною здатністю даної програми є більш деталізований перелік цілей та програмних результатів 
навчання і те, що перелік програмних результатів навчання не має повторювальних елементів. 
Однак, при наступному перегляді та оновленні ОПП необхідно звернути увагу на відсутність переліку 
перспектив працевлаштування та використання у навчанні програмних засобів інформаційно-
комунікативних технологій.

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 29.10.2018 р. № 1165 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/073-menedzhment-
bakalavr.pdf . На сьогодні можна констатувати, що діюча ОПП 
«Менеджмент»  відповідає вимогам стандарту. Зміст ОПП «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 спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері 
менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних та 
поведінкових наук». Для оволодіння фаховими компетентностями з метою досягнення цього 
результату здобувачі вищої освіти вивчають дисципліни за обов'язковою компонентою: «Менеджмент 
організацій», «Самоменеджмент», «Потенціал та розвиток підприємства», «Планування і контроль на 
підприємстві», «Адміністративний менеджмент», «Прийняття управлінських рішень», «Інформаційні 
технології в менеджменті». 
За рівнем вищої освіти «бакалавр» ОПП «Менеджмент» розвиває «soft skills», наприклад, для 
досягнення програмного результату «Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 
управлінських рішень», здобувачі вищої освіти вивчають дисципліни за вибірковою компонентою: 
«Основи консалтингу», «Стратегія управління», «Інноваційний менеджмент», «Логістичний 
менеджмент». 
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/

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: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 07 «Управління та 
адміністрування», спеціальність: 073 «Менеджмент»  Затверджено та введено в дію наказом 
Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 р. № 1165.
Таким чином, ОПП «Менеджмент» повністю відповідає стандарту.
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/073-menedzhment-
bakalavr.pdf

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
240

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)?
179

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої 
освіти?
61

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї 
спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
Зміст ОПП повністю відповідає об’єкту вивчення (спеціальність 073 «Менеджмент» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти). Обов’язкові компоненти освітньої програми - 179 кредитів ЄКТС 
(74,6%), вибіркові компоненти за вибором студента - 61 кредити ЄКТС (25,4 %). ОПП спрямована на 
забезпечення фундаментальної теоретичної і практичної підготовки професіоналів у галузі 
ефективного управління сучасною організацією. Ядром ОПП є: менеджмент, управлінський та 
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економічний аналіз, теорія організацій, планування і контроль на підприємстві, інноваційний 
менеджмент, прийняття управлінських рішень, управління витратами, логістичний менеджмент, 
операційний менеджмент. 
Зміст ОПП повністю відповідає теоретичному змісту предметної області спеціальності: парадигми, 
закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку менеджменту; концепції 
системного, ситуаційного, адаптивного, антикризового, інноваційного, проектного менеджменту 
тощо; функції, методи, технології та управлінські рішення в менеджменті. Науковим концепціям, 
категоріям та принципам, що розкривають зміст сучасних процесів функціонування бізнес-структур 
та є методологічною основою дослідження і прогнозування тенденцій розвитку менеджменту 
присвячено навчальні дисципліни обов’язкової компоненти освітньої програми: «Потенціал та 
розвиток підприємства», «Менеджмент організацій», «Управлінський та економічний аналіз», «Теорія 
організацій», «Планування і контроль на підприємстві», «Адміністративний менеджмент», «Прийняття 
управлінських рішень»; навчальні дисципліни вибіркової компоненти циклу професійної та практичної 
підготовки: «Основи консалтингу», «Система технологій», «Стратегічне управління», «Маркетинг», 
«Логістичний менеджмент», «Регіонально - адміністративний менеджмент», «Операційний 
менеджмент», «Управління персоналом», «Інноваційний менеджмент» та ін.
Зміст ОПП повністю відповідає методології та технології предметної області спеціальності. 
Акцентується увага на здобутті навичок та знань з менеджменту організацій, який передбачає 
визначену зайнятість і можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання.
Докладніше: http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/kriterij-2/

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії?
ОПП повністю реалізує можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої 
освіти, на забезпечення якої спрямовано 25,4 % її обсягу. Обрані дисципліни увійдуть до 
індивідуального навчального плану кожного студента, а результати навчання будуть відображені у 
додатку до диплому. Формування індивідуальної освітньої траєкторії охоплює розроблення та 
реалізацію індивідуального навчального плану; створення умов для вільного вибору студентами 
вибіркових навчальних предметів; розвиток дистанційних навчальних технологій, забезпечення 
індивідуальної академічної мобільності студентів. Це регламентують:
«Положення про організацію освітнього процесу», затверджене наказом ректора від 31.10.2019 р. № 
238-ОД; http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-osvitnoho-
procesu-2019-2_ostannye-1.pdf 
«Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу підготовки фахівців у 
ТДАТУ», затверджене 28.03.2006р. протокол №7,  перезатверджене методичною радою ТДАТУ 
протокол №4від17.03.2015р.;http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-
KMCONP.pdf 
Докладніше: http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/kriterij-2/

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних 
дисциплін?
Університет повністю забезпечує реалізацію права студентів обирати навчальні дисципліни. 
Можливість вибору навчальних дисциплін регламентується документами: 
«Положення про опитування учасників освітнього процесу в Таврійському державному 
агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного», протокол №4 Вчена рада ТДАТУ від 
26.11.2019 р.;
«Положення про порядок та умови обрання навчальних дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти 
в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного», затверджене 
наказом ректора університету від 09.12.2019 р. №272 – ОД.
У навчальному плані ОП 61 кредитів ЄКТС відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої 
освіти: «Правознавство», «Історія економіки та економічної думки», «Господарське право», «Зв’язки з 
громадськістю в органах влади», «Податкова система», «Основи консалтингу», «Фінанси 
підприємства», «Маркетинг», «Стратегічне управління», «Бухгалтерський облік», «Логістичний 
менеджмент», «Система технологій», «Регіонально - адміністративний менеджмент», «Операційний 
менеджмент», «Управління персоналом», «Адміністративний менеджмент». Викладання кожної 
навчальної дисципліни за вибором студента спирається на сучасний науково-методичний комплекс. 
Перелік навчальних дисциплін за вибором ЗВО на наступний навчальний рік щорічно встановлюється 
у першому семестрі поточного навчального року та затверджується на засіданні вченої ради 
університету до 1 жовтня. 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 «бакалавр» − на 2-4 курсах у 3,4,5,6,7,8 семестрах; для СВО «магістр» 
− у 2 семестрі 1 року навчання та 3 семестрі 2 року навчання). 
Вибіркові навчальні дисципліни, оприлюднені на веб-сайті Університету для вибору ЗВО, мають 
містити силабус, розроблений відповідно до вимог «Положення про програму навчання здобувачів 
вищої освіти – силабус», та (за бажанням) презентацію навчальної дисципліни чи інших освітніх 
компонент. 
Процедура вибору навчальних дисциплін або інших освітніх компонент на наступний навчальний рік 
для здобувача вищої освіти складається з двох етапів: для ОС «Бакалавр»: 
1 етап – в період з 1 листопада до 1 лютого, протягом якого ЗВО авторизується на відповідній 

Сторінка 8



спеціальності і курсі навчання та здійснює процедуру вибору навчальних дисциплін / освітніх 
компонент відповідно до Порядку, визначеним цим Положенням; 
2 етап – в період з 01 лютого до 15 лютого, протягом якого окремі ЗВО здійснюють повторний вибір 
освітніх компонент, якщо за результатами їх вибору на першому етапі не були сформовані повноцінні 
групи (15-30 осіб).
Докладніше: http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/kriterij-2/

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 
вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 
діяльності
ОПП та навчальним планом передбачено практичну підготовку студентів – 17,0 кредитів ЄКТС, або 
510 годин. Практична підготовка за ОПП формує/розвиває компетентності здобувачів вищої освіти, 
серед яких, наприклад: ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. ЗК 4. Здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 5.  Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності. Спеціальні (фахові) компетентності (ФК): СК 1. Здатність визначати 
та описувати характеристики організації. СК 2. Здатність аналізувати результати діяльності 
організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. СК 3. 
Здатність визначати перспективи розвитку організації.  СК 7. Здатність обирати та використовувати 
сучасний інструментарій менеджменту. СК 8. Здатність планувати діяльність організації та управляти 
часом та ін. Практична підготовка здобувачів вищої освіти реалізується під час навчальної і 
виробничої практики.
Докладніше: http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/kriterij-2/

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
ОПП забезпечує формування у здобувачів вищої освіти соціальних навичок, необхідних для успішної 
професійної діяльності: 
- комунікації та вміння працювати в команді, наприклад: 3К1. - Здатність реалізувати свої права і 
обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства 
та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 
Україні (та інші: 3К 2, СК 9, СК 12) 
- лідерство, здатність брати на себе відповідальність, працювати в критичних умовах, наприклад: 3К 
5. - Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (та інші: 3К 11, 3К 12, 
СК 6, СК 15). 
- уміння управляти конфліктами, наприклад: 3К 13. - Цінування та повага різноманітності та 
мультикультурності (та інше: СК 5). 
- здатність логічно і системно мислити, креативність, наприклад: 3К 3. -Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу, синтезу (та інше 3К 4, СК 1, СК 3).
- етичні принципи професійної діяльності та самоменеджмент, наприклад: 3К 8. - Навички 
використання інформаційних і комунікаційних технологій (та інші 3К 9, СК 4, СК 8, СК 10, СК 14).
Докладніше: http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/kriterij-2/

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
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)?
Університет здійснює постійний моніторинг фактичного навантаження здобувачів вищої освіти і на 
основі отриманих даних контролює його відповідність встановленим нормативам. У«Положенні про 
організацію освітнього процесу в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені 
Дмитра Моторного», затвердженому наказом ректора від 31.10.2019р. № 238-ОД, визначено, що 
навчальний план, який складається на підставі ОПП, повинен містити загальний бюджет навчального 
часу за весь нормативний термін навчання та його поділ на аудиторний навчальний час та на час, 
відведений на самостійну навчальну роботу, а також поділ бюджетного аудиторного навчального 
навантаження за окремими формами занять по кожній навчальній дисципліні та за термін навчання в 
цілому. Обсяг одного кредиту ЄКТС для нових освітніх програм становить 30 годин. Максимальна 
кількість контактних годин на 1 кредит повинна становити 16 годин для бакалавра. Решта часу 
відводиться на самостійну роботу. Навантаження одного навчального року за денною формою 
навчання становить 60 кредитів ЄКТС. При цьому максимальне тижневе аудиторне навантаження 
для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр складає 30 годин.

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
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В ТДАТУ існує «Положення про порядок організації та проведення дуальної форми навчання в ТДАТУ», 
затверджене наказом ректора від 31.10.19 № 244 – ОД.
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 ОПП, 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. Метою є оволодіння студентами сучасними методами, формами у 
сфері управління організаціями та їх підрозділами, спрямованих на здатність вирішувати практичні 
проблеми та складні спеціалізовані задачі за майбутньою професією.
Докладніше: http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/kriterij-2/

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/ 

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості 
ОП?
З метою створення рівних можливостей доступу до здобуття вищої освіти в «Правилах прийому 
ТДАТУ» (ПП) https://is.gd/erwZjE min бал ЗНО для участі у конкурсі на ОПП встановлено на рівні 100 б. 
згідно «Умов прийому до ВНЗ України» (УП) https://is.gd/uysJVk ; відповідно до них також обґрунтовано 
перелік предметів ЗНО на місця державного замовлення; для вступу на контрактну форму навчання 
предмети ЗНО обговорюються і затверджуються Вченою радою факультету (ВРФ) із залученням 
гаранта ОПП. Особливістю на ОПП є набуття фахових компетенцій з адміністративного менеджменту, 
тому базові Soft-Skills вимагають певного рівня мовної, комунікативної, логістичної підготовки. Цим 
вмотивований вибір предметів ЗНО та їх вагові коєфіциенти при розрахунку конкурсного балу: 
українська мову та література (К=0,55); математика/історія України (К=0,2); іноземна мова/географія 
/математика (К=0,2);
Прохідний бал на місця держ. замовлення встановлюється і оприлюднюється МОН України; для 
спеціальностей галузі «07» він є високим. Інший контингент на ОП «Менеджмент» ТДАТУ формується 
контрактними місцями - за кошти фіз. та юр. осіб, що є доказом умотивованості вступників.
Згідно ПП та стандарту ВО для вступників на ОП на основі ОР молодший спеціаліст 
перезараховуються 120  кредитів, тому зміст фахового вступного випробування (ФВВ) 
https://is.gd/HhdRRG визначається вимогами ОП до ПРН та фахових компетенцій відповідно до ОПП та 
структурно-логічної схеми підготовки.
Зміни ПП відбуваються згідно УП відповідного року вступу.

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) «Положенням про порядок перезарахування навчальних дисциплін  
та визначення академічної різниці» (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-perezarahuvannja-ta-akademichnu-riznycju-2019-2.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)  
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 ОПП «Менеджмент»  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 «Порядку визнання здобутих в 
іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України 

Сторінка 10



№ 504 від 05.05.2015 року (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE27059Z.html)) у ТДАТУ 
передбачено користування певним загальним алгоритмом дій (http://feb.tsatu.edu.ua/introductory-
campaign/introduction-to-the-bachelors-level-of-education/algoritm-viznannya-rezultativ-navchannya-
otrimanih-v-inshih-zvo/)

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 «Положенням 
про перезарахування навчальних дисциплін  та визначення академічної різниці» 
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-perezarahuvannja-ta-
akademichnu-riznycju-2019-2.pdf).
Рішення щодо визнання результатів навчання, отриманих здобувачем за програмами неформальної 
освіти, приймаються деканом факультету за погодженням із гарантом ОПП, ґрунтуючись на їх 
відповідності компетенціям та програмним результатам навчання на ОПП «Менеджмент».

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)
На момент подання звіту самооцінювання практики визнання результатів неформальної освіти на 
ОПП «Менеджмент» ТДАТУ не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у  ТДАТУ 
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-osvitnoho-procesu-
2019-2.pdf) програмні результати досягаються за такими формами: навчальні заняття, самостійна 
робота, практична підготовка, контрольні заходи. 
Форми і методи  навчання  учасники освітньої програми обирають індивідуально для кожного 
освітнього компоненту ОПП, в залежності від програмних результатів і компетентності, на 
досягнення яких орієнтовано його вивчання.
До методів навчання і викладання за ОПП, яким віддають перевагу, відносяться: словесний, 
практичний, наочний, дослідницький методи,  робота з навчально-методичною літературою,  
відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп’ютерними засобами 
навчання  та інші.
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?
Вибір методів і форм навчання відповідає принципам академічної свободи для всіх учасників 
освітнього процесу. На 1-му курсі здобувачам вищої освіти презентують ОПП,структурно-логічну 
схему ОПП, які пояснюють послідовність основних компонентів для досягнення програмних 
результатів навчання.
Студентоцентрований підхід розглядає здобувача вищої освіти як суб'єкта з власними інтересами, 
потребами і досвідом, спроможного бути самостійним і відповідальним учасником освітнього 
процесу. В процесі вивчання студенти  мають вільний доступ до освітнього компоненту на веб-сайті  
університету http://www.tsatu.edu.ua, навчально-інформаційному порталі http://nip.tsatu.edu.ua, а отже 
має інформацію щодо форм і методів навчання  і викладання.  
Університет регулює діяльність  НПП щодо обрання форм і методів навчання нормативними 
документами  (Положення про організацію освітнього процесу, Положення про організацію та 
контроль якості навчальних занять тощо     (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/polozhennja/) 
Аналіз результатів онлайн-опитування здобувачів щодо якості організації освітнього процесу за ОПП, 
що проводиться на веб-сайті університету  показує, що НПП обранні  форми, методи навчання і 
викладання відповідають вимогам студентоуцентрованого підходу(http:// 
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCYCTP2gy6mIjZ-iSDjUEi_KhrKz8WAc8u0Br9vQRbA81-_g/viewform)

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання 
на ОП принципам академічної свободи
Методи навчання і викладання, що застосовуються на ОПП, відповідають принципам академічної 
свободи, які викладені в Законі України «Про вищу освіту»: свободи слова і творчості, поширення 
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знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів, що 
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), Положенням про вільний вибір навчальних дисциплін студентами 
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/polozhennja/), Положенням про академічну мобільність 
студентів(ww.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-akademichnu-mobilnist.pdf).
Науково-педагогічні працівники університету вільно обирають форми та методи навчання та 
викладання, що формують зміст  основних компонентів та їх навчально-методичне забезпечення. На 
ОПП НПП при застосуванні  методів навчання і викладання орієнтовані до активного залучення 
здобувачів в процесі опанування освітніх компонентів. 
Студент має право здобувати освіту відповідно до своїх потреб. Так, зокрема, здобувач вищої освіти 
вільний у виборі тем курсової роботи, тем наукової роботи, рефератів, презентацій тощо. Також 
здобувач вищої освіти згідно Положення про вільний вибір навчальних дисциплін студентами у ТДАТУ  
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/polozhennja/), має право на обрання дисциплін для 
вивчення з відповідного переліку вибіркових дисциплін.  

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація 
щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у 
межах окремих освітніх компонентів *
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у 
межах окремих освітніх компонентів розміщується на сайті    кафедри  у  формі  силабусів. Доступ до 
силабусів є постійно відкритим і розміщується на веб-сайті університету на сторінці кафедри 
менеджменту (https://is.gd/oYXwt4 ).
 Майбутній здобувач може ознайомитись з інформацією щодо цілей, змісту та очікуваних результатів 
навчання ще на етапі вибору ОПП при вступі до ЗНО. На 1-му курсі  відбувається  презентація ОПП 
гарантом і проектною групою. Кожного семестру здобувачі отримують доступ до електронних курсів 
освітніх компонентів та особистих електроних кабінетів за персоніфікованими логінами і паролями 
(http://nip.tsatu.edu.ua).
 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/faculty/department-of-
management/. 

