
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Таврійський державний агротехнологічний 
університет імені Дмитра Моторного

Освітня програма 22616 Публічне управління та адміністрування

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

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

Повна назва ЗВО Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 
Моторного

Ідентифікаційний код ЗВО 00493698

ПІБ керівника ЗВО Кюрчев Володимир Миколайович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.tsatu.edu.ua

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

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 22616

Назва ОП Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст»
 

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

Кафедра публічного управління, адміністрування та права

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

Кафедра суспільно-гуманітарних наук; кафедра менеджменту; кафедра 
бізнес-консалтингу та міжнародного туризму; кафедра іноземних мов; 
кафедра фінансів, обліку та аудиту; кафедра маркетингу; кафедра 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; кафедра фізичного 
виховання і спорту

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

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

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 264844

ПІБ гаранта ОП Єфіменко Людмила Миколаївна

Посада гаранта ОП Старший викладач

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

liudmyla.iefimenko@tsatu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(068)-191-85-52

Додатковий телефон гаранта ОП +38(061)-942-32-01
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 4 р. 6 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
З моменту дії реформи децентралізації Запорізька область потребувала фахівців для розбудови державного 
управління у вже сформованих ОТГ та районах. За ініціативою НПП кафедри менеджменту  Таврійського 
державного агротехнологічного університету (далі - ТДАТУ) у  2016 році було вирішено клопотати перед Вченою 
радою університету про започаткування спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» та створення 
проектної групи для розробки освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» для 
першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти. 02.07.2017 на виконання рішення Вченою ради ТДАТУ від 
30.05.2017 р. було введено в дію освітньо-професійну програму “Публічне управління та адміністрування”. У 2017 
році згідно наказу Ліцензійної комісії МОН України № 53 від 01.02.2017 кафедра менеджменту розпочала набір 
студентів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування» на 2017-2018 н.р.
ОПП була розроблена відповідно до Проекту Стандарту вищої освіти за спеціальністю. Інформацію щодо вступу на 
ОПП було внесено до Правил прийому ТДАТУ та оприлюднено на сайті.
02.07.2018 наказом ректора ТДАТУ № 106-ОД від 02.07.2018 було створено кафедру публічного управління, 
адміністрування та права.
Проєктною групою спеціальності було модернізовано ОПП спеціальності відповідно до Стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” від 29.10.2018 р.
У період з березня по травень 2021 кафедрою публічного управління, адміністрування та права було оновлено, 
винесено на громадське обговорення та затверджено освітньо-професійну програму “Публічне управління та 
адміністрування” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. В процесі удосконалення ОПП активну участь, 
відповідно до вимог часу, брали науково-педагогічні працівники – члени робочої групи та стейкхолдери, які є 
основними учасниками надання освітніх послуг. Зокрема активну участь брали роботодавці, спеціалісти за фахом, 
представники державних органів влади на круглому столі «Перспективи розвитку ОПП публічного управління та 
адміністрування» 29.04.2021 р. http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/departmentof-public-administration/teaching/round-
table/ 
З 29 квітня по 10 травня 2021 р. ОПП була представлена для громадського обговорення (https://bit.ly/3kdST7E) , за 
результатами якого сформовано протоколи з роботодавцями, студентським самоврядуванням, академічною 
спільнотою http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/educational-
programs/obgovorennya-osvitnih-program/
03.06.2021 рішенням Вченої ради було введено в дію оновлену ОПП ПУА з урахуванням пропозицій стейкхолдерів.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 10 10 0 0 0

2 курс 2020 - 2021 12 12 0 0 0

3 курс 2019 - 2020 19 11 8 0 0

4 курс 2018 - 2019 20 11 9 0 0

5 курс 2017 - 2018 82 82 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 22616 Публічне управління та адміністрування

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

програми відсутні

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 65053 20394

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

65053 20394

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 624 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП 281 Бак.pdf jyLT0V8G048KvckmyNzYyiYpcG/Ayblw3W2hWhPEfiI=