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
На кафедрі менеджменту функціонує науково-дослідна лабораторія менеджменту Науково-
дослідного інституту стратегії соціально-економічного розвитку агропромислового  виробництва 
півдня України, яка проводе дослідження за програмою «Науково-методичні основи регулювання 
соціально-економічного розвитку регіону» по темі «Формування ефективної системи менеджменту в 
умовах транзитивної економіки регіону» (номер державної реєстрації № 116U002740 на 2016-2020рр. 
керівник д.е.н.,проф. Нестеренко С.А.). Наукові досягнення щодо дослідження окремих елементів 
алгоритму стосовно питань регулювання та впорядкування використання річного фонду робочого 
часу розглядаються при вивченні дисциплін «Управління персоналом», «Самоменеджмент». Методики 
оцінки ефективності управління відтворенням  персоналу висвітлюються при вивченні дисциплін 
«Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Управління персоналом». 
Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОПП відбувається шляхом участі ЗВО у 
студентських наукових гуртках, 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 Положенням про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей та інших конкурсів студентських наукових робіт у 
ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/nauka/wp-content/uploads/sites/49/polozhennja-pro-provedennja-1-turu-
vseukrayinskoho-konkursu-studentskyh-naukovyh-robit.pdf). 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/osvitnyj-
proces/polozhennja) перегляд  освітніх програм відбувається за результатами їх моніторингу за участю 
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проектної групи, здобувачів вищої освіти, роботодавців, академічної спільноти, відділу моніторингу 
якості освітньої діяльності щорічно наприкінці навчального року та оформлюється протоколом 
засідання проектної групи. Процедури моніторингу і періодичного перегляду освітніх програм 
регламентується Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості в ТДАТУ 
(http://www.tsatu.edu.ua/ /nmc/osvitnyj-proces/polozhennja).
Науково-педагогічні працівники  оновлюють зміст освітніх компонентів на основі наукових досягнень і 
сучасних практик, шляхом участі в наукових конференціях, підвищення кваліфікації в провідних 
установах, семінарах за фаховим спрямуванням. Отриманий науковий і практичний досвід знаходить 
своє втілення в оновленні змісту лекційних занять, розробці нових практичних завдань, щорічному 
оновленню тематики курсових робіт. За результатами наукових досліджень та практичних розробок 
НПП кафедри  менеджменту зареєстровано 10 авторських прав на твори, які використовуються в 
навчальному процесі (http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/science/avtorski-
svidotstva/#to-main).
Оновлення контенту за часом відбувається в межах вимог Положення про освітні програми ТДАТУ 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-osvitni-prohramy-v-tdatu-2019-
1.pdf. Жодних перешкод щодо оновлення контенту немає.
 Оновлення змісту освітніх компонентів може ініціюватися кожним учасником освітнього процесу - 
здобувачем вищої освіти, стейкхолдером, проектною групою і НПП. Зміни обговорюються  на основі 
проведення круглих столів, за результатами анкетування студентів. 
Зміни навчально-методичного наповнення освітніх компонентів ОПП відбуваються щорічно і  
розглядаються на засіданні кафедри та вченій раді факультету та  обов’язково фіксуються  у 
протоколах.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Інтернаціоналізація є одним із пріоритетів розвитку ТДАТУ. Для реалізації програми міжнародної 
академічної мобільності на базі ТДАТУ створено Відділ міжнародних зв’язків 
(http://www.tsatu.edu.ua/vmz/). Університет має двосторонні договори про співробітництво із 22 
ЗВО/організацією-партнером із 10 країн світу, а також членство у 12 міжнародних організаціях із 7 
країн світу. У звітному році було заключено договори із Аграрним університетом - Пловдів (Болгарія), 
Szechenyi Istvan University (Румунія), Мінським тракторним заводом, Федерацією «Обмін Франція-
Україна», Асоціацією «Французька іноземна мова Франція-Україна», Заслуженим автономним 
університетом Пуебло, Обчислювальним факультетом (Мексика), Університетом Вармії та Мазури у м. 
Ольштин (Польща.)
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 менеджменту Синяєва Л.В. пройшла стажування у 
Празькому  економічному університеті за напрямом стажування: «Іновацїї в навчальному 
процесі:методи, підходи, технології»
Учасники освітнього процесу мають можливість користуватися загальнодоступними міжнародними 
інформаційними ресурсами та базами даних: Scopus, Web of Science, Springer Nature.

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 30 балів на поточний контроль знань, 
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10 балів за складання підсумкового модульного контролю (ПМК), 10 балів за самостійну роботу 
студентів.

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.
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.doc
Положення про курсовий проект (роботу) в ТДАТУ 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-kursovyj-proekt-robotu-v-tdatu-
2018-r.1-.docx
Положення про проведення практик студентів ТДАТУ
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-provedennja-praktyk-studentiv-
tdatu-1.doc
Положення про організацію дипломування в ТДАТУ.
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-organizaciu-diplomuvannya.pdf
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 на навчально-інформаційному порталі університету.  
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

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 Навчально-інформаційному порталі 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 анонимних 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 міністерства Освіти і науки України від 29. 10.18 за № 1165. «Про затвердження 
стандарту вищої освіти за спеціальністю  073 Менеджмент» для першого бакалаврського рівня вищої 
освіти атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Зокрема 
кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного спеціалізованого завдання або 
практичної проблеми в сфері управління, що характеризується комплексністю і невизначеністю умов, 
із застосуванням теорій та методів економічної науки. У кваліфікаційній роботі не може бути 
академічного плагіату та фальсифікації
Режим доступу на сайті кафедри: http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/073-menedzhment-
bakalavr.pdf

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким 
чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
В університеті діють положення :
1. 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.doc
2. Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу підготовки фахівців в 
ТДАТУ
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http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-KMCONP.pdf
3. Положення про організацію освітнього процесу в ТДАТУ
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-orhanizaciju-osvitnoho-procesu-v-
tdatu.docx
4. 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
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 наявністью 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/
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 та 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-KMCONP.pdf
Також відповідно положень здобувач вищої освіти має право підвищити отриманний 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 
відбуваеться згідно гафіку 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
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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
Положення про системи антиплагіату
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/polozhennja-pro-systemu-antyplahiatu-v-tdatu-2017-1.pdf

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
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.
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/
1.     Відповідні розділи містять інформаційні та методичні матеріали :
• Присвячені інформаційній грамотності та попередженню плагіату серед учасників освітнього 
процесу, наприклад: http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/86-od-2017-polozhennja-
pro-systemu-antyplahiatu-v-tdatu-2017_merge.pdf
• Щодо корпоративної культури на робочому місці та переваг чесного навчання, наприклад: 
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/kodeks-chesty-tdatu.pdf
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-obgovorennya-gruden-2019/
• 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. 
Випадки зустрічались при виконанні курсових робіт , для вирішення цього питання створювалась 
комісія, яка приймали 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:
- від 40 до 60% – курсова робота (проект) приймається до розгляду після доопрацювання автором;
- менше 40% – курсова робота (проект) до розгляду не приймається, 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?
Забезпечення необхідного рівня професіоналізму викладачів здійснюється шляхом реалізації чітко 
сформованої прозорої процедури конкурсного добору викладачів ОПП. Основним критерієм відбору є 
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професіоналізм претендента, зокрема: відповідність здобутої претендентом освіти посаді, на яку 
оголошується конкурс; наявність наукових та вчених звань; стаж науково-педагогічної роботи; рівень 
науково-теоретичного рівня викладання дисциплін; авторство підручників, посібників, іншої 
методичної літератури, монографій, статей; участь претендента у різного роду конференціях. 
ЗВО має право для оцінювання рівня професійної кваліфікації претендента, який обирається вперше. 
В університеті кафедра призначає проведення пробних (відкритих) лекції чи практичного 
(лабораторного) заняття. Відкритий конкурс дає можливість залучити кращих викладачів на ОПП.
Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад або обрання за 
конкурсом науково-педагогічних працівників Таврійського державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторного та укладання з ними трудових договорів (контрактів) 
(http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/polozhennja-pro-provedennja-konkursnoho-vidboru-pry-
zamishchenni.pdf).
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
Представники роботодавців, які водночас є експертами-практиками у відповідній галузі, приймають 
участь у розробці освітніх програм та оцінюють навчальні плани підготовки щодо професійних 
компетентностей та рівня підготовки випускників до професійної діяльності, зокрема через участь у 
роботі екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти, участі у круглих столах. На 
регулярній основі роботодавці проводять для студентів ознайомлюючи екскурсії, в результаті яких є 
можливість працевлаштуватися. Освітнім процесом передбачено проходження різних видів практик 
студентами ОПП на базі підприємств та інших суб’єктів господарювання, що сприяє тісному контакту 
здобувачів освіти та роботодавців. 
Відділом зв’язку з виробництвом ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/studentske-zhyttya/vypusknykam/o-
nas/), згідно розроблених форм, проводяться опитування роботодавців. Основними питаннями в 
опитуваннях є інформація 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
В рамках проведення аудиторних занять на ОПП за окремими дисциплінами і темами, запрошуються з 
короткими доповідями професіонали-практики. Так, наприклад, в рамках дисципліни «Прийняття 
управлінських рішень», заняття проводяться директором заводу «ТОВ АГАТ» Ярчук В.А. у виробничій 
аудиторії безпосередньо на цьому підприємстві. 
Крім того, представники компаній та підприємств-роботодавців залучаються до освітнього процесу в 
тому числі в якості рецензентів, на захист курсових робіт, головами та членами КДКЕ.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть 
конкретні приклади такого сприяння
Відповідно до  Порядку, затвердженого Наказом МОН  №535 від 30.04.2014, науково-педагогічні 
працівники проходять підвищення кваліфікації у закладах післядипломної освіти, вищих навчальних 
закладах, навчально-методичних (науково-методичних) центрах (кабінетах) професійно-технічної 
освіти, на підприємствах, в організаціях, а також на базі професійно-технічних навчальних закладів 
на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників здійснюється не рідше одного разу на 5 
років і є обов’язковою умовою чергової атестації на підставі договору між закладом-замовником та 
закладом-виконавцем за такими видами: семінари, тренінги, «круглі столи», стажування.
План підвищення кваліфікації на навчальний рік (https://drive.google.com/file/d/1b-P-
Gixbrmk5UkTW4HRX7kmuefvE49LD/view)
План стажування науково-педагогічних працівників ТДАТУ 
(https://drive.google.com/file/d/19Q3hxNKzrxRWRZ2D50Av9r3FWj9TBlTb/view)
Дотримуючись принципів академічної свободи, кожен викладач має право вільно обирати місце, 
напрям, тематику, строки (але не рідше ніж один раз на п’ять років) підвищення кваліфікації.
Докладніше: http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/kriterij-6/

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
Робота Вищої школи педагогічної майстерності спрямована на вивчення та ознайомлення з сучасними 
інноваційними технологіями навчання й 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.
Кожен рік переглядається тематичний план Вищої школи педагогічної майстерності, вносяться деякі 
корективи з метою вдосконалення якості навчання, вдосконалення особистості викладача через 
формування його професійних і методичних умінь та навичок.
Протягом усього терміну навчання слухачі поринають у «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.
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Існує безліч можливостей підвищити свій досвід; курси, вебінари, семінари, тренінги. Але де знайти 
час та як знайти те місце, у якому буде узагальнено та систематизовано всі сучасні та необхідні 
механізми педагогіки? Звісно, цим питанням переймається значна кількість асистентів, аспірантів, 
старших викладачів, адже встигнути за актуальними тенденціями дуже важливо, особливо на 
початку робочого шляху.
Докладніше: http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/kriterij-6/

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП 
забезпечують досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
Формування фінансового забезпечення ОПП відбувається за рахунок коштів державного бюджету та 
інших джерел. https://is.gd/3QYf8u. Ці ресурси можна вважати достатніми з урахуванням поточного 
стану забезпечення ОПП.
Для забезпечення якості підготовки ЗВО за ОПП університет має необхідну матеріально-технічну базу 
та кожного року залучає фінансові ресурси, достатні для досягнення визначених ОПП цілей, завдань 
та програмних результатів навчання.
Всі аудиторії обладнані мультимедійними та технічними засобами. Наявність комп’ютерного класу 
дозволяє ЗВО у вільному доступі досягати визначених ОПП цілей та завдань.
Навчально-методичне забезпечення ОПП 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 ОПП https://is.gd/t0XkMp
Навчально-методичне забезпечення дає можливість досягти визначених нею цілей та програмних 
результатів навчання завдяки його змістовній насиченості та оновленню. Це доводиться 
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.

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 громади університету, 
органів студентського самоврядування та профспілкової організації. 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 
особистим питанням 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, окрім 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. 
У кожному підрозділі 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, 
урегульовано руховий режим здобувачів освіти, функціонує  медичний пункт, в якому на постійній 
основі працює лікар та медична сестра. 
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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 ОПП в університеті 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.

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 ОПП Менеджмент відбувається за допомогою інституту 
кураторства https://is.gd/D7FdTL. Кожної середи на першій парі куратори груп з випускаючої кафедри 
ОПП обов’язково зустрічаються з закріпленою за ними групою, де обговорюють питання освітньої, 
організаційної, інформаційної,  консультативної та соціальної підтримки. Кожного вівторка 
представники академічних груп проводять зустрічі з деканом факультету та його заступниками, на 
яких обговорюються поточні питання.
Щодо освітньої підтримки, то студент, який навчається за ОПП Менеджмент має змогу самостійно 
користатися матеріалами на навчально-інформаційному порталі (http://nip.tsatu.edu.ua), отримати 
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 надається профспілковим комітетом 
http://www.tsatu.edu.ua/profkom/ , за рахунок спеціального фонду університету та благодійної 
організації «Благодійний фонд «Таврія». Згідно Програма діяльності цього фонду щорічно 
затверджується конференцією трудового колективу. Згідно цієї програми здобувачеві вищої освіти 
надається право звернутися із заявою до правління фонду з приводу надання йому соціальної 
підтримки. Правління фонду розглядає такі звернення студентів і приймає рішення про заходи із 
соціальної підтримки. Також в університеті діє Положення про профспілкову організацію. Згідно цього 
положення щорічно затверджується кошторис. В ньому передбачається більше 40% витрат на 
соціальну допомогу студентам і науково-педагогічним працівникам. 
Консультативну підтримку студенти можуть отримати 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 урахування спеціальних умов участі у 
конкурсному відборі деяких категорій вступників при вступі для здобуття вищої освіти у ТДАТУ 
http://www.tsatu.edu.ua/pk/wp-content/uploads/sites/48/dodatok-7-pp-2020.pdf. 
Реалізацію прав на освіту осіб з особливими потребами, які навчаються за ОПП Менеджмент 
забезпечується через індивідуальний графік навчання, який дозволяє планувати реалізацію прав на 
освіту через можливість додаткових  консультацій по дисциплінам у зручний час та звітування 
результатів у зручній формі. 
Комунікаційні зв’язків між викладачем та студентом може відбуватись з використанням 
інформаційного порталу, 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.

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 наступне Положення https://is.gd/qs3BRU. До оскарження рішень 
та дій, належать сфери діяльності, які несуть перешкоду для здійснення студентом його законних 
прав, інтересів, свобод. Згідно цього Положення, критичні зауваження підлягають систематичному, 
але не менше як одного разу на півріччя, аналізу й 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.
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Процедурні питання протидії корупції  регламентовані у нормативно – розпорядчих документах, 
наказах:  «Про визначення особи з питань запобігання та виявлення корупції», «Про запобігання 
проявам корупції», «Про затвердження антикорупційної програми», «Про затвердження плану заходів 
запобігання та протидії корупції у ТДАТУ на 2018р.» https://is.gd/LmhEgc
Антикорупційна програма містить загальне положення; торкається сфер застосування та кола осіб, 
відповідальних за її реалізацію; перелік антикорупційних заходів; норми професійної етики 
працівників; порядок звітування та здійснення нагляду, контролю щодо дотримання дії цієї Програми 
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 ОПП випадків звернення ЗВО до вказаних 
комісій не було.
З метою передбачення та попередження можливого розвитку конфліктних   ситуацій у 2016 році було 
введено в дію Кодекс честі ТДАТУ 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 році 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 доступі в мережі Інтернет
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-osvitni-prohramy-v-tdatu-2019-
1.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 усі 
зацікавлені сторони, зокрема, розміщенням проекту ОП на сайті не менш як за місяць до 
затвердження. Перелигін І.О., Ярчук В.А., зокрема, 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 2019 році освітня програма була переглянута та 
вдосконалена з урахуванням затвердженого стандарту вищої освіти за спеціальністю «Менеджмент» 
http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/teaching/educational-programs/#to-main; 
набули суттєвих змін також можливості здобувачів освіти щодо формування індивідуальної освітньої 
траєкторії. Введені додаткові дисципліни для забезпечення можливості їх вільного вибору 
студентами. http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-vybirkovi-
dyscypliny-v-tdatu-2019.pdfЗа результатами проведення зустрічей із стейкхолдерами у 2018 р. від 
фахівців одержана інформація про власний досвід у галузі професійної діяльності, кафедрою 
критично осмислені методи викладання спеціальних дисциплін, спрямовані на інноваційні підходи 
при розв’язанні складних задач, що виникають у спеціалізованих сферах професійної діяльності
Докладніше: http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/kriterij-8/

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 
залучанням студентського самоврядування відповідно до Положення про студентське 
самоврядуванняhttp://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/polozhennja-pro-studentske-
samovrjaduvannja-u-tdatu-1.pdf Відповідно до Положення про опитування в ТДАТУ опитування 
здобувачів вищої освіти проводиться  в режимі онлайн по розробленим анкетам на веб-сайті 
університету http://www.tsatu.edu.ua/zovnishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity Анкети 
складаються фахівцями групи соціологічних досліджень dідділу МЯОД ТДАТУ. Здобувачі вищої освіти 
мають можливість оцінити якість освіти за двома анкетами:
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- 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 . Громадське 
обговорення ОП http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-
osvity/hromadske-obhovorennja-osvitnih-prohram/
Докладніше: http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/kriterij-8/

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості ОП
Участь студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОПП 
регламентується Положенням "Про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в ТДАТУ" 
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-systemu-vnutrishnoho-
zabezpechennja-jakosti-osvity-v-tdatu.pdf) і передбачає наступні функції: 
1) участь в періодичному перегляді ОПП; 
2) збирання студентських пропозицій щодо її удосконалення; 
3) участь у забезпеченні якості та прийнятті важливих рішень
Академічна доброчесність http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-
osvity/akademichna-dobrochesnist/- 
http://feb.tsatu.edu.ua/tag/dobrochesnitmn/
Студенти є повноцінними партнерами у всіх процесах забезпечення якості ОПП 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
Положенням про СВЗЯО http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-
systemu-vnutrishnoho-zabezpechennja-jakosti-osvity-v-tdatu.pdf , за яким відбувається удосконалення 
ОПП передбачено  залучення роботодавців до формування вимог щодо компетентностей випускників 
та визначення змісту вищої освіти. Члени громадської організації «Асоціація випускників ТДАТУ» 
http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/ho-asociacija-vypusknykiv-tdatu/  активно залучаються до 
процесу розробки, періодичного перегляду ОПП шляхом проведення онлайн-опитувань щодо якості 
ОПП  й освітнього процесу http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-
osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/ 
Представники работодавців беруть участь у перегляді ОПП на підставі проведення круглих столів 
http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/teaching/kruglij-stil/ , «Днів кар’єри» 
http://www.tsatu.edu.ua/studenty-fakultetu-ekonomiky-ta-biznesu-na-dni-karjery-v-melitopoli/, «Ярмарок 
вакансій».
Докладніше: http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/kriterij-8/

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
У 2020 році відбудеться перший випуск студентів за спеціальністю «Менеджмент». Кафедра буде 
збирати інформацію щодо працевлаштування випускників, їх кар’єрного зростання.
Випускники  мають можливість приєднатись до Спільноти на сайт https://is.gd/lA6JHU Організаційний 
відділ ТДАТУ свою роботу проводить у взаємодії з факультетами,  випусковими кафедрами. 
Проводять постійний аналіз попиту і пропозицій 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 них  Масалабов В.М., - керівник СБК «Дружба»; 
Перелигін І.О. – радник спостережної Ради з економічних питань ПАТ «Мелітопольський 
мясокомбінат» («ММК»); Бойко Г.І. – начальник Царичанського маслоцеху ПРАТ «Комбінат 
Придніпровський»; Ярчук В.А. – директор ТОВ «Мелітопольський Автогідроагрегат»; Мелітопольська 
міська рада Запорізької області, м. Мелітополь.
Існують випадки, коли випускники Університету приймають активну участь в освітньому процесі: 
проведення тренінгів, міні-лекції, круглий стіл.
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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 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 на 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/ , виконання плану проходження 
підвищення кваліфікації http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-
osvity/pidvyschennja-kvalifikaciji-naukovo-pedahohichnyh-pracivnykiv/. Сертифікати:  
https://drive.google.com/file/d/1GDJ9iv83aXSSKOBJiXUUFMgI22srBFx3/view
Також періодично створюється комісія ТДАТУ, яка перевіряє якість підготовки курсових, 
кваліфікаційних робіт, дотримання принципів академічної доброчесності посилання 
http://feb.tsatu.edu.ua/tag/dobrochesnitmn/ , що обговорюється на вченій раді університету 
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.
Перевірка Редько Л.І. http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/teaching/obgovorennya-
vidkritih-zanyat/

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до 
уваги під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої 
акредитації та акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
ОПП "Менеджмент" акредитується вперше. Для удосконалення ОПП щорічно проводяться зрізи знань 
студентів http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/monitorynh-
rezultativ-ocinjuvannja-znan/
Підсумкової атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та акредитаційних 
експертиз за ОПП не відбувалося.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП?
Внутрішня система забезпечення якості освіти базується на свідомому, спільному створенні культури 
якості всіх представників академічної спільноти (адміністрації, керівників структурних підрозділів, 
науково-педагогічних працівників, навчально-допоміжного, адміністративно- господарського 
персоналу). Досягнення високої якості освіти нерозривно пов'язане з автономією, традиціями та 
гідністю академічної спільноти .1. Концепція інноваційного розвитку ТДАТУ 2016-2021рр. 
http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/koncepcija-innovacijnoho-rozvytku-tdatu-na-2016-2021-rr..pdf . 
2. Стратегія розвитку ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/stratehija-tdatu.pdf. 3. План 
розвитку ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/plan-rozvytku-tdatu-na-2016-2021-rr..pdf 4. 
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників  http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-
zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/pidvyschennja-kvalifikaciji-naukovo-pedahohichnyh-pracivnykiv/
Докладніше: http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/kriterij-8/

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? 
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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 2017-2019 рр. https://is.gd/UQklmO; 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; 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-opytuvannja-
stejkholderiv-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?
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; значний обсяг в структурі ОПП іноземної мови надає 
можливість отримувати роботу в іноземних компаніях та вітчизняних підприємствах, які займаються 
зовнішньоекономічною діяльністю;   великим здобутком в реалізації ОПП можна вважати тісні 
комунікації науково-педагогічного складу зі студентами і, як наслідок реальну імплементацію 
студентоцентрованого підходу; активна позиція колективу кафедри менеджменту дозволила 
створити комфортні умови взаємодії стейкхолдерів, чіткі «правила гри» для всіх учасників ОПП щодо, 
змістового наповнення освітніх компонент; кафедра володіє потенціалом, який дозволив не лише 
якісно забезпечити навчальний процес, а й провести низку потужних 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 ОПП можна вважати недостатнє на даний час залучення  професіоналів-
практиків до навчального процесу на засадах сумісництва, як експертів галузі, представників 
роботодавців. Діюча практика взаємодії зі стейкхолдерами наразі реалізується головним чином, у 
формі домовленостей щодо проведення публічних лекцій, бізнес-курсів, зустрічей, круглих столів, 
екскурсій. 
Обмежене фінансове  забезпечення ОПП мотивує до вирішення у найближчій перспективі питань 
організації курсів для представників бізнес- середовища з метою отримання додаткових фінансових 
ресурсів для розвитку ОПП, а також підтримання високого рівня професійної кваліфікації викладачів, 
що будуть цей процес забезпечувати. Незважаючи на достатньо короткий період функціонування 
ОПП від часу її створення, відбувається безперервний процес оновлення контенту, пошук шляхів 
удосконалення змістового наповнення ОПП, ліквідації недоліків і недоопрацювань.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО 
планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
Перспективи ОПП корелюють із стратегічними напрямами розвитку університету, в межах яких 
передбачене подальше становлення спеціальності за даною ОПП. ОПП має наявним 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 ОПП на регіональному ринку праці. Важливою компонентою найближчого 
перспективного розвитку ОПП має стати  удосконалення системи моніторингу ринку праці та 
працевлаштування випускників; удосконалення механізмів залучення студентів до науково-дослідної 
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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 та кваліфікаційних роботах; збільшення обсягів публікацій наукових праць співробітниками 
кафедри у міжнародних наукометричних базах наукових видань, зокрема Springer Nature, 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 ОПП та проведення 
аудиторних занять.

 
 
          
  

Запевнення
 
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову 
інформацію, яка стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою 
програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих 
до них матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
 
Додатки:
Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів 
навчання та оцінювання
 

***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення 
такої дії від імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці 
повноваження.
 
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
 
Інформація про КЕП
ПІБ: Кюрчев Володимир Миколайович
Дата: 06.02.2020 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 MD5- хеш файла

Управлінський та 
економічний аналіз

навчальна 
дисципліна

Управлінський та 
економічний аналіз.pdf

JW8mnhY+PHDA8TcIBbo3P5WWxvheSlmepyxtSyFg3IA= Мультимедійні засоби: 
Телевізор Liberton 
40as3fhdta1 (рік випуску 
2018, строк експлуатації 
10 років) – 2 шт,  ПЗ: WPS 
Office (безкоштовне), 
Android TV 7.0 
(безкоштовне)

Теорія організації навчальна 
дисципліна

Теорія організації.pdf 2Rci7W9CH2gr3a/EZ+mwMZaJRfgkYtvRINleuXxJNPw= 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  
витратами

навчальна 
дисципліна

Управління  
витратами.pdf

96KU1liUbq+FqmiOMAI+S7LQJzeHkrhGmk6QSkR7MD0= Мультимедійні засоби: 
Телевізор Liberton 
40as3fhdta1 (рік випуску 
2018, строк експлуатації 
10 років) – 2 шт,  ПЗ: WPS 
Office (безкоштовне), 
Android TV 7.0 
(безкоштовне)

Планування і 
контроль на 
підприємстві

навчальна 
дисципліна

Планування і контроль 
на підприємстві.pdf

4UUx6aekrnUv79VuBNr1g54c6WU0jRzJA5s5uUe7rnE= Мультимедійні засоби: 
Телевізор Liberton 
40as3fhdta1 (рік випуску 
2018, строк експлуатації 
10 років) – 2 шт,  ПЗ: WPS 
Office (безкоштовне), 
Android TV 7.0 
(безкоштовне)

Ділове 
адміністрування

навчальна 
дисципліна

Ділове 
адміністрування.pdf

vi3+L6wUcY4N3NyDCnjP2CsO8gyj1WLcoUuITU7jlGk= Мультимедійні засоби: 
Телевізор Liberton 
40as3fhdta1 (рік випуску 
2018, строк експлуатації 
10 років) – 2 шт,  ПЗ: WPS 
Office (безкоштовне), 
Android TV 7.0 
(безкоштовне)

Адміністративне 
право 

навчальна 
дисципліна

Адміністративне 
право.pdf

tpVdwi3efU9FphsDKB9g1RSu0JYxkG7SE5Nxawk9ZBc= Мультимедійні засоби: 
Телевізор Liberton 
40as3fhdta1 (рік випуску 
2018, строк експлуатації 
10 років) – 2 шт,  ПЗ: WPS 
Office (безкоштовне), 
Android TV 7.0 
(безкоштовне)

Основи професійної 
етики та етикету

навчальна 
дисципліна

Основи професійної 
етики та етикету.pdf

3sZpYmjkQZppvU7JmBAGplvEtycqXEjgaGz8Pb/xaYY= Мультимедійні засоби: 
Телевізор Liberton 
40as3fhdta1 (рік випуску 
2018, строк експлуатації 
10 років) – 2 шт,  ПЗ: WPS 
Office (безкоштовне), 
Android TV 7.0 
(безкоштовне)

Прийняття 
управлінських 
рішень

навчальна 
дисципліна

Прийняття 
управлінських 

рішень.pdf

vi9olUK+QZkf3s/63zuzXcZSlYyUF6LZFLmsaglHQIw= Мультимедійні засоби: 
Телевізор Liberton 
40as3fhdta1 (рік випуску 
2018, строк експлуатації 
10 років) – 2 шт,  ПЗ: WPS 
Office (безкоштовне), 
Android TV 7.0 
(безкоштовне)

Макроекономіка навчальна 
дисципліна

Макроекономіка.PDF OyWQZ83hXOh17ZeNGh+g5Eu69rKTLYnnEdxvBW1ta50= Мультимедійні засоби: 
Телевізор Vinga l43fhd23b 
(рік випуску 2019, строк 
експлуатації 10 років) – 2 
шт., телевізор JVC 
LT50MV780 (рік випуску 
2019, строк експлуатації 
10 років) – 2 шт, проектор 
Epson CB 505 (рік випуску 
2018, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт

Адміністративний 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

Адміністративний 
менеджмент.pdf

ZZiHDjDqCnmW6tmte8JdzONhHKlndTYde/0BhWVI940= 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)

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Іноземна мова.pdf 3i4cCmzOL/m4QHXFTLgM1tzyB4q43wRtXRI6cx/pYIw= Мультимедійні засоби: 
Телевізор JVC LT50MV780 
(рік випуску 2019, строк 
експлуатації 10 років) – 5 
шт

Курсова робота з 
економіки праці та 
соціально трудових 
відносин

курсова робота 
(проект)

КР Ек.праці та СТВ.pdf o8zBiaiKTpganXIzNtnBo6IYrgEXS1V1gp6bpjl7axo= 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)

Курсова робота з 
менеджменту 
організацій

курсова робота 
(проект)

КР Менеджмент 
організацій.pdf

RIXOpj6L68xwlByKMDaDcNf68QohplVsKfLSFWo0OJk= 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)

Курсова робота з 
«Планування і 
контроль на 
підприємстві»

курсова робота 
(проект)

КР Планування і 
контроль на 

підприємстві.pdf

aHBUX9RrJzlcpOU6ELw68DEhZwUXSOoGinrAHIG7VNo= 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)

Навчальна практика 
«Вступ до фаху»

практика РП навчальної 
практики Вступ до 

фаху2.pdf

ICn13xubgd6UgqLk5SpcgZDL1gNc7OE+dW/geTPyeuo= 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)

Начальна практика 
з ділового 
адміністрування

практика РП навчальна 
практика Ділове 

адміністрування.pdf

Rpu2bc6l7AYFVXolmNowHl1QjVL8+P9qEkNh9xOh5FI= 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)

Навчальна практика 
з менеджменту

практика РП навчальної 
практики 

Менеджмент.pdf

PrFoRyvS14uHSF11GeaXStokaMVYxMOzwubtsTDWRvY= 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)

Менеджмент 
організацій

навчальна 
дисципліна

Менеджмент 
організацій.pdf

qNX2cVuf1ErAVx5eGCnkB3iG6MNlAe7YEKlPoiV0ndU= Мультимедійні засоби: 
Телевізор Liberton 
40as3fhdta1 (рік випуску 
2018, строк експлуатації 
10 років) – 2 шт,  ПЗ: WPS 
Office (безкоштовне), 
Android TV 7.0 
(безкоштовне)

Виробнича практика 
з адміністративного 
менеджменту

практика РП виробнича 
практика 

Адміністративний 
менеджмент.pdf

pl/uS7nRqW3+MbQwqFDex7sA+siN/HxECvHvwTjacjE= 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)

Самоменеджмент навчальна Самоменеджмент.pdf igYvNqMH8UXgj+2gikDSuSuDzZoWGWhi+x8CuEz5i9o= Мультимедійні засоби: ПК 



дисципліна 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)

Економіка праці та 
соціально-трудові 
відносини

навчальна 
дисципліна

Економіка праці та 
СТВ.pdf

oU+Pxyw9PcXrWJV64F1B3YU1Gaf/IXUVHauqRUDLro4= Мультимедійні засоби: 
Телевізор Liberton 
40as3fhdta1 (рік випуску 
2018, строк експлуатації 
10 років) – 2 шт,  ПЗ: WPS 
Office (безкоштовне), 
Android TV 7.0 
(безкоштовне)

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Українська мова (за 
професійним 

спрямуванням).pdf

Q1JCOseXiAfsGpbNQPewLfOuADyVFzNkslQxPAt7Lf4= Мультимедійні засоби: 
Проектор Acer X1160Z 
DLP (рік випуску 2014, 
строк експлуатації 10 
років) – 1 шт.

Філософія навчальна 
дисципліна

Філософія.rtf.pdf VvRjkUp0ejuRKH3BnOd2JYod6m8amhRzDgMpLr639Bg= Мультимедійні засоби: 
Проектор View Sonic 
PA503X (рік випуску 2018, 
строк експлуатації 10 
років) – 1 шт.

Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони 
праці 

навчальна 
дисципліна

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці.pdf

0qQ3kC9cbE3gweLkcZDIf4lk3xc+cz7fbDcLGtJtWqw= Персональні  комп’ютери 
ROMA PC/CPU Sempron 
3850 (рік випуску 2015, 
строк експлуатації 10 
років) - 10 шт, дошка 
магнітна, комплект 
плакатів. Прилади: 
радіометр РКС-20.03 
«Прип’ять», термометр 
ППМ-1, термометр 
безконтактний 
інфрачервоний МD 1907, 
апарат для штучного 
дихання ДН-2, 
автоматичний цифровий 
вимірювач артеріального 
тиску з адаптером 
Microlife BP, протигаз ГП-
5 (5 шт.), протигаз РП-5 
(8 шт.), вогнегасник ВП-3 
(2 шт.) Для лекцій: 
проектор Epson ЕВ-W7, 
екран висувний.

Історія та культура 
України

навчальна 
дисципліна

Історія та культура 
України.pdf

Y+taxds2rnyFwJEAW6IaKwoal34svopekELHRkSUQj4= Мультимедійні засоби: 
Проектор Acer X1160Z 
DLP (рік випуску 2014, 
строк експлуатації 10 
років) – 1 шт.

Психологія навчальна 
дисципліна

Психологія.pdf z41U4DLXCSoMF89xEqQ+ssJPkDZIeE1lcED2WQMQ/84= Мультимедійні засоби: 
Проектор Acer X1160Z 
DLP (рік випуску 2014, 
строк експлуатації 10 
років) – 1 шт.

Статистика навчальна 
дисципліна

Статистика.pdf fg9MwJWPf5LImzAHqc4/zeycWNpKMVqRHyPXz/sjNx8= Мультимедійні засоби: 
проектор Epson 
218178800 – 1 шт, ПК 
Sempron Atlon x2 64 (рік 
випуску 2008, строк 
експлуатації 10 років), – 
11 шт. ПЗ: Windows 8.1 
(корпоративна ліцензія) – 
10 шт, Windows 7 – 1 шт.

Мікроекономіка навчальна 
дисципліна

Мікроекономіка.pdf eT6KrsxN5hGxtozhWDkAcSRyj8KDhjLa3CI+4Tp5KqQ= Мультимедійні засоби: 
Телевізор Vinga l43fhd23b 
(рік випуску 2019, строк 
експлуатації 10 років) – 2 
шт., телевізор JVC 
LT50MV780 (рік випуску 
2019, строк експлуатації 
10 років) – 2 шт, проектор 
Epson CB 505 (рік випуску 
2018, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт

Вища математика навчальна 
дисципліна

Вища математика.pdf Q8MOrOX5BxweCCTVTCiAgMBnYFYmxgmefiSGHALpoPk= Мультимедійні засоби: 
проектор ASER X118, 
комплект ПК (монітор 
Samsunq S19F355H, ПК 
ROMA PC/CPU AMDA-6-
6400K 3,9 GHz / RAM 
DDR3) (рік випуску 2015, 
строк експлуатації 10 
років), екран ELITE 
SCREENS. Комплект 
плакатів з вищої 
математики. ПЗ: Windows 
10 – 11 ліцензій, , 
LibreOffice 3 
(безкоштовне),  Chrome 
(безкоштовне), Acrobat 
Reader DC (безкоштовне)

Економетрія: 
економіко 
математичні методи 

навчальна 
дисципліна

Економетрія економіко 
математичні методи і 

моделі.pdf

5Vm+/va7zRZuxxJdmAfZ9LE55Y13nStFGDIaC0V0cDA= Мультимедійні засоби: ПК 
Sempron 3850 (рік 
випуску 2015, строк 



і моделі експлуатації 10 років) – 
10 шт, ПК AMD A-6-6400K 
(рік випуску 2015, строк 
експлуатації 10 років) – 1 
шт, проектор TECRO PJ-
4080 з екраном Wiljix (рік 
випуску 2018, строк 
експлуатації 10 років ПЗ: 
Windows 10 – 11 ліцензій, 
LibreOffice 3 
(безкоштовне),  Chrome 
(безкоштовне), Acrobat 
Reader DC (безкоштовне), 
SMathStudio версія 0.99 
(безкоштовне)

Економічна теорія навчальна 
дисципліна

Економічна теорія.PDF CAYV3C2hC86Q6a//7FL/bh5snDOQi49EmPJzD/Ze/6c= Мультимедійні засоби: 
Телевізор Vinga l43fhd23b 
(рік випуску 2019, строк 
експлуатації 10 років) – 2 
шт., телевізор JVC 
LT50MV780 (рік випуску 
2019, строк експлуатації 
10 років) – 2 шт, проектор 
Epson CB 505 (рік випуску 
2018, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Іноземна мова за 
професійним 

спрямуванням.pdf

XhK6dl+0fvdfBKlcvQzyJ7krN5owDD28/juPB42UbSc= Мультимедійні засоби: 
Телевізор JVC LT50MV780 
(рік випуску 2019, строк 
експлуатації 10 років) – 5 
шт

Гроші і фінанси навчальна 
дисципліна

Гроші і фінанси.pdf XzjAwj9lERsoBF/ts0+36SXZU98oZWRyvVMWhNhThIk= Мультимедійні засоби: 
проектор Epson EB-X02 
(рік випуску 2015, строк 
експлуатації 10 років) – 1 
шт

Державне та 
регіональне 
управління 

навчальна 
дисципліна

Державне та 
регіональне 

управління.pdf

IPg0tesBYjAy6bk2yOjioSppP1izWAe/7oSTGy5mJKM= Мультимедійні засоби: 
Телевізор Liberton 
40as3fhdta1 (рік випуску 
2018, строк експлуатації 
10 років) – 2 шт,  ПЗ: WPS 
Office (безкоштовне), 
Android TV 7.0 
(безкоштовне)

Інформаційні 
технології в 
менеджменті

навчальна 
дисципліна

Інформаційні 
технології в 

менеджменті.pdf

EaO9RGGdCYamCkRkAhXlQ1wv7XUrODY3Cr437L0WXgo= Мультимедійні засоби: ПК 
Sempron 3850 (рік 
випуску 2015, строк 
експлуатації 10 років) – 
10 шт, ПК AMD A-6-6400K 
(рік випуску 2015, строк 
експлуатації 10 років) – 1 
шт, проектор TECRO PJ-
4080 з екраном Wiljix (рік 
випуску 2018, строк 
експлуатації 10 років) – 1 
шт ПЗ: Windows 10 – 11 
ліцензій, LibreOffice 3 
(безкоштовне),  Chrome 
(безкоштовне), Acrobat 
Reader DC (безкоштовне)

Основи  
менеджменту 

навчальна 
дисципліна

Основи 
менеджменту.pdf

BoHlYZyS7rP2i7wPoaJErRC1zJva6KRlR88xrpabUZk= Мультимедійні засоби: 
Телевізор Liberton 
40as3fhdta1 (рік випуску 
2018, строк експлуатації 
10 років) – 2 шт,  ПЗ: WPS 
Office (безкоштовне), 
Android TV 7.0 
(безкоштовне)

Економіка 
підприємства

навчальна 
дисципліна

Економіка 
підприємства.pdf

NOP5gXQ121/Fkyl4nzK5/8nN45tXysQ0lPTrlqei5WI= Мультимедійні засоби: 
проектор Epson 
218178800 (рік випуску 
2015, строк експлуатації 
10 років), – 1 шт, ПК Atlon 
x2 64 (рік випуску 2008, 
строк експлуатації 10 
років), – 11 шт. ПЗ: 
Windows 8.1 
(корпоративна ліцензія) – 
10 шт, Windows 7 – 1 шт

Трудове право навчальна 
дисципліна

Трудове право.pdf cCT9aEu0RPcgS0hHaY4OUM7DWpFwl/lHuVY1C5GwDtU= Мультимедійні засоби: 
Проектор View Sonic 
PA503X (рік випуску 2018, 
строк експлуатації 10 
років) – 1 шт.