Навчальний план за ОП Навчальний план.pdf GFlR7gJvTlz2/NidXJC3Q/oJE/P/Ia1ZA7OWQ6mxOc4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія - Федоров.pdf vKrS6yTY1ReSjTDTjtIgaUrxViuwzQYEtZ9ri0nIOAI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія - Хлистун.pdf tusFrMXb577G1o9ZvHdNkYP/nwvy2PzCt5CKKRlhRfM=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія - Валентинов.pdf LZ3pS3cmZrd9AGYK7nnAMv1ofbDtm7AX3jQ1TPyj+qg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія - Монастирський.pdf DCDZ9lz9vLWyvJusmze2cUhRbuLhJKj4en5A+hWx544=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія - Андрюкайтне Регина.pdf J5QHu12TyOBletslHtQ1aFatrHSLZbXCewXiTEmSEew=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Основними цілями освітньо-професійної програми є професійна підготовка кадрів в галузі управління та 
адміністрування, спроможних розробляти, аналізувати та реалізовувати державну політику, ефективно виконувати 
управлінські функції та завдання, надавати адміністративні послуги, сприяти реалізації інноваційної діяльності для 
здійснення демократичних процесів у суспільстві на основі світових та європейських стандартів.
Особливий акцент в програмі зроблено на сучасних технологіях, інструментах ефективної роботи та здатності до 
інноваційної діяльності, управління проектами в умовах сталого розвитку та глобалізації. 
Унікальністю ОПП є викладання значної частини практико-орієнтованих освітніх компонент шляхом тісної 
взаємодії з представниками влади, використовуючи сучасні інтерактивні методики. А також приділено увагу 
розвитку soft skills, логічного мислення, формуванню активної громадської позиції, розвитку особистості. Це 
вбачається із таких дисциплін, як "Логіко-політичні студії", "Тренінг-курс: Громадський орієнтир", "Саморозвиток та 
саморегулювання особистості", "Основи ораторського мистецітва" та інші. Метою є пропонування ринку праці 
кадрів високої управлінської кваліфікації, з ефективними лідерськими якостями та активною державницькою 
позицією.
ОП поєднує кращі вітчизняні та зарубіжні практики діяльності органів управління та сприяє формуванню 
європейських цінностей, поглибленому вивченню іноземної мови, що дозволить майбутнім фахівцям відповідати 
професійним критеріям.

 

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

Цілі ОП ПУА повною мірою відповідають місії та стратегії ТДАТУ, які зазначені у Статуті https://bit.ly/2Xex3rY та 
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викладені в Стратегії розвитку ТДАТУ на 2019-2029 рр. https://bit.ly/399amHH
Відповідно до зазначених документів, місія ЗВО формується на засадах університетської автономії, демократії, 
студентоцентризму, його відповідальності перед суспільством та державою, пріоритетом якої є підготовка фахівців, 
здатних до практичної реалізації отриманих знань, розвитку творчого потенціалу молоді, що базується на засадах 
гуманності і толерантності, демократизації, практичності, виховання гармонійно розвиненої особистості, 
громадянина та патріота української держави з високими духовними якостями, незалежним мисленням і готовністю 
навчатися протягом життя. 
Цілі ОП сприяють створенню провідного центру вищої освіти інноваційного типу, інтегрованого у міжнародний 
науковий простір, конкурентоспроможного, задля реалізації програм регіонального сталого розвитку та 
дорадництва, створення осередка молодіжних ініціатив, просвітництва та інтеркультурності, відповідність концепції 
освітньої діяльності зазначених у Статуті ТДАТУ щодо формування  фахових і загальних компетентностей: 1) 
високих духовних і моральних цінностей; 2) вмінь самостійно навчатися і критично мислити; 3) інноваційної 
поведінки; 4) здатності вирішувати проблеми, оцінювати ризики (Статут, с.30); узгодженість з принципами 
Концепції інноваційного розвитку ТДАТУ: студентоцентризм; партнерство; ефективність, економічна доцільність; 
сталість (https://bit.ly/3kco2Zb с.4).