Потенціал та 
розвиток 
підприємства

навчальна 
дисципліна

Потенціал та розвиток 
підприємства.pdf

r24KHschYCxGgcGhKxAK1IwlURkLJkomtfXO9Nvnwbs= Мультимедійні засоби: 
Телевізор Liberton 
40as3fhdta1 (рік випуску 
2018, строк експлуатації 
10 років) – 2 шт,  ПЗ: WPS 
Office (безкоштовне), 
Android TV 7.0 
(безкоштовне)

Підготовка до 
атестації та 
атестація 
здобувачів вищої 
освіти

підсумкова 
атестація

Методичка по 
КДКЕ.pdf

YsAtL4F0VIVnlA86cJMjfV9x+wVqN9FjsDtVgk8RQt0= 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) 

* 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 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, що 

їх викладає 
викладач на ОП                          

Обґрунтування

207932 Нестеренко 
Світлана 
Анатоліївна

Завідувач 
кафедри

Управління  
витратами

Основні публікацій:
1. Application of Tools for Assessment of Risks of 
Economic Activity of Enterprises in the System of 
State Regulation of Grain Product Subcomplex in 
Ukraine
Svitlana Nesterenko, Liliia Martynova, Andrii 
Martynov
https://www.atlantis-
press.com/proceedings/mdsmes-19/125918834
2. Нестеренко С.А. Формування результативної 
системи управління розвитком 
сільськогосподарських підприємств/ Збірник 
наукових праць Харківського національного 
аграрного університету / Вісник ХНАУ: Серія 
«Економічні науки», 2015  - №4. С. 3-12 
3. Нестеренко С.А. Управління системними 
змінами стратегічного розвитку 
сільськогосподарських підприємств / С.А. 
Нестеренко, С.М. Розуменко/Збірник наукових 
праць Таврійського державного 
агротехнічного університету (економічні 
науки) / За ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: 
Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 
2016 - №2 (31). С. 121-128
4. Нестеренко С.А. Теоретико-методологічні 
підходи щодо визначення стратегічного 
потенціалу в економічній літературі. Збірник 
наукових праць Харківського національного 
аграрного університету / Вісник ХНАУ: Серія 
«Економічні науки», 2017  - №2. С. 50-61 
5. Нестеренко С.А. Формування системи 
управління маркетинговою діяльністю 
підприємств/ Збірник наукових праць 
Таврійського державного агротехнічного 
університету (економічні науки) / За ред. Л.В. 
Синяєвої – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська 
типографія «Люкс», 2017  - №1 (32). С. 66-77
6. Нестеренко С.А. Окремі проблеми 
формування ефективності витрат при 
виробництві зернових культур // Збірник 
наукових праць Таврійського державного 
агротехнічного університету (економічні 
науки) / За ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: 
Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», № 
3 (38), 2018, С. 23-31
7. Нестеренко С.А. Теоретичні аспекти та 
методологічні підходи управління витратами / 
Збірник наукових праць Харківського 
національного аграрного університету / Вісник 
ХНАУ: Серія «Економічні науки», 2019 - №1. С. 
13-23
Посібники: 
1. Єрмаков О.Ю., Жибак М.М., Нестеренко 
С.А.Планування і контроль на підприємстві: 
навчальний посібник. – друге вид., доповнене 
і перероблене, – К.:ЦП «Компринт», 2015. – 277 
с.
2. Економіка сучасних соціально-трудових 
відносин: Навчальний посібник для аспірантів 
з галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» / Л.В.Синяєва, 
С.А.Нестеренко, Н.О. Бочарова та ін.; За ред.. 
Л.В.Синяєвої. – Мелітополь, 2018. – 300 с. 
3. Нестеренко С.А., Агєєва І.В., , Сурженко Н.В. 
Організація виробництва [навч.посібн.]. – 
Мелітополь: «Люкс», 2016. – 304с
Монографії:
1. О.Д. Гудзинський, С.А. Нестеренко. 
Формування результативної системи 
управління конкурентоспроможністю 
підприємств: методологічний аспект. 
Монографія / О.Д. Гудзинський, С.А. 
Нестеренко. – Львів: «Ліга – Прес», 2014. – 420 
с.
2. Методичні та практичні аспекти організації  
та управління соціально-економічними 
системами: Монографія/ за редакцією 
Нестеренко С.А., Бочарової Н.О.- Мелітополь: 
Видавничий будинок Мелітопольської міської 
друкарні, 2015.-300 с.
3. Гудзинський О. Д., Судомир С. М., 
Нестеренко С. А., Гуренко Т. О., Колос З. В. 
Організаційно-економічний механізм розвитку 
підприємств АПК: управлінський аспект: 
[монографія]. К.: ЦП «Компринт», 2019. 352 с. 
4. Нестеренко С. А. Інструментарій управління 
ризиками підприємств зернопродуктового 
підкомплексу : монографія / С. А. Нестеренко, 
Л. В. Мартинова, А. А. Мартинов. – 
Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 
188 с.
Підвищення кваліфікації, стажування:
1. Національний університет біоресурсів і 
природокористування України ННІ 



післядипломної освіти 12 СПВ 095165 
07.04.15р.
дисципліни «Управління потенціалом 
підприємства»».
2. ДВНЗ «Запорізький національний 
університет», стажування 6 місяців, з 
26.08.2015 р. по 25.01.2016 р. за напрямом 
«Менеджмент», 2016р.
3. Таврійський державний агротехнологічний 
університет в особі ІКЦ «АГРОТАВРІЯ» сумісно 
з українсько-канадським проектом бізнес-
розвитку плодоовочівництва «UHBDP MASHAV» 
за науково-теоретичним напрямом 
«Нетворкінг та бізнес модель КАНВАС» 
(липень 2016 р.);
4. 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.);
5. НУБіП України ННІ післядипломної освіти, 
СС00493706/002372-17,  дисципліни: 
менеджмент, інноваційний менеджмент, 
управління витратами та проектами, 2017р.
6. 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 
05402565/81-18. Опрацьовано теми: бізнес-
планування та управління 
конкурентоспроможністю підприємства, 
управління економічною безпекою 
підприємств, планування та етика наукової 
роботи, менеджмент та організація готельно-
ресторанної справи, фінансовий, 
адміністративний менеджмент. 
Виробничий стаж: з 23.03.1983 р. економіст з 
праці, радгосп «Вигодянський», Беляївського 
району, Одеської області.
05.10.1987 по 01.09.1999 р. займала посади 
економіста планово-економічного відділу, 
начальника фінансового відділу, начальник 
відділу сільськогосподарської діяльності ВАТ 
«Мелітопольський м’ясокомбінат» , ІІ 
заступник директора ДП «Агрокомплекс» ВАТ 
«Мелітопольський м’ясокомбінат»
http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/nesterenko-
svitlana-anatoliyivna/

155220 Плотниченко 
Світлана 
Романівна

Доцент Основи 
професійної 
етики та етикету

Основні публікацій:
1. Scopus, Web of Science Core Collection: Nonna 
Surzhenko. 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
2. Плотніченко С.Р. Етика менеджера в 
діловому спілкуванні./ С.Р. Плотніченко// 
Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні 
науки) / За ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: 
Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 
2016. - №1 (30).- 163с. С. 53-55. 
3. Плотніченко С.Р.Організація ділових 
переговорів в бізнесі/ С.Р. Плотніченко// 
Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні 
науки) / За ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: 
Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 
2016. - №1 (30).- 163 с. С. 56-58. 
4. Плотніченко С.Р Звязки з громадськістю як 
позитивний імідж в органах влади./ С.Р. 
Плотніченко, К.В. Анатасова // Збірник 
наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За 
ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська типографія «Люкс», 2018. - 
№1  (30).- 163 с. С. 53-55. (Наукове фахове 
видання).
5. Етика в сучасному менеджменті.  Збірник 
наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За 
ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська типографія «Люкс», 2015. - 
№1 (289.- 216 с. С. 117-119. (Наукове фахове 
видання).
Посібники: 
1. Практикум організації та проведення 
ділових переговорів». (лист МОН України № 
14/18- Г- 2965 від 31.12.2008 р).// Навчальний 
посібник за ред. Брустінов В.М.,   Плотніченко 
С.Р., Брустінов Д.В/. - Мелітополь,ТОВ 
«Видавничий будинок ММД»,2010.-144с.
2. Економіка сучасних соціально – трудових 
відносин.// Навч. посібн. [для студ. вищ. навч. 
закл.] / Л.В. Синяєва, С.А. Нестеренко, Н. О. 
Бочарова, С.Р. Плотніченко, О. М. Нестеренко – 
Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 
2018. – 220 с. 
Монографії:
1. Методичні та практичні аспекти організації  
та управління соціально-економічними 
системами: Монографія / за редакцією 
Нестеренко С.А., Бочарової Н.О.- Мелітополь: 
Видавничий будинок Мелітопольської міської 
друкарні, 2015.-300 с.
2. Теоретико-методологічні і науково-
практичні засади інноваційного забезпечення 



розвитку економіки// Монографія / за 
редакцією Л.В. Синяєва, С.А. Нестеренко.- 
Мелітополь: Видавничий будинок 
Мелітопольської міської друкарні, 2016, - 427 
с.
Підвищення кваліфікації, стажування:
1. Національний університет біоресурсів ї 
природокористування України ННІ 
післядипломної освіти за напрямом 
«Інноваційна спрямованість педагогічної 
діяльності» (свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 12 СПВ 095150) Тема: 
«Впровадження інтерактивних технологій в 
навчальному процесі при викладанні 
дисципліни «Економіка енергетичної служби » 
07.04.2015р.
2. Державний вищий навчальний заклад 
«Запорізький національний університет» за 
напрямом «Менеджмент», 2016 р.
3. Національний університет біоресурсів і 
природокористування України ННІ 
післядипломної освіти СС00493706/002386-17 
24.03.17р. Випускна робота на тему: 
«Технології прийняття управлінських рішень». 
Етика бізнесу,технологія прийняття 
управлінських рішень та комунікацій в 
бізнесі,операційний менеджмент.
4. Запорізька державна інженерна академія 
МОН України з галузі знань «Управління та 
адміністрування» з 18.10.2018 по 28.11.2018, 
свідоцтво про підвищення кваліфікації № 
СС05402565/83-18. Опрацьовано теми: зв’язки 
з громадськістю в органах влади, економіка та 
організація підприємств, корпоративне 
управління, основи гостинності, управління 
потенціалом підприємств.
http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/plotnichenko-
svitlana-romanivna/

220752 Синяєва 
Людмила 
Василівна

Професор Прийняття 
управлінських 
рішень

Основні публікації:
1. Синяєва Л.В, Механізми регулювання 
заробітної плати в промислово розвинутих 
державах з ринковою економікою. Збірник 
наукових праць Таврійського державного 
агротехнологічного університету (економічні 
науки) / За ред.. Л.В.Синяєвої. – Мелітополь: 
Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 
2017. Випуск № 4. С. 66-76.
2. Синяєва Л.В, Соціально-психологічні 
особливості людських ресурсів в Україні. 
Економіка і організація управління. Збірник 
наукових праць. Випуск №3 (23) – Вінниця: 
ДонНУ, 2016. С. 109-116
3. Синяєва Л.В Мотивація як функція 
адміністративного менеджменту та складова 
локальної системи управління персоналом / 
Н.О. Бочарова, Л.В. Синяєва // Збірник 
наукових праць Таврійського державного 
агротехнол-гічного ніверситету (економічні 
науки) / за ред. Л. В. Синяєвої. – Мелітополь: “ 
Люкс”, 2015. - № 1, с. 127-131 
4. Синяєва Л.В Synergetic effect as a key 
element of business administration and the result 
of the effective personnel management in the 
management of organizations. Синергетичний 
ефект як ключовий елемент управління 
бізнесом та результат ефективного 
управління персоналом в управлінні 
організаціями / Н.О. Бочарова, В.А. Іванова, Л.В 
Синяєва // Збірник наукових праць 
Таврійського державного агротехнологічного 
університету (економічні науки) / за ред. Л. В. 
Синяєвої. – Мелітополь: “ Люкс”, 2017. - № 3 
(35) – С.99-105
5 Синяєва Л.В., д.е.н., професор. 
Удосконалення методичних підходів до оцінки 
якості життя населення України Україна: 
аспекти праці. Науково-економічний та 
суспільно-політичний журнал, м. Київ, №1, 
2018 р.,
6. Синяєва Л. В. д.е.н., професор. Методичні 
підходи до управління процесами з високим 
рівнем невизначеності. «Соціально-
економічний розвиток аграрної сфери: 
інженерно-економічне забезпечення», ВП 
НУБіП України «Бережанський агротехнічний 
інститут». Бережани – Тернопіль: ФОП 
Паляниця В. А., 2018. – 470 с. – С.86-89
7. Синяєва Л.В., д.е.н., професор. Особливості 
організації і проведення нетрадиційних видів 
лекцій. Збірник науково-методичних праць 
«Удосконалення освітньо-виховного процесу у 
закладі вищої освіти». Випуск 22, ТДАТУ, 
Мелітополь, 2019. – С.192-198.
8. Синяєва Л. В., Концептуальні основи 
розробки кадрової політики. 9th Inter-national 
conference. Sience and society. 1th Febuary 
2019, Hamilton, Canada. 2019. P. 1333 – 1343.
Посібники: 
1. Синяєва Л. В., д.е.н., професор, Навчальний 
посібник «Аналіз господарської діяльності», 
Мелітополь: Видавничий будинок 
Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 150с.
2. Синяєва Л. В., д.е.н., професор, Нестеренко 
С.А., Бочарова Н.О., Плотніченко С.Р., 
Нестеренко О.М.,. Навчальний посібник 
«Економіка сучасних соціально-трудових 
відносин», Мелітополь: Видавничий будинок 
Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 177 
с. (автором розроблено 80%). (доповнено і 
перероблено)



3. Синяєва Л.В., д.е.н., професор. Верховод І 
С., к.е.н., доцент Ярчук А.В., асистент. 
Навчальний посібник «Сучасні освітні 
технології у вищій школі», 2018 р. – 300 с. 
(автором розроблено 80%).(доповнено і 
перероблено)
Монографії:
1. Синяєва Л.В. Теорія та практика 
формування і регулювання витрат на оплату 
праці в Україні. Монографія. – Запоріжжя, 
2009. – 250 с.
2. Теоретико-методологічні і науково-
практичні засади інноваційного забезпечення 
розвитку економіки /за редакцією Л.В. 
Синяєвої,, С.А.Нестеренко. Колективна 
монографія. Мелітополь: Видавничий будинок 
Мелітопольської міської друкарні, 2016, - 427 
с. (автором розроблено – 50%).
3.Методичні і практичні питання викладання 
дисциплін з менеджменту. Колективна 
монографія / за редакцією Л.В. Синяєвої, 
С.А.Нестеренко – 360 с., ТОВ «Колор Принт», 
Мелітополь, 2019. – (автором розроблено – 
60%).
Підвищення кваліфікації, стажування:
• 1. Національний університет біоресурсів і 
природокористування України ННІ 
післядипломної освіти, 2015, 12 СПВ 095147 
«Інноваційна спрямованість педагогічної 
діяльності»;
• 2. Національний університет біоресурсів і 
природокористування України ННІ 
післядипломної освіти, 2017, СС 
00493706/002411-17 «Інноваційна 
спрямованість педагогічної діяльності»
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 
№СС05402565/127-18 від 19.10.18р.. 
Опрацьовано теми: адміністративний 
менеджмент, корпоративне управління, 
мотиваційний менеджмент, рекламний 
менеджмент, аналіз господарської діяльності.
4. Чехія – Празький економічний університет 
https://www.vse.cz/. «Інновації в навчальному 
процесі: методи, підходи, технології», 180 
годин, 9-18 грудня 2019 р.
http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/sinyayeva-
lyudmila-vasilivna/

8323 Агєєва Ірина 
Вікторівна

Доцент Самоменеджмент Основні публікацій:
1. Iryna Ahieieva. Managing of the Living Quality 
of Population in the Social Sphere //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, 72312Scopus, Web of 
Science Core Collection.
2. N.Trusova, I. Agieieva, 
I.Demchenko,V.Ternovsky, N.Golub. Variability of 
risk factors of slowing the financing of agricultural 
enterprises in Ukraine. Global Journal of 
Management and Business Research: C Finance, 
Volume 16 Issue 9, 25-30 [in English] 2016.
3. Агєєва І.В. Теоретичні підходи до 
визначення сутності організаційної культури к 
об’єкта теорії організації/ І.В.Агєєва, 
Ю.О.Прус// Збірник наукових праць 
Таврійського державного агротехнологічного 
університету (економічні науки). – Мелітополь: 
«Люкс», 2015. - № 1 (29). - с.3-6. 
4. Агєєва І.В.Організація ділових переговорів у 
бізнесі /, І.В.Агєєва, С.Р.Плотніченко // Збірник 
наукових праць Таврійського державного 
агротехнологічного університету (економічні 
науки). – Мелітополь: «Люкс», 2016. - № 1 (30). 
- с.56-586. 
5. Агєєва І.В. Теоретичні аспекти 
самоменеджменту в сучасних умовах / 
І.В.Агєєва// Збірник наукових праць 
Таврійського державного агротехнологічного 
університету (економічні науки). – Мелітополь: 
«Люкс», 2018. - № 2 (37). - с.162-168. 
6. Агєєва І.В. Теоретичні аспекти 
корпоративної культури в організації / 
І.В.Агєєва// Збірник наукових праць 
Таврійського державного агротехнологічного 
університету (економічні науки). – Мелітополь: 
«Люкс», 2018. - № 3 (38) – С.5-11. 
7. Агєєва. І.В. Організація управління кар’єрою 
персоналу на підприємстві /І.В.Агєєва// 
Матеріали VІ Міжнародної конференції 
«Discovery science», м. Київ, м. Карлові Вари,  6 
грудня  2019 р. -С.15-24.
Посібники: 
1.Організація виробництва: навч. Посібник / 
Нестеренко С.А., Агєєва І.В., Сурженко Н.В. 
/Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр 
«Люкс», 2017. – 304 с. (гриф ТДАТУ).
Монографії:
1.Теоретико-методологічні і науково-практичні 
засади інноваційного забезпечення розвитку 
економіки [Монографія] / за редакцією Л.В. 
Синяєвої.- Мелітополь: Видавничий будинок 
Мелітопольської міської друкарні, 2015. – 427 
с.
Підвищення кваліфікації, стажування:



1. ДВНЗ « Запорізький національний 
університет» за науково-теоретичним 
напрямом «Менеджмент» ( березень, 2015 р.).
2. Таврійський державний агротехнологічний 
університет в особі ІКЦ «АГРОТАВРІЯ» сумісно 
з українсько-канадським проектом бізнес-
розвитку плодоовочівництва «UHBDP MASHAV» 
за науково-теоретичним напрямом 
«Нетворкінг та бізнес модель КАНВАС» 
(липень 2016 р.).
3. 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.).
4. ННІ післядипломної освіти Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України за напрямком 
«Економіка праці та соціально-трудові 
відносини» (березень 2015 р.).
5. ДВНЗ « Запорізький національний 
університет» за науково-теоретичним 
напрямом «Менеджмент» (2015, 2016 р.).
6. ННІ післядипломної освіти Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України за напрямком 
«Іноваційна спрямованість педагогічної 
діяльності при викладанні дисципліни 
«Економіка праці та управління персоналом, 
адміністративний та мотиваційний 
менеджмент в публічних установах та 
організаціях, ділове адміністрування» 
(березень 2017р.).
7. Запорізька державна інженерна академія 
МОН України з галузі знань «Управління та 
адміністрування» з 18.10.2018 по 28.11.2018, 
свідоцтво про підвищення кваліфікації 
№СС05402565/83-18. Опрацьовано теми: 
система технологій, теорія організації, 
проектний аналіз, самоменеджмент, 
антикризове управління.
http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/agyeyeva-irina-
viktorivna/

154328 Бочарова 
Наталія 
Олександрівна

Доцент Економіка праці 
та соціально-
трудові 
відносини

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
2. Бочарова Н.О. Теоретичне обґрунтування 
управлінського аспекту трудової мотивації / 
Н.О. Бочарова, С.А. Нестеренко // Збірник 
праць ХНТУ, №66, 2015 р. – С.61-66. 
3. Бочарова Н.О. Мотивація як функція 
адміністративного менеджменту та складова 
локальної системи управління персоналом / 
Н.О. Бочарова, Л.В. Синяєва // Збірник 
наукових праць Таврійського державного 
агротехноло-гічного ніверситету (економічні 
науки) / за ред. Л. В. Синяєвої. – Мелітополь: “ 
Люкс”,
2015. - № 1, с. 127-131. 
4. Бочарова Н.О. Соціальна безпека в 
контексті управління економічною безпекою / 
С.А. Нестеренко, Н.О. Бочарова // Науковий 
вісник Харківського національного аграрного 
університету. Серія «Економічні науки», № 3, 
2015.- С.159-165. 
5. Бочарова Н.О. Теоретико-методичні основи 
перспективної оцінки трудового потенціалу 
підприємств / Н.О. Бочарова // Збірник 
наукових праць Таврійсь-кого державного 
агротехноло-гічного ніверситету (економічні 
науки) / за ред. М. Ф. Кропивка. – Мелітополь: 
“ Люкс”, 2013. - № 2 (22), – с. 42-47.
Посібники: 
1. Економіка сучасних соціально-трудових 
відносин: Навчальний посібник для аспірантів 
з галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» / Л.В.Синяєва, 
С.А.Нестеренко, Н.О. Бочарова та ін.; За ред.. 
Л.В.Синяєвої. – Мелітополь, 2018. – 300 с.
Монографії:
1. Методичні та практичні аспекти організації  
та управління соціально-економічними 
системами: Монографія/ за редакцією 
Нестеренко С.А., Бочарової Н.О.- Мелітополь: 
Видавничий будинок Мелітопольської міської 
друкарні, 2015.-300 с.
2. Теоретико-методологічні і науково-
практичні засади інноваційного забезпечення 
розвитку економіки / за редакцією Л.В. 
Синяєвої,. – 430 с. 
Підвищення кваліфікації, стажування:
1. ДВНЗ «Запорізький національний 
університет» за науково-теоретичним 
напрямом «Менеджмент» (березень, 2015 р.);
2. ННІ післядипломної освіти Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України за напрямком 
«Економіка праці та соціально-трудові 
відносини» (березень 2015 р.);



3. ДВНЗ «Запорізький національний 
університет» за науково-теоретичним 
напрямом «Менеджмент» (2015, 2016 р.);
4. Таврійський державний агротехнологічний 
університет в особі ІКЦ «АГРОТАВРІЯ» сумісно 
з українсько-канадським проектом бізнес-
розвитку плодоовочівництва «UHBDP MASHAV» 
за науково-теоретичним напрямом 
«Нетворкінг та бізнес модель КАНВАС» 
(липень 2016 р.);
5. 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.);
6. ННІ післядипломної освіти Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України за напрямком 
«Іноваційна спрямованість педагогічної 
діяльності при викладанні дисципліни 
«Економіка праці та управління персоналом, 
адміністративний та мотиваційний 
менеджмент в публічних установах та 
організаціях, ділове адміністрування» 
(березень 2017 р.).
7. 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 
05402565/65-18. Опрацьовано теми: 
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; 
управління конкурентоспроможністю 
підприємства; управління економічною 
безпекою підприємства; ризик-менеджмент та 
корпоративне управління; менеджмент та 
організація готельно-ресторанної та 
туристичної справи.
http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/bocharova-
nataliya-oleksandrivna/

195829 Нестеренко 
Олена 
Миколаївна

Викладач Трудове право Основні публікації:
1. Нестеренко О.М. Підвищення рівня правової 
та етичної культури державних управлінців як 
один із основних пріоритетів правового 
виховання в умовах соціальної мобільності/ 
Нестеренко О.М. // Загальноукраїнський 
науково-практичний господарсько-правовий 
журнал «Підприємництво, господарство і 
право» Розділ «Юридичні науки» № 6, м. Київ, 
2019 р.- ст. 230-233; 
2. Нестеренко О. М. Систематизація видів 
правового виховання. Науковий вісник 
Херсонського державного університету. Серія: 
Юридичні науки. 2018. Вип. 3, Т. 1. С. 37-40. 
3. Нестеренко О. М. Фактори, що визначають 
специфіку правового виховання в різних типах 
правових систем. Держава та регіони. Серія: 
Право. 2018. № 1. С. 17-21. 
4. Нестеренко О. М. Аналіз особливостей 
деформації правової свідомості у 
професійному середовищі. Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного університету. 
Серія: Юриспруденція. 2017. № 25. С. 10-12. 
5. Нестеренко О. М. Особливості правової 
соціалізації внутрішньо переміщених осіб. 
Підприємництво, господарство і право. 2017. 
№ 5. С. 185- 188. 
6. Нестеренко О. М. Аналіз підходів до 
розуміння поняття правового виховання в 
сучасній юридичній науці. Науковий вісник 
Херсонського державного університету. Серія: 
Юридичні науки. 2016. Вип. 2, Т. 1. С. 19- 21. 
7. Нестеренко О. М. Актуальні проблеми та цілі 
правового виховання молоді. Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. 
Серія: Право. 2015. Вип. 35, ч. 2, Т. 1. С. 53-55. 
Посібники: 
1. Економіка сучасних соціально-трудових 
відносин: навч. посіб. / Л.В. Синяєва, С.А. 
Нестеренко, Н.О. Бочарова, С.Р. Плотніченко, 
О.М. Нестеренко. – Мелітополь: Видавничий 
будинок ММД, 2018. – 169 с.
Підвищення кваліфікації, стажування
1. Національний університет біоресурсів і 
природокористування України Свідоцтво 12 
СПВ 104170 від 7.04.15 р.
2. Національний університет біоресурсів і 
природокористування України Свідоцтво СС 
00493706/002371-17 від 24.03.17 р.
4. Запорізька державна інженерна академія 
МОН України з галузі знань «Управління та 
адміністрування» з 18.10.2018 по 28.11.2018, 
свідоцтво про підвищення кваліфікації 
№СС05402565/115-18 від 19.10.18р.. 
Опрацьовано теми: земельне право, аграрне 
та екологічне право, адміністративне право, 
трудове право, правознавство.
http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/nesterenko-olena-
mikolayivna/

166466 Болтянська 
Лариса 
Олексіївна

в.о. 
завідувача 
кафедри

Економіка 
підприємства

Основні публікацій:
1. Болтянська Л.О. Кооперація та інтеграція в 
садівництві / Л.О. Болтянська, Б.В. 
Болтянський / Збірник наукових праць: випуск 
23/Подільський державний аграрно-технічний 
університет за редакцією доктора 
економічних наук, професора, Заслуженого 
працівника сільського господарства України, 
ректора університету В.В. Іванишина. - 



Камянець-Подільський: Подільський 
державний аграрно-технічний університет, 
2015.- с.158-166 
2. Болтянська Л.О. Організаційно-економічні 
основи формування та розвитку аграрного 
ринку /Л.О.Болтянська //Збірник наукових 
праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. 
Синяєвої.- Мелітополь 2016. - №2 (31). - С. 33-
38
3. Болтянська Л.О. Аналіз факторів 
формування пропозиції плодової продукції на 
ринку / /Л.О.Болтянська //Збірник наукових 
праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. 
Синяєвої.- Мелітополь 2016. - №3 (32). - С. 49-
56
4. Болтянська Л.О. Проблеми та тенденції 
розвитку внутрішньої торгівлі Запорізької 
області [Електронний ресурс] / Л.О. 
Болтянська, В.М. Тебенко / Глобальні та 
національні проблеми економіки. – 2017. - 
№17. 
5. Болтянська Л.О. Від вибору бізнес-ідеї до її 
реалізації. //Л.О.Болтянська, В.М. Тебенко 
//Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні 
науки) / За ред. Л.В. Синяєвої.- Мелітополь 
2017. С. 20-27 
6. Болтянська Л.О. Сучасні тенденції розвитку 
підприємництва в Україні / О.І. Лисак, Л.О. 
Андрєєва, Л.О. Болтянська / ADVANCES OF 
SCIENCE. Proceedings of articles the international 
scientific conference Czech Republic, Karlovy 
Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018. – С. 
1357-1366.
Посібники: 
1. Економіка підприємства. Навч. посібник. 
�навч. посіб. з грифом МОН 12,94/38,83 ум. др. 
арк � / Л.О. Болтянська, Л.О. Андрєєва, О.І. 
Лисак. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 668 с. 
(12,94/38,83 ум. др. арк.)
2. Від ідеї до власної справи: Навч. посібник. 
/А.С.Коноваленко, Л.О.Болтянська, Д.М. 
Трачова та інш. - Мелітополь.: Видавничо-
поліграфічний центр «Люкс», 2017 – 278с. 
(Розділ 3, Розділ 17 - доля авт. 2,9 ум.д.а.)
3. Андрєєва Л.О., Болтянська Л.О., Лисак О.І. 
Практикум з економіки підприємства: електр. 
навч. посіб. – 2018. – 244 с. (5,1/15,3 ум. д.а.)
Підвищення кваліфікації, стажування:
1. ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет» Свідоцтво 12 СПК 693402 від 
31.12.11 р.
2. Національний університет біоресурсів і 
природокористування України Свідоцтво 12 
СПВ 095140від 7.04.15 р.
3. Національний університет біоресурсів і 
природокористування України Свідоцтво СС 
00493706/002248-17 №2248 від 24.03.17 р.
4. Запорізька державна інженерна академія 
Свідоцтво СС 05402565/64-18 від 19.10.2018 р.
http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/boltyanska-larisa-
oleksiyivna/

140714 Сурженко 
Нонна 
Вікторівна

Доцент Основи  
менеджменту 

Основні публікацій:
1. Scopus, Web of Science Core Collection: Nonna 
Surzhenko. 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
2. Сурженко Н.В. Методологічні аспекти 
процесу планування на підприємствах АПК // 
Збірник наукових праць Таврійського 
державного агротехнологічного університету 
(економічні науки). /За ред. Л.В.Синяєвої. – 
Мелітополь: Вид-во Мелітопольська 
типографія «Люкс», 2015 - №1(29).– с.120-123
3. Сурженко Н.В. Обгрунтування сучасних 
аспектів стратегічного планування 
підприємств //Збірник наукових праць 
Таврійського державного агротехнологічного 
університету (економічні науки). /За ред. 
Л.В.Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська типографія «Люкс», 2016 - №1 
(30).– с.73-76
4. Сурженко Н.В. Аналіз методів моделювання 
транспортних систем /О.П. Назарова, С.Р. 
Плотниченко, Н.В. Сурженко //Збірник 
наукових праць Таврійського державного 
агротехнологічного університету (економічні 
науки). /За ред. Л.В.Синяєвої. – Мелітополь: 
Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 
2017 - №1 (30).– 163с. С.53-55
5. Сурженко Н.В. Розвиток ринку 
консалтингових послуг: зарубіжний досвід і 
реалії України //Збірник наукових праць 
Таврійського державного агротехнологічного 
університету (економічні науки). /За ред. 
Л.В.Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська типографія «Люкс», 2018 - №2 
(37).– 284с. С.105-11
Посібники: 
1. Організація виробництва: навч. Посібник / 
Нестеренко С.А., Агєєва І.В., Сурженко Н.В. 
/Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр 
«Люкс», 2017. – 304 с. (гриф ТДАТУ).
Монографії:
1. Методичні та практичні аспекти організації 



та управління соціально-економічними 
системами: Монографія / за редакцією 
Нестеренко С.А., Бочарової Н.О.- Мелітополь: 
Видавничий будинок Мелітопольської міської 
друкарні, 2015.-300 с.
2. Теоретико-методологічні і науково-
практичні засади інноваційного забезпечення 
розвитку економіки // Монографія / за 
редакцією Л.В. Синяєва, С.А. Нестеренко.- 
Мелітополь: Видавничий будинок 
Мелітопольської міської друкарні, 2016, - 427 
с.
3. Методичні і практичні питання викладання 
дисциплін з менеджменту: колективна 
монографія / Л.В. Синяєва, С.А. Нестеренко. – 
Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2019. – 360с.
Підвищення кваліфікації:
1. Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 12СПВ 
№095173, дисципліни «Організація та 
планування  виробництва і управління 
підприємств», 2015 р.
2. ДВНЗ «Запорізький національний 
університет», стажування 6 місяців, з 
26.08.2015р. по 25.01.2016р. за напрямом 
«Менеджмент», 2016р.
3. ДВНЗ «Запорізький національний 
університет» за науково-теоретичним 
напрямом «Менеджмент» (2015, 2016 р.);
4. Таврійський державний агротехнологічний 
університет в особі ІКЦ «АГРОТАВРІЯ» сумісно 
з українсько-канадським проектом бізнес-
розвитку плодоовочівництва «UHBDP MASHAV» 
за науково-теоретичним напрямом 
«Нетворкінг та бізнес модель КАНВАС» 
(липень 2016 р.);
5. 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.);
6. Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 
СС00493706/002422-17, «Стратегічне 
управління в публічних установах», 24.03. 
2017 р.
7. Запорізька державна інженерна академія 
МОН України з галузі знань «Управління та 
адміністрування» з 18.10.2018 по 28.11.2018, 
свідоцтво про підвищення кваліфікації 
№СС05402565/88-18 від 19.10.18р.. 
Опрацьовані теми: основи консалтингу, 
регіонально-адміністративний менеджмент, 
менеджмент та економіка аграрного 
виробництва, менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент 
та організація в природоохоронній діяльності.
http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/surzhenko-nonna-
viktorivna/

71097 Розуменко 
Світлана 
Миколаївна

Вчений 
секретар

Державне та 
регіональне 
управління 

Основні публікацій:
1. Розуменко С.М. Особливості державного 
управління та регулювання розвитку 
вітроенергетики України / С.М. Розуменко // 
Збірник наукових праць Таврійського 
державного агротехнологічного університету 
(економічні науки) / За ред.. М.Ф. Кропивка. – 
Мелітополь: Вид-во Мелітопольська 
типографія «Люкс», 2015. - №1 (29). - С. 65-68
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
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.
5. Svitlana Nesterenko. Managing 
Competitiveness of the Enterprise: Theoretical-
Methodological Aspect / Svitlana Nesterenko, 
Svitlana Rozumenko, Oleg Kravets and Lyudmila 
Redko // Springer International Publishing Modern 
Development Paths of Agricultural Production, 
2019. – С.483-492.
Посібники:
1. Брагинец Н.В. Перебийнос В.И. Кириченко 
І.А. и др. Курсовое и дипломное 
проектирование по менеджменту 
организаций: Учебное пособие для высших 
учебных заведений 3-4 уровней 



аккредитации; Луганский национальный 
аграрный университет. – Луганск: «Элтон-2», 
2004. – 372 с. 
2. Менеджмент і маркетинг: Навчальний 
посібник / В.І.Перебийніс, Л.М. Бойко, В.В. 
Писаренко та ін.; За ред.. В.І. Перебийніса. – 
Полтава: ФОП Говоров С.В., 2007. – 344с. 
Рекомендовано МОН України як навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних 
закладів (№14/18-Г-944 від 19.10.2006 р.)
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.
Підвищення кваліфікації, стажування:
1. НУБіП України ННІ післядипломної освіти, 
свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 
095172, «Організація тестового контролю 
знань у сучасних технологіях навчання з 
дисципліни «Потенціал і розвиток 
підприємства», 07.04.2015 року.
2. Таврійський державний агротехнологічний 
університет в особі ІКЦ «АГРОТАВРІЯ» сумісно 
з українсько-канадським проектом бізнес-
розвитку плодоовочівництва «UHBDP MASHAV» 
за науково-теоретичним напрямом 
«Нетворкінг та бізнес модель КАНВАС» 
(липень 2016 р.);
3. 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.);
4. 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
5. 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/

104518 Чкан Ірина 
Олександрівна

Доцент Гроші і фінанси Основні публікації:
1. Чкан І.О. Безготівкові розрахунки – сучасний 
спосіб оплати / І.О. Чкан // Наукові записки 
Національного університету «Острозька 
академія». Серія «Економіка» : Збірник 
наукових праць / ред. кол. : І.Д. Пасічник, О.І. 
Дем’янчук – Острог: Видавництво 
Національного університету «Острозька 
академія», 2014. – Випуск 27. – С. 121–124
2. Чкан І.О. Тенденції розвитку добровільного 
медичного страхування в Україні / І.О. Чкан // 
Фінансовий простір. – № 1 (17). – 2015. – С. 
292–296
3. Чкан І.О. Сучасний стан ринку медичного 
страхування в Україні: проблеми та 
перспективи розвитку / Н.М. Рубцова, І.О. Чкан 
// Фінансовий простір. – № 4 (20). – 2015. – С. 
167–174
4. Чкан І.О. Фінансовий сектор України в 
умовах глобалізації / І.О. Чкан // Збірник 
наукових праць Таврійського державного 
агротехнологічного університету (економічні 
науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: 
Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 
2016. – № 3 (32). – 299 с.
5. Чкан І.О. Стан фінансової безпеки 
страхового ринку України. Збірник наукових 
праць Таврійського державного 
агротехнологічного університету (економічні 
науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: 
Вид-во Мелітопольська
типографія «Люкс». – 2018. − № 1 (36).
6. Чкан І.О. Законодавче виконання питання 
захисту прав споживачів ринку фінансових 
послуг. Бізнес Інформ. № 1. 2019. С. 236-240
Посібники: 
1. Чкан І.О. Гроші та кредит: Навчально-
методичний посібник – Мелітополь: 
Видавничий будинок ММД, 2018. – 169 с.
Монографії:
1. Плаксієнко В.Я., Чкан І.О. Розвиток 
соціально-економічного потенціалу галузевого 
страхування в Україні: Монографія – 
Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2013. – 
177 с.
Підвищення кваліфікації, стажування:
• Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і 
торгівлі» Свідоцтво 12СПВ 127445, 2015 р.
• Запорізька державна інженерна академія 
Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 
05402565/131-18
• Закордонне стажування в Соціально-
економічному університеті в Пшеворську, 
Польша «Сучасні методи навчання в економіці 



на ринку освіти ЕС», червень 2018 р. 
Сертифікат № IFC-WSSG /WK/ 2018-124
• Науково-педагогічне стажування в Іспанії в 
ESEI International Business School Barcelona 
«Досвід підготовки висококваліфікованого 
персоналу, організація навчального процесу 
та інноваційні методи навчання в ESEI 
International Business School Barcelona» 29 
червня – 10 липня 2017 р. Сертифікат № 
03072017
http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/chkan-irina-
oleksandrivna/

48339 Васильченко 
Олена 
Олегівна

Старший 
викладач

Мікроекономіка Основні публікації: 
1. Васильченко О.О., Баєва О.І. Особливості 
застосування методів ціноутворення на 
продукцію підприємств АПК України. / 
О.О.Васильченко, О.І. Баєва. // Збірник 
наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За 
ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь : Вид-во 
Мелітопольська типографія «Люкс», 2015. – 
№1 (29). – С. 86-93. 
2. Васильченко О.О., Попова Т.В. 
Методологічні підходи до формування 
виробничої стратегії підприємства/ О.О. 
Васильченко, Т.В. Попова // Збірник наукових 
праць Таврійського державного 
агротехнологічного університету (економічні 
науки) / За ред. Л. В. Синяєвої. – Мелітополь : 
Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 
2017. – №2(34). . – 405 с. – С. 245-253. 
3. Васильченко О.О., Попова Т.В. Особливості 
застосування інструментів комерційної 
діяльності підприємства / О.О. Васильченко, 
Т.В. Попова // Збірник наукових праць 
Таврійського державного агротехнологічного 
університету (економічні науки) / За ред. Л. В. 
Синяєвої. – Мелітополь : Вид-во 
Мелітопольська типографія «Люкс», 2017. 
№1(33). – 405 с. – С. 80-90.
4. Васильченко О.О., Баєва О.І.Особливості 
управління ризиками в логістиці 
зовнішньоекономічної діяльності / / Економіка і 
суспільство / За ред. М.І. Стегней. – Мукачево: 
Мукачівський державний університет. – 1115 
с. – С. 17-21. 
Навчальні посібники: 
1. Макаренко П. М. Мікроекономіка : 
навчальний посібник. / П. М. Макаренко, Т. В. 
Попова, О. О. Васильченко. – Мелітополь : 
Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2013. 
– 432 с. Гриф наданоМіністерством освіти і 
науки, молоді та спорту України (лист № 1/11 – 
4351 від 26.02.2013 року) (власний внесок: 144 
с.)
2.Макаренко П. М. Мікроекономіка. Збірник 
тестових завдань для студентів економічних 
напрямів підготовки : навчальний посібник./ П. 
М. Макаренко, Т. В. Попова, О. О. Васильченко. 
– Мелітополь : «Люкс», 2013. – 272 с. Гриф 
надано Міністерством освіти і науки, молоді та 
спорту України(лист № 1/11-10225 від 
03.07.14) (власний внесок 69 с.)
3. Макаренко П.М. Мікроекономіка. Практикум 
: навчальний посібник / П.М. Макаренко, Т.В. 
Попова, О.О. Васильченко. – Мелітополь : 
Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2018. 
– 457 с.(Згідно рішення вченої ради 
Полтавської державної аграрної академії 
Протокол № 13 від 20.02.2018 року)(власний 
внесок 153 с.)
Підвищення кваліфікації, стажування:
• Національний університет біоресурсів і 
природокористування України. НПІ 
післядипломної освіти
• Міністерство освіти і науки України, 
Запорізька державна інженерна академія, 
підвищення кваліфікації з галузі знань 
"Соціальні та поведінкові науки" СС 
05402565/100-18. 18.10.2018
http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/vasylchenko-
olena-olegivna/