 

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

До формування ОПП через анкетування (https://bit.ly/392yKLn) залучались здобувачі вищої освіти. Випуск за ОП не 
відбувався, акредитація є первинною. Результати моніторингу освітлено на сайті (https://bit.ly/2XoEeh1). Для 
якісного забезпечення освітнього процесу при підготовці фахівців ПУА впроваджено студентоцентрований підхід 
https://bit.ly/2XjuHHF , https://bit.ly/3CeGhTV .
За ініціативи кафедри ПУАП та при підтримці місцевих органів самоуправління було ініційовано створення 
Молодіжного парламенту м. Мелітополь з метою інформування та залучення обдарованої молоді до формулювання 
цілей та програмних результатів ОП (https://bit.ly/3hvIG4m).
На етапі реалізації навчання проводяться науково-практичні семінари для здобувачів вищої освіти «Таврійський 
форум талановитої учнівської молоді “М’Elite” (https://bit.ly/395wBhV , https://bit.ly/2VJaN8O , 
https://bit.ly/3CalnFn). Абітурієнтів та здобувачів вищої освіти приваблює можливість активного громадського життя 
та постійного залучення до розвитку спеціальності.
На засідання робочої групи запрошуються представники студентського самоврядування та здобувачі, що отримують 
освіту за ОП https://bit.ly/3nwIaao

- роботодавці

Роботодавці активно співпрацюють із кафедрою-розробником ОП.
Вони долучаються до обговорень робочої групи, круглих столів, надають консультації в процесі розробки ОП, 
висловлюючи власне бачення, а також складають рецензії на ОП.
За результатами обговорення ОПП ПУА з роботодавцями на круглому столі ( https://bit.ly/3AcHxpM ) , наприклад, 
запропоновано додати дисципліну «Маркетинг» до блоку дисциплін загальної підготовки, об’єднати дисципліни 
«Психологія» і «Конфліктологія» в дисципліну «Соціальна психологія та конфліктологія», ввести до циклу 
дисциплін загальної підготовки такі дисципліни «Соціологія» та «Менеджмент».
Роботодавці також беруть участь у формуванні ОП через практику запровадження дуальної освіти для здобувачів 
ОП, що виражається в оцінці практичних навичок здобувачів, анкетуваннях роботодавців.

- академічна спільнота

До удосконалення ОП та побудови індивідуальної траєкторії навчання академічна спільнота долучається в рамках 
участі у конференціях кафедри та ряду колективних монографій ( https://bit.ly/3Aei1QY , https://bit.ly/3tFaHeJ )
Це дає змогу акумулювати бачення щодо інноваційних методів навчання серед міжнародної наукової спільноти. 
Окрім того, максимальне залучення викладачів до громадської діяльності, а також до роботи у науковому 
консультуванні установ та організацій, дає можливість наповнити програму новаторськими ідеями та сучасним 
досвідом. Кафедра співпрацює із КУ “Агенцією розвитку Мелітополя”, Новогданівською ОТГ, Новомиколаївською 
сільською радою (довідки є у профілях НПП https://bit.ly/396OPQ8 ). 
Серед світової академічної спільноти в спільних дослідженнях, міжнародних стажуваннях, круглих столах та 
співробітництві в  оновлені ОП брали участь представники Лейбніц Інституту аграрного розвитку в країнах з 
перехідною економікою (Німеччина) та Маріямпольської колегії (Литва), які є рецензентами ОП.
Ці заходи позитивно впливають на створення атмосфери обміну досвідом та співпраці в межах академічної 
спільноти різних закладів вищої освіти.

- інші стейкхолдери

Розробка ОПП здійснювалась з врахуванням інтересів фахівців та експертів органів влади та місцевого 
самоврядування, думка яких була врахована при визначенні цілей, компетенцій та програмних результатів. В 
організації круглих столів та науково-практичних конференцій прийняли участь представники управління культури 
та молоді м. Мелітополя, централізованої бібліотеки, районної адміністрації, відділу судової роботи виконавчого 
комітету міської ради.
Проєктна група з розробки освітньої програми провела ряд тренінгів, круглих столів у рамках роботи регіонального 
центру стратегії розвитку громад (2018-2021 роки) https://bit.ly/3tGFbxd на місцевому та регіональному рівнях. 
Результати роботи центру надали змогу сформувати унікальний підхід до реалізації ОПП ПУА, ґрунтуючись на 
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місцевих та регіональних потребах. 
Також представники органів місцевого самоврядування долучаються до формування ОП шляхом його рецензування 
(Мелітопольський міський голова Іван Федоров, Новобогданівська сільська рада). 

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

За результатами дослідження тенденцій розвитку ринку праці було виявлено постійну потребу у фахівцях, які 
спроможні впроваджувати інноваційні наукові концепції публічного управління та адміністрування, 
використовувати отримані компетентності в межах управлінської діяльності на державному, регіональному та 
місцевому рівнях. 
Для врахування тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці реалізуються заходи у відповідності до Стратегії 
розвитку Мелітополя 2030 (https://bit.ly/3tG4Jue)  як зазначено у розділі 4.3 Стратегічний напрям С. МІСТО 
ефективного врядування та сучасних публічних послуг, пункті С.1.4 Залучення громадськості до управління містом, 
зокрема молоді, С.3.6. Запровадження освіти упродовж життя: постійна співпраця з потенційними роботодавцями: 
залучення представників роботодавців до розробки освітніх програм та навчальних планів підготовки здобувачів 
вищої освіти. 
Тенденція розвитку спеціальності відображені у довідці від Мелітопольського міськрайоного центру зайнятості ( 
https://bit.ly/2VFRe0Z ) 
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

Обов'язковою складовою ОП є вивчення освітніх компонент, які враховують регіональний контекст, адже публічне 
управління та адміністрування є професійною діяльністю перш за все в центральних та місцевих органах виконавчої 
влади та органах місцевого самоврядування. Це відображено у наступних дисциплінах: Публічне управління та 
адміністрування, Місцеве самоврядування, Геополітика та національна безпека.
Регіональний контекст було враховано при розробці ОПП.  Унікальність програми та її цілей обумовлено: 
1) Стратегією регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року, в якій наведено бачення 
Запорізького краю як історико-культурної столиці південно-східної України, регіону з безпечними умовами та 
високою якістю життя, сприятливим бізнес-середовищем та високотехнологічною економікою, 
конкурентоспроможною в національному та світовому просторі. Згідно стратегічної цілі 1 "Розвиток людського 
капіталу та підвищення якості життя населення". (https://www.zoda.gov.ua/news/48277/strategiya-regionalnogo-
rozvitku-na-period-do-2027-roku.html с.105); 
2) Стратегією розвитку м. Мелітополя на період до 2030 року, в якій описано бачення міста як відкритого, 
інноваційного, сервісного та ефективного врядування та сучасних публічних послуг, (https://mlt.gov.ua/?
r=posts.client.view&id=397, с.43);
 НПП кафедри ПУАП були залучені до розробки Плану заходів міжкультурної інтеграції міста на 2021-23 рр. Під час 
роботи присутні обмінялися власним досвідом з розробки програм за спеціальністю Публічне управління та 
адміністрування.

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

Відповідно до розділу V Стандарту ВО за спеціальністю 281 для бакалаврського рівня ВО для досягнення РН1-16 
сформовано зміст ОП, в якій зазначено вивченням обов'язкових дисциплін, проходження практик, підготовка та 
публічний захист кваліфікаційної роботи. В умовах глобальної економічної кризи сучасний управлінець має 
володіти методами творчої та креативної діяльності. Тому стандартний перелік результатів навчання було 
доповнено РН17.
При формуванні ОП враховувався досвід вітчизняних ЗВО, таких як: Національна академія державного управління 
при президентові України, Харківський національний економічний університет, Полтавський національний 
технічний університет імені Юрія Кондратюка, Донецький державний університет управління, Одеський 
національний політехнічний університет. Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП ПУА 
в процесі проведення та участі в спільних заходах вивчався досвід Запорізького національного університету, 
Західноукраїнського національного університету, Харківського національного університету будівництва і 
архітектури, Поліський національний університет. Зазначені програми мали чітко сформульовану мету та зрозумілу 
логіку. Такий позитивний досвід враховано при розробці ОПП, що акредитується, завдяки чому вдалося уникнути 
безсистемного характеру її опису та підтвердити її унікальність. 
Ознайомлення з досвідом іноземних програм здійснювалось у процесі міжнародних стажувань викладачів кафедри 
(Польща, Білорусь, Литва, Німечинна), отриманням рецензій.
https://bit.ly/3tFeRmO

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

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

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

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28  
«Публічне управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений Наказом 
Міністерства освіти і науки України від 28 жовтня 2018 р. № 1172 (джерело : [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/281-publichne-
upravlinnya-ta-administruvannya-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)?