18948 Шевчук Олена 
Юріївна

Доцент Менеджмент 
організацій

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. Адаптація концепції 
стратегічного управління витратами на 
промислових підприємствах. Збірник наукових 
праць ТДАТУ. Серія: «Економічні науки». ТДАТУ 
-  2014, Т.7. – С.132-138. 
3. Шевчук О.Ю. Кулиш Т.В. Стратегічні методи 
планування маркетингової діяльності 
підприємства. Збірник матеріалів наукових 
праць. Серія: економічні науки. ТДАТУ– 2015. – 
С. 124-127. 
4. Шевчук О.Ю. Конкурентна стратегія як 
інструмент  маркетингового менеджменту. 
Збірник наукових праць ТДАТУ серія 
«Економічні науки, 2016 - №3 (32), С.139-146. 
5. Шевчук О.Ю. Стратегія диференціації 
продукції на ринку соняшника. Збірник 



матеріалів наукових праць. Серія: економічні 
науки. ТДАТУ– 2016, Т.7. – С. 116-123. 
6. 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. 
7. Шевчук О.Ю. Комплексний аудит 
інструментів  маркетингу підприємства. 
Збірник наукових праць ТДАТУ серія 
«Економічні науки, 2017 - №1 (33), С.61-69. 
8. 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. 
9. 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)
Посібники: 
1. Менеджмент в схемах: навч. посібник (гриф 
МОН України №1.4/18-Г-2964 від 31.12.2008р.) / 
О. Ю. Шевчук; Мелітопольський державний 
агротехнологічний університет. - Мелітополь: 
Видавничий будинок ММД, 2009. - 186 с.
2. Аграрний маркетинг. Практичний посібник/ 
М.І. Лобанов, Т.А. Маркіна, І.Г. 
Колокольчикова, Т.В. Арестенко, С.Г. 
Григор’єв, О.Ю. Шевчук, С.Я. Вертегел, О.М. 
Хоменко., за ред.. М.І. Лобанова, Т.А. Маркіної. 
– Мелітополь, ТОВ «Видавничий будинок 
ММД», 2010 р. – 232 с. (Лист МОНУ № 1/11-
3021 від 13.04.2010 р., Лист Мін. агр. політики 
№ 18-28-23/196 від 11.02.2010 р.)
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 
25.03.2015р. по 7.04.2015р. за напрямом 
«Маркетинг, менеджмент», 12СПВ104186, 
тема: «Інноваційні технології навчання при 
викладанні дисциплін «Стратегічне 
управління підприємством», «Менеджмент».
2. 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»
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 
05402565/132-18. Опрацьовано теми: 
антикризове управління, корпоративне 
управління, рекламний менеджмент, 
проектний аналіз, управління змінами.
http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/shevchuk-olena-
yuriyivna/

92929 Назарова 
Ольга 
Петрівна

Доцент Вища математика Основні публікацій:
Nazarova O. Cognitive modeling in the regional 
strategic management / Shevchuk O., 
Plotnichenko S., Surzhenko N., Nazarova O.// 
Springer Nature Switzerland AG, 2019, р. 473-
481 
1. Назарова О.П. Моделювання та оптимізація 
раціону кормів для свинарства /О.П. Назарова, 
Н.А. Дьоміна // Праці Таврійського державного 
агротехнологічного університету / ТДАТУ імені 
Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені 
Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. - С.248-
256 
2. Назарова О.П. Динамічне моделювання 
фізичних характеристик силових 
трансформаторів /О.П. Назарова, О.П.Рожкова 
// Наукові записки /Ред. Кол : В.Ф. Черкасов, 
В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін.. – Випуск 179 – 
Серія : Педагогічні науки. - Кропивницький : 
РВВ ЦДПУ ім.. В. Винниченка, 2019 - С.233-237. 
Index Сopernicus 
3. Nazarova O. Modeling of process of purification 
press castor oil by flotation method/ V. Didur, V. 
Didur, I. Nazarenko, O. Nazarova, O. Didenko// 
Machinery & Energetics. 2018, Vol. 9, No. 3, 271.- 
P.150-165 
4. Назарова О.П. Моделирование системы – 
конкуренция предприятий аграрной сферы. 
/О.П. Назарова //Збірник наукових праць 
Таврійського державного агротехнологічного 
університету (економічні науки) / За ред. 
Л.В.Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во типографія 
«Люкс», 2018 - №2 (37), 260. - С.236-243. 



Коперникус, Бібліометрика української 
науки.ISSN 2519-884X (772519-884006) 
5. Назарова О.П. Аналіз методів моделювання 
транспортних систем /О.П. Назарова, С.Р. 
Плотниченко, Н.В. Сурженко //Збірник 
наукових праць Таврійського державного 
агротехнологічного університету (економічні 
науки). /За ред. Л.В.Синяєвої. – Мелітополь: 
Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 
2017 - №1 (30).– 163с. С.53-55. Коперникус, 
Бібліометрика української науки. 
6. Назарова О.П., Проектний менеджмент та 
перспективи агропромислової інтеграції 
підприємств промислового садівництва /О.П. 
Назарова, М.І.Лобанов // Збірник наукових 
праць Таврійського державного 
агротехнологічного університету (економічні 
науки) №1(30), – Мелитополь,2016. - С.115-119.  
7. Назарова О.П. Планування і контроль 
інноваційно-інвестиційної діяльності 
підприємств Запорізької області / О.П. 
Назарова, О.В.Воронянська // Збірник наукових 
праць Таврійського державного 
агротехнологічного університету (економічні 
науки) №1(30), – Мелитополь, 2016. - С.119-25
Посібники: 
1. Назарова О.П./Вища математика: навч. 
посіб.:у 2-х ч., ч.2./ М.О.Рубцов, В.І.Кравець, 
О.П.Назарова – Мелітополь: Видавництво 
МДПУ ім. Б.Хмельніцкого – 2015. – 222с. 
2. Назарова О.П./Вища математика: навч. 
посіб.:у 2-х ч., ч.1./ М.О.Рубцов,  В.І.Кравець, 
О.П.Назарова – Мелітополь: Видавництво 
МДПУ ім. Б.Хмельніцкого – 2015. – 242с. 
3. Назарова О.П. Математика за 50 годин. /В.І. 
Кравець, О.П. Назарова, Н.В. Богаєвська 
/Навчальний посібник, - 2014. –200 с. (МОН) 
(Затверджено Міністерством аграрної 
політики та продовольства України, як 
навчальний посібник для студентів віщіх 
навчальних закладів. (Лист №14.1/12 – Г-658 
від 27.11.13р.)
Монографії:
1.Теоретико-методологічні і науково-практичні 
засади інноваційного забезпечення розвитку 
економіки [Монографія] / за редакцією Л.В. 
Синяєвої.- Мелітополь: Видавничий будинок 
Мелітопольської міської друкарні, 2015. – 427 
с.
Підвищення кваліфікації, стажування:
1. Національного університету біоресурсів і 
природокористування України за напрямком 
«Інноваційна спрямованість педагогічної 
діяльності» 12 СПВ 104117 від 7.04.15 р.
2. Національного університету біоресурсів і 
природокористування України за напрямком 
«Інноваційна спрямованість педагогічної 
діяльності» СС00493706/002370-17 від 
24.03.17 р.
http://www.tsatu.edu.ua/vmf/people/nazarova-
olha-petrivna/

109622 Зімонова 
Ольга 
Володимирівна

Старший 
викладач

Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Основні публікації:
1. Зімонова О.В. Переклад як одна із форм 
вивчення мови у ВНЗ. / О.В. Зімонова //Збірник 
наукових праць МДПУ. – Мелітополь, 2015. – 
Вип. 5
2. Зімонова О.В. Формування мовленнєвої 
культури майбутнього фахівця на заняттях з 
української мови (за професійним 
спрямуванням) у вищому навчальному закладі 
/ О.В.Зімонова // Збірник наукових праць 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету ім.. В.Винниченко, 
Наукові записки – Вип. 165 - 2018р.
3. Зімонова О.В. Чи потрібно вивчати 
українську мову (за професійним 
спрямуванням) у ВНЗ / О.В.Зімонова // Збірник 
наукових праць МГУ, Вип. 31, 2018р.
4. Зімонова О.В. Значення вивчення 
української мови для підготовки майбутнього 
фахівця / О.В. Зімонова // Збірник наукових 
праць КДПУ – Кропивницький, 2018.
5. Зімонова О.В. Формування культури 
мовлення майбутнього фахівця в умовах 
місцевих говорів / О.В.Зімонова // Науковий 
вісник міжнародного гуманітарного 
університету; Вип. 38 т. 1, м. Одеса, 2019р. - с. 
14-16
Посібники:
Л.І. Шлєіна, О.В. Зімонова. Нaвчaльний 
пociбник з укрaїнcькoї мoви (зa прoфеciйним 
cпрямувaнням) // Л.І. Шлєіна, О.В. Зімонова – 
Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 2019.
Підвищення кваліфікації, стажування
• Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 15 р.
• Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 17р.
http://www.tsatu.edu.ua/shn/people/zimonova-
olha-volodymyrivna/

166893 Щербакова 
Ніна 
Володимирівна

Старший 
викладач

Філософія Основні публікації:
1.Щербакова Н.В. Neoliberalism in Higher 
Education as a Challenge for FutureCivilization 
/Н.В. Щербакова // 
Philosophy&Cosmology.Volume 20, Kyiv,2018
2. The axiological potential of the holiday in the 
development of the collective memory//SKHID: 
Analytic and informative journal № 3(161) С. 47-
52 Київ.- 2019



3.Щербакова Н. В. Ідеологічний супровід 
трансформацій ціннісних настанов молоді як 
детермінанта оптимізації розвитку ії моралі: 
філософський аспект/ Н. В. Щербакова // 
VERSUS. Науково-теоретичний часопис. – 2015. 
–№ 1(5) 2015. – С. 89-94.
4.Щербакова Н. В. Оптимизация роли 
государства в процессах функционирования 
института семьи как инструмента 
трансформирования ценностных ориентаций 
молодежи / Н. В. Щербакова // Грані: науково-
теоретичний і громадсько-політичний 
альманах. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6 
(122). – С. 47-50.
Посібники:
1.Щербакова Н.В.Навчальний посібник 
«Філософія науки»/О. І. Ісакова, 
Н.В.Щербакова / – Мелітополь: ФО-Одноріг Т. 
В., 2019. – 310 с. [іл.]
Монографії:
1.Щербакова Н.В.Філософсько-правові аспекти 
науково-педагогічної діяльності: еклективна 
монографія / ДонНУЕТ імені Михайла Туган-
Барановського; [за ред.. І.В. Шульженко]. 
Кривий Ріг, ДонНУЕТ, 2018. – 102с.
Підвищення кваліфікації, стажування
• Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 17р.
• Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 15р.
http://www.tsatu.edu.ua/shn/people/shherbakova-
nina-volodymyrivna/

54385 Караєва 
Тетяна 
Вячеславівна

Доцент Іноземна мова Основні публікації:
1. Караєва Т.В. Гармонізація культурно-
освітнього простору: навчання іноземної мови 
в немовному виші // Т.В. Караєва // Науковий 
Вісник Мелітопольського державного 
педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 
– Мелітополь: МДПУ, 2015. -№ 1(14)’2015. - 
С.206-210.
2. 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.
3. 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.
4. 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.com/chapter/10.1007/978-3-
030-14918-5_6.
5. 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.
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.
Підвищення кваліфікації, стажування:
• Участь у професійних об'єднаннях за 
спеціальністю: член IATEFL (International 
Association of Teachers of English as a Foreign 
Language), Міжнародної асоціації викладачів 
англійської мови як іноземної
• Пройшла тренінг “Teaching EFL/ESOL: A 
Practical Intensive Course-Guide to Successful 
Teaching” при англомовному інституті 
професійного розвитку, організованому 
Міжнародною асоціацією викладачів 
англійської мови TESOL Summer School щодо 
викладання англійської мови за сучасними 
технологіями на базі Севастопольського 
інституту банківської справи Національного 
Банку України (липень 2013 р., Certificate).
• Національний університет біоресурсів і 
природокористування України (квітень 2015р., 
Свідоцтво 12 СПВ 103643 № 794 від 7.04.15 р.)
• Національний університет біоресурсів і 
природокористування України (березень 2017 
р., Свідоцтво СС 00493706/002312-17 №2312 
від 24.03.17 р.)
• 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))
• 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)
• Участь у семінарах: Macmillan Seminar “Many 
Ways with Reading texts for Skills Integration and 
Development” (Macmillan Education, February 
2014, Dnipropetrovsk, Certificate of Attendance)
• “Differentiated Instruction: Meeting the Needs 
of all Learners. Pearson Test of English (PTE)” (18 
April, 2014, Melitopol, Ukraine, Certificate of 
Attendance)
• “Human Dimension of Future Pedagogues’ 
Cultural and Educational Space harmonization: 
scientific achievements and prospects” (11-12 
June, 2015, State Pedagogical University, 
Melitopol, Ukraine, Certificate of Attendance)
• “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 )
• “Cambridge English: Real-life Learning, 
Teaching and Assessment (17 November, 2015, 
Zaporizhia, Certificate of Attendance )
• «Успішна підготовка учнів до складання ЗНО 
з англійської мови» (Dinternal-Book, 27 March, 
Melitopol 2017, Pearson Certificate of 
Attendance)
• Участь у семінарі "Lesson Design: Effective 
Planning for Substantial Learning Outcomes" (м. 
Запоріжжя, 28 серпня 2018 р., організатор 
заходу - Dinternal Education)
• Участь у вебінарі "Effective lesson planning: 
make every stage of your lesson count" 
(Dinternal Education, 10 травня 2019 року)
• Участь у вебінарі "Summer Time and the 
Project is Easy" (Dinternal Education, 15 травня 
2019 року)
• Участь у вебінарі "Go Getter: your best option 
when teaching teenagers" (Dinternal Education, 
21 травня 2019 року)
• 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.ua/im/people/karaieva-
tetiana/

143662 Мунтян 
Світлана 
Геннадіївна

старший 
викладач

Іноземна мова Основні публікації:
1. Караєва Т.В. Гармонізація культурно-
освітнього простору: навчання іноземної мови 
в немовному виші // Т.В. Караєва // Науковий 
Вісник Мелітопольського державного 
педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 
– Мелітополь: МДПУ, 2015. -№ 1(14)’2015. - 
С.206-210.
2. 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.
3. 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.
4. 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.com/chapter/10.1007/978-3-
030-14918-5_6.
5. 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.
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.
Підвищення кваліфікації, стажування:
• Участь у професійних об'єднаннях за 
спеціальністю: член IATEFL (International 
Association of Teachers of English as a Foreign 
Language), Міжнародної асоціації викладачів 
англійської мови як іноземної
• Пройшла тренінг “Teaching EFL/ESOL: A 
Practical Intensive Course-Guide to Successful 
Teaching” при англомовному інституті 
професійного розвитку, організованому 
Міжнародною асоціацією викладачів 
англійської мови TESOL Summer School щодо 
викладання англійської мови за сучасними 
технологіями на базі Севастопольського 



інституту банківської справи Національного 
Банку України (липень 2013 р., Certificate).
• Національний університет біоресурсів і 
природокористування України (квітень 2015р., 
Свідоцтво 12 СПВ 103643 № 794 від 7.04.15 р.)
• Національний університет біоресурсів і 
природокористування України (березень 2017 
р., Свідоцтво СС 00493706/002312-17 №2312 
від 24.03.17 р.)
• 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))
• 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)
• Участь у семінарах: Macmillan Seminar “Many 
Ways with Reading texts for Skills Integration and 
Development” (Macmillan Education, February 
2014, Dnipropetrovsk, Certificate of Attendance)
• “Differentiated Instruction: Meeting the Needs 
of all Learners. Pearson Test of English (PTE)” (18 
April, 2014, Melitopol, Ukraine, Certificate of 
Attendance)
• “Human Dimension of Future Pedagogues’ 
Cultural and Educational Space harmonization: 
scientific achievements and prospects” (11-12 
June, 2015, State Pedagogical University, 
Melitopol, Ukraine, Certificate of Attendance)
• “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 )
• “Cambridge English: Real-life Learning, 
Teaching and Assessment (17 November, 2015, 
Zaporizhia, Certificate of Attendance )
• «Успішна підготовка учнів до складання ЗНО 
з англійської мови» (Dinternal-Book, 27 March, 
Melitopol 2017, Pearson Certificate of 
Attendance)
• Участь у семінарі "Lesson Design: Effective 
Planning for Substantial Learning Outcomes" (м. 
Запоріжжя, 28 серпня 2018 р., організатор 
заходу - Dinternal Education)
• Участь у вебінарі "Effective lesson planning: 
make every stage of your lesson count" 
(Dinternal Education, 10 травня 2019 року)
• Участь у вебінарі "Summer Time and the 
Project is Easy" (Dinternal Education, 15 травня 
2019 року)
• Участь у вебінарі "Go Getter: your best option 
when teaching teenagers" (Dinternal Education, 
21 травня 2019 року)
• 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.ua/im/people/karaieva-
tetiana/

188369 Виноградова 
Маргарита 
Сергіївна

Старший  
викладач

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.
Підвищення кваліфікації, стажування:
• Є членом Асоціації викладачів французької 
мови України та Міжнародної федерації 
викладачів французької мови.
• Національний університет біоресурсів і 
природокористування України Свідоцтво від 
7.04.15 р.
• Національний університет біоресурсів і 
природокористування України Свідоцтво від 
24.03.2017 р.
• У 2007 р. пройшла педагогічне та 
лінгвістичне стажування в аграрному ліцеї Сєн 
Жермен де Марансен (Франція).
• У 2010 р. проходила підвищення кваліфікації 
в Тулузькому університеті агрономічної освіти 
(Франція).
• Брала участь у франко-українському проекті 
"Агроосвіта 2006 – 2010", у міжнародних 
семінарах Відділу культури і співробітництва 
Посольства Франції в Україні для викладачів 
французької мови вищих аграрних закладів 
Украïни.
• З 15 по 26 квітня 2019 пройшла курс з 
інтенсивного вивчення французької мови як 
іноземної (60 годин), організатор - Асоціація 
викладачів французької мови (FLE).
• 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.ua/im/people/vynohradova-
marharyta-serhijivna/

143653 Кравець Олег 
Васильович

Доцент Економетрія: 
економіко 
математичні 
методи і моделі

Основні публікацій:
1. Oleg Kravets. Managing Competitiveness of the 
Enterprise: Theoretical-Methodological Aspect // 
Svitlana Nesterenko, Svitlana Rozumenko, Oleg 
Kravets and Liudmyla Redko / 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
2. Кравець О.В. Економіко-математичні методи 
як інструмент обґрунтування ефективності 
проектних рішень /О.В. Кравець // Збірник 
наукових праць Таврійського державного 
агротехнологічного університету (економічні 
науки) Мелітополь: Видавничий будинок 
Мелітопольської міської друкарні. - 2016.- No1 
(29) С. 203-207.
3. Кравець О.В. Економічна оцінка 
ефективності проектного менеджменту / О.В. 
Кравець //Збірник наукових праць Таврійсь-
когодержавного агротехнологічного 
університету (економічні науки) / за ред. Л.В. 
Синяєвої. – Мелітополь: “ Люкс”, No 1 (30), 
2016 С.49-53.
4. Кравець О.В Економічна оцінка 
впровадження інтенсивних технологій у 
виробництво продукції садівництва/ О.В. 
Кравець // Збірник наукових праць 
Таврійського державного агротехнологічного 
університету (економічні науки) / за ред. Л. В. 
Синяєвої. – Мелітополь: Люкс”, No 1 (29) 2017 – 
С.158-164
Посібники: 
1. Кравець В.І. Кравець О.В. Сосницька Н.А. 
Елементи теорії функції комплексної змінної 
та операційне числення [навч.посібн.]. – 
Мелітополь: «Видавничий будинок 
Мелітопольської друкарні», 2018. – 102с. 
Монографії:
1.Теоретико-методологічні і науково-практичні 
засади інноваційного забезпечення розвитку 
економіки [Монографія] / за редакцією Л.В. 
Синяєвої, Нестеренко С.А.- Мелітополь: 
Видавничий будинок Мелітопольської міської 
друкарні, 2016. – 427 с.
2. Методичні іпрактичні питання викладання 
дисциплін з менеджменту [Колективна 
монографія] / за редакцією Л.В. Синяєвої, 
Нестеренко С.А.- Мелітополь:ТОВ «колор 
Принт», 2019. – 360 с.
Підвищення кваліфікації, стажування:
1. Національний університет біоресурсів і 
природокористування України Свідоцтво 
СС00493706/002325-17
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 
05402565/75-18. Опрацьовано теми: 
комп’ютерні та інформаційні технології, 
математичне моделювання та прогнозування 
в управлінні, економічна статистика, 
логістичний менеджмент, сучасні математичні 
моделі у практиці наукових досліджень.
http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/kravets-oleg-
vasilovich/

161344 Михайлов 
Володимир 
Вікторович

Доцент Історія та 
культура України

Основні публікації:
1. Михайлов В.В. Становлення та діяльність 
Товариства української мови ім. Т. Г. 
Шевченка на Півдні України наприкінці 1980-х 
– 1991 рр. Наукові праці історичного 
факультету Запорізького національного 
університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. Вип.44. 
С. 198-205.
2.Михайлов В.В. Політичне протистояння 
Народного руху України та комуністичної 
партії на Херсонщині наприкінці 1980-х – 1991 
рр. Емінак: науковий щоквартальник. 2016. № 
2 (14). Т. 2. С. 60-67.
3.Михайлов В.В. Політична діяльність крайових 
організацій НРУ на Півдні України наприкінці 
1980-х – 1991 рр.. Наукові праці історичного 
факультету Запорізького національного 
університету. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. Вип. 47. 
С.199-205.
4.Михайлов В.В. Культурно-просвітницька 
діяльність крайових організацій НРУ на Півдні 
України наприкінці 1980-х – 1991 рр. Емінак: 
науковий щоквартальник. 2017. № 1 (17). Т. 1. 
С. 123-130.
5.Михайлов В.В. Проблема відродження  
історичної пам’яті в діяльності  неформальних 
організацій Південної України в роки 
перебудови. Наукові праці історичного 
факультету Запорізького національного 
університету. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. Вип. 50. 
С.170-177.
6. Михайлов В.В. Діяльність асоціації «Зелений 
світ» у Миколаївській області наприкінці 1980-
х – 1991 рр.. Materialach Miedżynarodowey 
naukowi-praktycżnej konferencji «Nauka, 



problemy, osiągnięcia, innowacyjność, praktyki, 
teoria». Cżesc 6. Łódź: Wydawca Sp. ż o. о. 
«Diamond trading tour», 2015. S. 18-22.
Посібники:
1. Михайлов В.В. Історія та культура України : 
навчальний посібник для студентів 
неісторичних спеціальностей. Мелітополь: 
ФО-П Однорог Т.В., 2017. 412 с.
Монографії:
Михайлов В.В. Екологічний рух в контексті 
національно-демократичних процесів на 
Півдні України у другій половині 1980-х – 1991 
рр.. Актуальні проблеми історії України нової і 
новітньої доби : монографія. Мелітополь : Вид-
во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015.  - С. 249 -
270.
Підвищення кваліфікації, стажування:
• Національний університет біоресурсів і 
природокористування України Свідоцтво 12 
СПВ 104173 від 7.04.15 р.
• Національний університет біоресурсів і 
природокористування України Свідоцтво СС 
00493706/002356-17 №2249 від 24.03.17 р.
http://www.tsatu.edu.ua/shn/people/myhajlov-
volodymyr-viktorovych/

129369 Єременко 
Лариса 
В`ячеславівна

Старший 
викладач

Психологія Основні публікації:
1. 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 
2. 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)
3. 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)
4. 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)
5. Єременко Л.В. Проблема конфліктності 
особистості у соціальній психології - Збірник 
наукових праць Класичного приватного 
університету «Теорія і практика сучасної 
психології». –Запоріжжя 2019. -Вип.6.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. 
Підвищення кваліфікації, стажування:
• Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 17 р.
http://www.tsatu.edu.ua/shn/people/jeremenko-
larysa-vjacheslavivna/

44347 Педченко 
Ганна 
Павлівна

Доцент Статистика Основні публікацій:
1. Педченко Г.П. Багатовимірний статистичний 
аналіз стану підприємництва в регіонах 
України / Педченко Г.П., Власюк Ю.О.// Збірник 
наукових праць Таврійського державного 
агротехнологічного університету (економічні 
науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: 
Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 
2019. - № 1 (39).
2. Власюк Ю.О Застосування економіко-
математичних методів у дослідженні  
конкурентоспроможності підприємств// Ю.О. 
Власюк, Г.П. Педченко / Збірник наукових 
праць Таврійського державного 
агротехнологічного університету (економічні 
науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: 
Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 
2017. № 3 (35).- С. 279-285. 
3. Педченко Г.П. Сучасний стан 
підприємництва в Запорізькій області // Г.П. 
Педченко, Ю.О. Власюк / Збірник наукових 
праць Таврійського державного 
агротехнологічного університету (економічні 
науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: 
Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 
2016. - № 3 (32). - С. 159-167.
4. Власюк Ю.О Особливості моделювання 
інвестиційного процесу в аграрному секторі  / 
Ю.О. Власюк, Г.П. Педченко // Вісник 
Хмельницького національного університету 
(економічні науки)  – Хмельницький. – 2016. – 
№ 3, - С.144-147. 
5. . Педченко Г.П. Комунікаційна та 
інформаційна політика при формуванні іміджу 
вищих навчальних закладів// Г.П. Педченко, 



Ю.О. Власюк / Збірник наукових праць 
Подільського державного аграрно-технічного 
університету:  Випуск 23 / ПДАТУ; за ред. 
д.е.н., проф. В.В. Іванішина. - Камянець-
Подільський: ПДАТУ, 2015. - 380 с. C. 166-173.
6. Власюк Ю.О Державна підтримка 
молочного скотарства: стан і перспективи/ 
Ю.О. Власюк, Г.П. Педченко // Збірник 
наукових праць ТДАТУ (економічні науки)  – 
Мелітополь: Вид-во Мелітопольська 
типографія «Люкс». – 2015. – № 1 (29). – С. 29-
33.
Посібники: 
1. Педченко Г. П. Статистика:Навч. посібн. [ з 
грифом МОН] / Г. П. Педченко. — Мелітополь: 
КолорПринт, 2018. — 266 с.
Підвищення кваліфікації, стажування:
• ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет» Свідоцтво 12 СПК 693408 від 
31.12.11 р.
• Національний університет біоресурсів і 
природокористування України Свідоцтво 12 
СПВ 095145 від 7.04.15 р.
• Національний університет біоресурсів і 
природокористування України Свідоцтво СС 
00493706/002381-17 №2233 від 24.03.17 р.
• Запорізька державна інженерна академія 
Свідоцтво СС 05402565/119-18 від 28.11.2018.
http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/pedchenko-ganna-
pavlivna/

18950 Почерніна 
Наталія 
Вікторівна

Доцент Економічна 
теорія

Основні публікації:
1. Анастасова Н.О., Почерніна Н.В. 
Фінансування аграрного сектору: 
синергетичний ефект стратегічного 
планування. Збірник наукових праць 
Таврійського державного агротехнологічного 
університету (економічні науки). 2017. С. 193-
202 (Особистий внесок 50%)
2. Почерніна Н.В. Інноваційна політика в 
Україні: проблема цілісності на макрорівні. 
Економічний вісник Запорізької державної 
інженерної академії. 2018. Випуск 6(18). С.23-
27
3. Почерніна Н.В. Добробут домогосподарств в 
сільській місцевості в системі цілей 
економічної політики регіону. Збірник 
наукових праць Таврійського державного 
агротехнологічного університету (економічні 
науки). 2018. № 1 (36). С.13-21.
4. Почерніна Н.В. Політика доходів як засіб 
мобілізації доходів на макрорівні. Науковий 
вісник Херсонського державного університету. 
Серія «Економічні науки». 2019. Випуск 33. 
С.43-48 DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2019-33-7 
5. Наталія Почерніна, Тетяна Краснодєд. 
Оцінка ефективності механізму мобілізації 
заощаджень домогосподарств на макрорівні 
TraektoriâNauki = PathofScience. 2019. Vol. 5. 
No 3. С. 3011-3020. DOI: 10.22178/pos.44-7 – 0,5 
у.д.а.(Особистий внесок 50%)
Посібники:
1. Почерніна Н.В., Карман С.В., Захарченко О.Г. 
Макроекономічна політика. Навчальний 
посібник / За ред. Н.В. Почерніної. Мелітополь 
: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс». 
2019. 378 с.(Згідно рішення Вченої ради 
Таврійського державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторного від 
29.10.2019 року, протокол № 3). Власний 
внесок 50%.
2. Карман С. В., Почерніна Н. В. 
Макроекономіка : навчальний посібник для 
самостійної роботи студентів. – Мелітополь : 
Видавничий будинок ММД, 2012. – 224 с. 
(Рекомендовано Міністерством освіти і науки, 
молоді та спорту України як навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних 
закладів (Лист від 06.02.2012 №1/11-1553)). 
Власний внесок – 50%.
Підвищення кваліфікації, стажування:
1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації у 
Національному університеті біоресурсів та 
природокористування України ННІ 
післядипломної освіти з 25 березня по 7 квітня 
2015 р. за темою «Інноваційна спрямованість 
педагогічної діяльності при викладанні 
дисциплін макроекономіка, макроекономічна 
політика, економічна теорія» 12СПВ №095153 
від 7 квітня 2015р.
2. Національний університет біоресурсів і 
природокористування України. ННІ 
післядипломної освіти. Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації СС 00493706/002391-
17 від 24.03.2017 р.
3. Запорізька державна інженерна академія 
МОН України з галузі знань «Соціальні та 
поведінкові науки» з 10.09.2018 по 19.10.2018, 
свідоцтво про підвищення кваліфікації № СС 
05402565/84-18. Опрацьовано теми: 
макроекономіка, міжнародна економічна 
діяльність України, макроекономічна політика, 
економічна теорія.
http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/pochernina-
nataliya-viktorivna/

99270 Мохнатко 
Ірина 
Миколаївна

Доцент Безпека 
життєдіяльності 
та основи 
охорони праці 

Основні публікації:
1. Мохнатко І.М. Моделювання процесу 
виділення частинок пилу з повітря і 
визначення ефективності ротаційного 
пиловідокремлювача. Будівництво, 



матеріалознавство, машинобудування: зб. 
наук. праць. Вип. 105 / ДВНЗ «Придніпр. держ. 
академія буд-ва і архітектури»; під заг. 
Редакцією В.І. Большакова. – Дніпро, 2018. – С. 
213-220. – Серія : Безпека життєдіяльності. – 
ISSN 2415-7031.
2. Мохнатко І.М Застосування новітніх засобів 
навчання та проблеми їх впровадження під 
час професійної підготовки магістрів з 
цивільної безпеки [Текст] / О. В. Яцух та ін. // 
Всеукраїнський науково-практичний журнал 
«Директор школи, ліцею, гімназії» – 
Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта 
України у контексті інтеграції до 
європейського освітнього простору». –№6. – 
Кн. 2. – Том ІІІ (81). – К. : Гнозис, 2018. – С. 382-
392. – ISSN 2309-744.
3.МохнаткоІ.М. Управління ризиками, 
можливостями та планування в системі 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання
:

Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Управлінський та економічний аналіз

РН3. Демонструвати знання теорій, 
методів і функцій менеджменту, 
сучасних концепцій лідерства.

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

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

РН5. Описувати зміст функціональних 
сфер діяльності організації.

Лекції, практичні заняття, ннаочний 
метод, робота з навчально-методичною 

Оцінювання навчальних досягнень 
здійснюється за 100-бальною 



літературою, самостійна робота. (рейтинговою) шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі екзамену. 
Види контролю: поточний контроль, 
модульне ПМК, самоконтроль. 
Можливий ректорський контроль.

РН6. Виявляти навички пошуку, 
збирання та аналізу інформації, 
розрахунку показників для 
обґрунтування управлінських рішень.

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

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

РН11. Демонструвати навички аналізу 
ситуації та здійснення комунікації у 
різних сферах діяльності організації.

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

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

Теорія організації

РН11. Демонструвати навички аналізу 
ситуації та здійснення комунікації у 
різних сферах діяльності організації

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

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

РН3. Демонструвати знання теорій, 
методів і функцій менеджменту, 
сучасних концепцій лідерства.

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

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

РН5. Описувати зміст функціональних 
сфер діяльності організації.

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

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

Управління  витратами

РН11. Демонструвати навички аналізу 
ситуації та здійснення комунікації у 
різних сферах діяльності організації.

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

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

РН10. Мати навички обґрунтування 
дієвих інструментів мотивування 
персоналу організації.

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

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

РН8. Застосовувати методи 
менеджменту для забезпечення 
ефективності діяльності організації.

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

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

РН6. Виявляти навички пошуку, 
збирання та аналізу інформації, 
розрахунку показників для 
обґрунтування управлінських рішень.

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

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

РН4. Демонструвати навички виявлення 
проблем та обґрунтування 
управлінських рішень.

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

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



Планування і контроль на підприємстві

РН17. Виконувати дослідження 
індивідуально та/або в групі під 
керівництвом лідера.

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

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

РН10. Мати навички обґрунтування 
дієвих інструментів мотивування 
персоналу організації.

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

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

РН8. Застосовувати методи 
менеджменту для забезпечення 
ефективності діяльності організації.

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

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

РН7. Виявляти навички організаційного 
проектування.

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

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

РН5. Описувати зміст функціональних 
сфер діяльності організації.

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

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

Ділове адміністрування

РН14. Ідентифікувати причини стресу, 
адаптувати себе та членів команди до 
стресової ситуації, знаходити засоби до 
її нейтралізації.

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

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

РН11. Демонструвати навички аналізу 
ситуації та здійснення комунікації у 
різних сферах діяльності організації.

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

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

РН9. Демонструвати навички взаємодії, 
лідерства, командної роботи.

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

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

РН3. Демонструвати знання теорій, 
методів і функцій менеджменту, 
сучасних концепцій лідерства.

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

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

Адміністративне право 

РН17. Виконувати дослідження 
індивідуально та/або в групі під 
керівництвом лідера.

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

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

РН15. Демонструвати здатність діяти 
соціально відповідально та громадсько 
свідомо на основі етичних міркувань 
(мотивів), повагу до різноманітності та 

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

Оцінювання навчальних досягнень 
здійснюється за 100-бальною 
(рейтинговою) шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною шкалою 



міжкультурності. («відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
диференційованого заліку. Види 
контролю: поточний контроль, 
модульне ПМК. Можливий ректорський 
контроль.

РН12 Оцінювати правові, соціальні та 
економічні наслідки функціонування 
організації.

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

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

РН1. Знати свої права і обов’язки як 
члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського суспільства, 
верховенства права, прав і свобод 
людини і громадянина в Україні.

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

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

Основи професійної етики та етикету

РН12 Оцінювати правові, соціальні та 
економічні наслідки функціонування 
організації.

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

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

РН14. Ідентифікувати причини стресу, 
адаптувати себе та членів команди до 
стресової ситуації, знаходити засоби до 
її нейтралізації.

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

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

Прийняття управлінських рішень

РН17. Виконувати дослідження 
індивідуально та/або в групі під 
керівництвом лідера.

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

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

РН10. Мати навички обґрунтування 
дієвих інструментів мотивування 
персоналу організації.

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

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

РН8. Застосовувати методи 
менеджменту для забезпечення 
ефективності діяльності організації.

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

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

РН4. Демонструвати навички виявлення 
проблем та обґрунтування 
управлінських рішень.

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

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

Макроекономіка

РН15. Демонструвати здатність діяти 
соціально відповідально та громадсько 
свідомо на основі етичних міркувань 
(мотивів), повагу до різноманітності та 
міжкультурності.

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

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

РН11. Демонструвати навички аналізу 
ситуації та здійснення комунікації у 

Лекції, дискусії, співбесіда, практичні 
заняття, робота з навчально-

Оцінювання навчальних досягнень 
здійснюється за 100-бальною 



різних сферах діяльності організації. методичною літературою, відео метод у 
сполучення з новітніми інформаційними 
технологіями та комп’ютерними 
засобами навчання (мультимедійні, 
дистанційні тощо), самостійна робота.

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

РН6. Виявляти навички пошуку, 
збирання та аналізу інформації, 
розрахунку показників для 
обґрунтування управлінських рішень.

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

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

РН16. Демонструвати навички 
самостійної роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань, бути 
критичним і самокритичним.

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

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

Адміністративний менеджмент

РН17. Виконувати дослідження 
індивідуально та/або в групі під 
керівництвом лідера.

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

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

РН15. Демонструвати здатність діяти 
соціально відповідально та громадсько 
свідомо на основі етичних міркувань 
(мотивів), повагу до різноманітності та 
міжкультурності.

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

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

РН9. Демонструвати навички взаємодії, 
лідерства, командної роботи.

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

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

Іноземна мова

РН13. Спілкуватись в усній та письмовій 
формі державною та іноземною 
мовами.

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 контроль, 
модульне ПМК. Можливий ректорський 
контроль.

Курсова робота з економіки праці та соціально трудових відносин

РН10. Мати навички обґрунтування 
дієвих інструментів мотивування 
персоналу організації.

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

Захист курсової роботи.

РН6. Виявляти навички пошуку, 
збирання та аналізу інформації, 
розрахунку показників для 
обґрунтування управлінських рішень.

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

Захист курсової роботи.

РН12. Оцінювати правові, соціальні та 
економічні наслідки функціонування 
організації.

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

Захист курсової роботи.

Курсова робота з менеджменту організацій

РН3. Демонструвати знання теорій, 
методів і функцій менеджменту, 
сучасних концепцій лідерства.

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

Захист курсової  роботи

РН4. Демонструвати навички виявлення 
проблем та обґрунтування 
управлінських рішень.

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

Захист курсової  роботи

РН8. Застосовувати методи 
менеджменту для забезпечення 
ефективності діяльності організації.

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

Захист курсової  роботи



ресурсами, науково-дослідна робота.
РН6. Виявляти навички пошуку, 
збирання та аналізу інформації, 
розрахунку показників для 
обґрунтування управлінських рішень.

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

Захист курсової  роботи

Курсова робота з «Планування і контроль на підприємстві»

РН8. Застосовувати методи 
менеджменту для забезпечення 
ефективності діяльності організації.

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

Захист курсової роботи

РН7. Виявляти навички організаційного 
проектування.

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

Захист курсової роботи

РН5. Описувати зміст функціональних 
сфер діяльності організації.

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

Захист курсової роботи

РН17. Виконувати дослідження 
індивідуально та/або в групі під 
керівництвом лідера.

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

Захист курсової роботи

Навчальна практика «Вступ до фаху»

РН17. Виконувати дослідження 
індивідуально та/або в групі під 
керівництвом лідера.

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

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

РН3. Демонструвати знання теорій, 
методів і функцій менеджменту, 
сучасних концепцій лідерства.

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

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

Начальна практика з ділового адміністрування

РН14. Ідентифікувати причини стресу, 
адаптувати себе та членів команди до 
стресової ситуації, знаходити засоби до 
її нейтралізації.

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

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

РН11. Демонструвати навички аналізу 
ситуації та здійснення комунікації у 
різних сферах діяльності організації.

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

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

РН9. Демонструвати навички взаємодії, 
лідерства, командної роботи.

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

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

РН6. Виявляти навички пошуку, 
збирання та аналізу інформації, 
розрахунку показників для 
обґрунтування управлінських рішень.

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

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

Навчальна практика з менеджменту

РН11. Демонструвати навички аналізу 
ситуації та здійснення комунікації у 
різних сферах діяльності організації.

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

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

РН6. Виявляти навички пошуку, 
збирання та аналізу інформації, 
розрахунку показників для 
обґрунтування управлінських рішень.

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

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



диференційованого заліку. Опитування. 
Захист звіту про проходження 
практичної підготовки.

РН4. Демонструвати навички виявлення 
проблем та обґрунтування 
управлінських рішень.

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

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

РН3. Демонструвати знання теорій, 
методів і функцій менеджменту, 
сучасних концепцій лідерства.

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

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

Менеджмент організацій

РН3. Демонструвати знання теорій, 
методів і функцій менеджменту, 
сучасних концепцій лідерства.

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

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

РН4. Демонструвати навички виявлення 
проблем та обґрунтування 
управлінських рішень.

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

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

РН5. Описувати зміст функціональних 
сфер діяльності організації.

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

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

РН8. Застосовувати методи 
менеджменту для забезпечення 
ефективності діяльності організації.

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

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

РН17. Виконувати дослідження 
індивідуально та/або в групі під 
керівництвом лідера.

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

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

Виробнича практика з адміністративного менеджменту

РН15. Демонструвати здатність діяти 
соціально відповідально та громадсько 
свідомо на основі етичних міркувань 
(мотивів), повагу до різноманітності та 
міжкультурності.

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

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

РН11. Демонструвати навички аналізу 
ситуації та здійснення комунікації у 
різних сферах діяльності організації.

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

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

РН9. Демонструвати навички взаємодії, 
лідерства, командної роботи.

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

Оцінювання навчальних досягнень 
здійснюється за 100-бальною 
(рейтинговою) шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною шкалою 



(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі 
диференційованого заліку. Форми 
оцінювання: контроль повноти та якості 
виконання програми практики; 
оцінювання: відвідуваності кожного 
елемента практики, оформлення 
щоденника та звіту з практики, захисту 
практики.

РН7. Виявляти навички організаційного 
проектування.

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

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

РН6. Виявляти навички пошуку, 
збирання та аналізу інформації, 
розрахунку показників для 
обґрунтування управлінських рішень.

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

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

Самоменеджмент

РН3. Демонструвати знання теорій, 
методів і функцій менеджменту, 
сучасних концепцій лідерства.

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

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

РН9. Демонструвати навички взаємодії, 
лідерства, командної роботи.

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

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

РН17. Виконувати дослідження 
індивідуально та/або в групі під 
керівництвом лідера.

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

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

Економіка праці та соціально-трудові відносини

РН12. Оцінювати правові, соціальні та 
економічні наслідки функціонування 
організації.

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

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

РН3. Демонструвати знання теорій, 
методів і функцій менеджменту, 
сучасних концепцій лідерства.

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

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

РН6. Виявляти навички пошуку, 
збирання та аналізу інформації, 
розрахунку показників для 
обґрунтування управлінських рішень.

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

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

РН10. Мати навички обґрунтування 
дієвих інструментів мотивування 
персоналу організації.

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

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



Українська мова (за професійним спрямуванням)

РН13. Спілкуватись в усній та письмовій 
формі державною та іноземною 
мовами.

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

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

РН8. Застосовувати методи 
менеджменту для забезпечення 
ефективності діяльності організації.

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

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

Філософія

РН4. Демонструвати навички виявлення 
проблем та обґрунтування 
управлінських рішень.

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, тематичний, 
періодичний, підсумковий, 
самоконтроль. Можливий ректорський 
контроль. 

РН12. Оцінювати правові, соціальні та 
економічні наслідки функціонування 
організації.

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, тематичний, 
періодичний, підсумковий, 
самоконтроль. Можливий ректорський 
контроль. 

РН16. Демонструвати навички 
самостійної роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань, бути 
критичним і самокритичним.

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, тематичний, 
періодичний, підсумковий, 
самоконтроль. Можливий ректорський 
контроль. 

РН17. Виконувати дослідження 
індивідуально та/або в групі під 
керівництвом лідера.

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, тематичний, 
періодичний, підсумковий, 
самоконтроль. Можливий ректорський 
контроль. 

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 

РН1. Знати свої права і обов’язки як 
члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського суспільства, 
верховенства права, прав і свобод 
людини і громадянина в Україні.

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 контроль, 
модульне ПМК. Можливий ректорський 
контроль.

РН4. Демонструвати навички виявлення 
проблем та обґрунтування 
управлінських рішень.

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 контроль, 
модульне ПМК. Можливий ректорський 
контроль.

РН12. Оцінювати правові, соціальні та 
економічні наслідки функціонування 
організації.

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 контроль, 
модульне ПМК. Можливий ректорський 
контроль.

Історія та культура України

РН2. Зберігати моральні, культурні, 
наукові цінності та примножувати 
досягнення суспільства, 
використовувати різні види та форми 

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 



рухової активності для ведення 
здорового способу життя.

(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі екзамену. 
Види контролю: поточний контроль, 
модульне ПМК. Можливий ректорський 
контроль.

РН15. Демонструвати здатність діяти 
соціально відповідально та громадсько 
свідомо на основі етичних міркувань 
(мотивів), повагу до різноманітності та 
міжкультурності.

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 контроль, 
модульне ПМК. Можливий ректорський 
контроль.

Психологія

РН9. Демонструвати навички взаємодії, 
лідерства, командної роботи.

Лекції, дискусії, співбесіда, практичні 
заняття, робота з навчально-
методичною літературою, самостійна 
робота.

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

РН15. Демонструвати здатність діяти 
соціально відповідально та громадсько 
свідомо на основі етичних міркувань 
(мотивів), повагу до різноманітності та 
міжкультурності.

Лекції, дискусії, співбесіда, практичні 
заняття, робота з навчально-
методичною літературою, самостійна 
робота.

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

РН16. Демонструвати навички 
самостійної роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань, бути 
критичним і самокритичним.

Лекції, дискусії, співбесіда, практичні 
заняття, робота з навчально-
методичною літературою, самостійна 
робота.

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

РН17. Виконувати дослідження 
індивідуально та/або в групі під 
керівництвом лідера.

Лекції, дискусії, співбесіда, практичні 
заняття, робота з навчально-
методичною літературою, самостійна 
робота.

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

Статистика

РН17. Виконувати дослідження 
індивідуально та/або в групі під 
керівництвом лідера.

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

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

РН11. Демонструвати навички аналізу 
ситуації та здійснення комунікації у 
різних сферах діяльності організації.

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

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

РН6. Виявляти навички пошуку, 
збирання та аналізу інформації, 
розрахунку показників для 
обґрунтування.

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

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

РН4. Демонструвати навички виявлення 
проблем та обґрунтування 
управлінських рішень.

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

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

Мікроекономіка

РН11. Демонструвати навички аналізу Лекції, дискусії, співбесіда, практичні Оцінювання навчальних досягнень 



ситуації та здійснення комунікації у 
різних сферах діяльності організації.

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

здійснюється за 100-бальною 
(рейтинговою) шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі екзамену. 
Види контролю: поточний, тематичний, 
періодичний, підсумковий, 
самоконтроль. Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: усне та 
письмове опитування, тестові завдання, 
презентації.

РН15. Демонструвати здатність діяти 
соціально відповідально та громадсько 
свідомо на основі етичних міркувань 
(мотивів), повагу до різноманітності та 
міжкультурності.

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

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

РН16. Демонструвати навички 
самостійної роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань, бути 
критичним і самокритичним.

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

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

РН6. Виявляти навички пошуку, 
збирання та аналізу інформації, 
розрахунку показників для 
обґрунтування.

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

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

Вища математика

РН6. Виявляти навички пошуку, 
збирання та аналізу інформації, 
розрахунку показників для 
обґрунтування управлінських рішень.

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

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

РН11. Демонструвати навички аналізу 
ситуації та здійснення комунікації у 
різних сферах діяльності організації.

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

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

Економетрія: економіко математичні методи і моделі

РН6. Виявляти навички пошуку, 
збирання та аналізу інформації, 
розрахунку показників для 
обґрунтування.

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

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

РН7. Виявляти навички організаційного 
проектування.

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

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

РН17. Виконувати дослідження 
індивідуально та/або в групі під 
керівництвом лідера.

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

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

РН11. Демонструвати навички аналізу 
ситуації та здійснення комунікації у 
різних сферах діяльності організації.

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

Оцінювання навчальних досягнень 
здійснюється за 100-бальною 
(рейтинговою) шкалою ЕКТС (ECTS), 
національною 4-х бальною шкалою 



комп’ютерними засобами навчання, 
самостійна робота.

(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі екзамену. 
Види контролю: поточний контроль, 
модульне ПМК. Можливий ректорський 
контроль.

Економічна теорія

РН3. Демонструвати знання теорій, 
методів і функцій менеджменту, 
сучасних концепцій лідерства.

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

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

РН15. Демонструвати здатність діяти 
соціально відповідально та громадсько 
свідомо на основі етичних міркувань 
(мотивів), повагу до різноманітності та 
міжкультурності.

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

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

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

РН13. Спілкуватись в усній та письмовій 
формі державною та іноземною 
мовами.

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 і екзамену. 
Види контролю: поточний контроль, 
модульне ПМК. Можливий ректорський 
контроль.

Гроші і фінанси

РН3. Демонструвати знання теорій, 
методів і функцій менеджменту, 
сучасних концепцій лідерства.

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

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

РН7. Виявляти навички організаційного 
проектування.

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

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

РН11. Демонструвати навички аналізу 
ситуації та здійснення комунікації у 
різних сферах діяльності організації.

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

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

Державне та регіональне управління 

РН4. Демонструвати навички виявлення 
проблем та обґрунтування 
управлінських рішень.

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

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

РН12 Оцінювати правові, соціальні та 
економічні наслідки функціонування 
організації.

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

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

Інформаційні технології в менеджменті

РН6. Виявляти навички пошуку, 
збирання та аналізу інформації, 
розрахунку показників для 
обґрунтування управлінських рішень.

Лекції, практичні заняття, розрахункові 
роботи, робота з навчально-
методичною літературою, відеометод у 
сполученні з новітніми інформаційними 
технологіями та комп’ютерними 
засобами навчання, інтерактивні 
методи.

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

РН11. Демонструвати навички аналізу 
ситуації та здійснення комунікації у 
різних сферах діяльності організації.

Лекції, практичні заняття, розрахункові 
роботи, робота з навчально-
методичною літературою, відеометод у 

Оцінювання навчальних досягнень 
здійснюється за 100-бальною 
(рейтинговою) шкалою ЕКТС (ECTS), 



сполученні з новітніми інформаційними 
технологіями та комп’ютерними 
засобами навчання, інтерактивні 
методи.

національною 4-х бальною шкалою 
(«відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно») у формі екзамену. 
Види контролю: поточний контроль, 
модульне ПМК. Можливий ректорський 
контроль.

Основи  менеджменту 

РН3. Демонструвати знання теорій, 
методів і функцій менеджменту, 
сучасних концепцій лідерства.

Лекції, дискусії, співбесіда, практичні 
заняття, робота з навчально-
методичною літературою, наочний, 
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 контроль, 
модульне ПМК. Можливий ректорський 
контроль.

РН4. Демонструвати навички виявлення 
проблем та обґрунтування 
управлінських рішень.

Лекції, дискусії, співбесіда, практичні 
заняття, робота з навчально-
методичною літературою, наочний, 
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 контроль, 
модульне ПМК. Можливий ректорський 
контроль.

РН9. Демонструвати навички взаємодії, 
лідерства, командної роботи.

Лекції, дискусії, співбесіда, практичні 
заняття, робота з навчально-
методичною літературою, наочний, 
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 контроль, 
модульне ПМК. Можливий ректорський 
контроль.

РН11. Демонструвати навички аналізу 
ситуації та здійснення комунікації у 
різних сферах діяльності організації.

Лекції, дискусії, співбесіда, практичні 
заняття, робота з навчально-
методичною літературою, наочний, 
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 контроль, 
модульне ПМК. Можливий ректорський 
контроль.

РН15. Демонструвати здатність діяти 
соціально відповідально та громадсько 
свідомо на основі етичних міркувань 
(мотивів), повагу до різноманітності та 
міжкультурності.

Лекції, дискусії, співбесіда, практичні 
заняття, робота з навчально-
методичною літературою, наочний, 
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 контроль, 
модульне ПМК. Можливий ректорський 
контроль.

Економіка підприємства

РН3. Демонструвати знання теорій, 
методів і функцій менеджменту, 
сучасних концепцій лідерства.

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

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

РН6. Виявляти навички пошуку, 
збирання та аналізу інформації, 
розрахунку показників для 
обґрунтування управлінських рішень.

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

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

РН7. Виявляти навички організаційного 
проектування.

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

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

Трудове право 

РН1. Знати свої права і обов’язки як 
члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського суспільства, 
верховенства права, прав і свобод 
людини і громадянина в Україні.

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

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

РН8. Застосовувати методи 
менеджменту для забезпечення 
ефективності діяльності організації.

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

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



модульне ПМК. Можливий ректорський 
контроль.

РН12. Оцінювати правові, соціальні та 
економічні наслідки функціонування 
організації.

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

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

Потенціал та розвиток підприємства

РН5. Описувати зміст функціональних 
сфер діяльності організації.

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

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

РН4. Демонструвати навички виявлення 
проблем та обґрунтування 
управлінських рішень.

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

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

РН3. Демонструвати знання теорій, 
методів і функцій менеджменту, 
сучасних концепцій лідерства.

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

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

Підготовка до атестації та атестація здобувачів вищої освіти

РН17. Виконувати дослідження 
індивідуально та/або в групі під 
керівництвом лідера.

Самостійне проведення досліджень за 
темою кваліфікаційної роботи за 
науково-методичним керівництвом з 
боку керівника кваліфікаційної роботи.

Форми оцінювання: контроль якості 
виконання завдання на кваліфікаційну 
роботу; оцінювання: послідовності, 
повноти та своєчасності виконання 
кожного пункту календарного плану 
роботи, правильності оформлення 
,своєчасності представлення на 
кафедру, якості проходження 
перевірки на наявність запозичень з 
використанням антиплагіатної системи 
та захисту кваліфікаційної роботи.

РН16. Демонструвати навички 
самостійної роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань, бути 
критичним і самокритичним.

Самостійне проведення досліджень за 
темою кваліфікаційної роботи за 
науково-методичним керівництвом з 
боку керівника кваліфікаційної роботи.

Форми оцінювання: контроль якості 
виконання завдання на кваліфікаційну 
роботу; оцінювання: послідовності, 
повноти та своєчасності виконання 
кожного пункту календарного плану 
роботи, правильності оформлення 
,своєчасності представлення на 
кафедру, якості проходження 
перевірки на наявність запозичень з 
використанням антиплагіатної системи 
та захисту кваліфікаційної роботи.

РН13. Спілкуватись в усній та письмовій 
формі державною та іноземною 
мовами.

Самостійне проведення досліджень за 
темою кваліфікаційної роботи за 
науково-методичним керівництвом з 
боку керівника кваліфікаційної роботи.

Форми оцінювання: контроль якості 
виконання завдання на кваліфікаційну 
роботу; оцінювання: послідовності, 
повноти та своєчасності виконання 
кожного пункту календарного плану 
роботи, правильності оформлення 
,своєчасності представлення на 
кафедру, якості проходження 
перевірки на наявність запозичень з 
використанням антиплагіатної системи 
та захисту кваліфікаційної роботи.

РН10. Мати навички обґрунтування 
дієвих інструментів мотивування 
персоналу організації.

Самостійне проведення досліджень за 
темою кваліфікаційної роботи за 
науково-методичним керівництвом з 
боку керівника кваліфікаційної роботи.

Форми оцінювання: контроль якості 
виконання завдання на кваліфікаційну 
роботу; оцінювання: послідовності, 
повноти та своєчасності виконання 
кожного пункту календарного плану 
роботи, правильності оформлення 
,своєчасності представлення на 
кафедру, якості проходження 
перевірки на наявність запозичень з 
використанням антиплагіатної системи 
та захисту кваліфікаційної роботи.

РН8. Застосовувати методи 
менеджменту для забезпечення 
ефективності діяльності організації.

Самостійне проведення досліджень за 
темою кваліфікаційної роботи за 
науково-методичним керівництвом з 
боку керівника кваліфікаційної роботи.

Форми оцінювання: контроль якості 
виконання завдання на кваліфікаційну 
роботу; оцінювання: послідовності, 
повноти та своєчасності виконання 
кожного пункту календарного плану 
роботи, правильності оформлення 
,своєчасності представлення на 
кафедру, якості проходження 
перевірки на наявність запозичень з 
використанням антиплагіатної системи 
та захисту кваліфікаційної роботи.



РН7. Виявляти навички організаційного 
проектування.

Самостійне проведення досліджень за 
темою кваліфікаційної роботи за 
науково-методичним керівництвом з 
боку керівника кваліфікаційної роботи.

Форми оцінювання: контроль якості 
виконання завдання на кваліфікаційну 
роботу; оцінювання: послідовності, 
повноти та своєчасності виконання 
кожного пункту календарного плану 
роботи, правильності оформлення 
,своєчасності представлення на 
кафедру, якості проходження 
перевірки на наявність запозичень з 
використанням антиплагіатної системи 
та захисту кваліфікаційної роботи.

РН5. Описувати зміст функціональних 
сфер діяльності організації.

Самостійне проведення досліджень за 
темою кваліфікаційної роботи за 
науково-методичним керівництвом з 
боку керівника кваліфікаційної роботи.

Форми оцінювання: контроль якості 
виконання завдання на кваліфікаційну 
роботу; оцінювання: послідовності, 
повноти та своєчасності виконання 
кожного пункту календарного плану 
роботи, правильності оформлення 
,своєчасності представлення на 
кафедру, якості проходження 
перевірки на наявність запозичень з 
використанням антиплагіатної системи 
та захисту кваліфікаційної роботи.

РН3. Демонструвати знання теорій, 
методів і функцій менеджменту, 
сучасних концепцій лідерства.

Самостійне проведення досліджень за 
темою кваліфікаційної роботи за 
науково-методичним керівництвом з 
боку керівника кваліфікаційної роботи.

Форми оцінювання: контроль якості 
виконання завдання на кваліфікаційну 
роботу; оцінювання: послідовності, 
повноти та своєчасності виконання 
кожного пункту календарного плану 
роботи, правильності оформлення 
,своєчасності представлення на 
кафедру, якості проходження 
перевірки на наявність запозичень з 
використанням антиплагіатної системи 
та захисту кваліфікаційної роботи.

 