180

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

60

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

Зміст ОП у повній мірі відповідає предметній області спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Обов’язкові компоненти освітньої програми - 180 кредитів ЄКТС 
(75%), вибіркові компоненти за вибором студента - 60 кредити ЄКТС (25%). 
ОП орієнтована на професійну підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері публічного управління та 
адміністрування. ОП повністю відповідає теоретичному змісту предметної області спеціальності: парадигми, закони, 
закономірності, принципи, історичні передумови розвитку управління; концепції системного, ситуаційного, 
адаптивного, антикризового, інноваційного, проектного управління, функції, методи, технології та управлінські 
рішення в публічній та адміністративній сфері. 
Методологічною основою дослідження і прогнозування тенденцій розвитку управління присвячено навчальні 
дисципліни обов’язкової компоненти освітньої програми: «Публічне управління та адміністрування», «Місцеве 
самоврядування», «Геополітика та національна безпека», «Соціальна відповідальність держави», «Трудове право», 
«Теорія організації»,« Інформаційні системи та технології в публічному управлінні»,« Операційний менеджмент», 
«Основи професійної етики та етикету»,« Стратегічне управління»,« Паблік рілейшинз»,« Проєктна діяльність»,« 
Ділова репутація», «Організація надання адміністративних послуг», «Сталий розвиток», «Ділове урядування» та 
вибіркові освітні компоненти.
Зміст ОП «Публічне управління та адміністрування» повністю відповідає вимогам Стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 281«Публічне управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 
Акцентується увага на здобуті навичок та знання з публічного управління та адміністрування, які  визначають 
зайнятість і можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

В ТДАТУ здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії шляхом 
вибору тих освітніх компонент, які здобувачі забажають вивчати.
Порядок формування індивідуальної освітньої траєкторії визначено Положенням про організацію освітнього 
процесу ( https://bit.ly/3AmnRzK ), Положенням про порядок та умови обрання навчальних дисциплін за вибором 
здобувачів вищої освіти в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного ( 
https://bit.ly/394RWYJ )
Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів вищої освіти за ОП формується шляхом обрання навчальних 
дисциплін обсягом 60 кредитів ЄКТС, здійсненням персональної науково-дослідної діяльності, отримання знань у 
неформальній освіті, участі у різних видах практичної підготовки, дуального навчання, академічної мобільності, 
виробничих практик за кордоном. Індивідуальна освітня траєкторія оформлюється у вигляді індивідуального 
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навчального плану студента, який формується кожного року і містить формалізовану інформацію про опанування 
обов’язкових і вибіркових освітніх компонентів ОП, інших складових освітнього процесу.

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

У здобувачів вищої освіти існує можливість реалізації права на вибір окремих навчальних дисциплін. Порядок та 
умови обрання навчальних дисциплін регламентується положенням Про порядок та умови обрання навчальних 
дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти в ТДАТУ ( https://bit.ly/3tFZXNl ). 
Процедура вибору здобувачами навчальних дисциплін проводиться в два етапи. 
1 етап – в період з 1 листопада по 1 лютого, протягом якого здобувач авторизується на відповідній спеціальності і 
курсі навчання та здійснює 5 процедур вибору навчальних дисциплін / освітніх компонент відповідно до Порядку, 
визначеним цим Положенням;
2 етап – в період з 01 лютого до 15 лютого, протягом якого окремі здобувач здійснюють повторний вибір освітніх 
компонент, якщо за результатами їх вибору на першому етапі не були сформовані повноцінні групи.
Після завершення процедури вибору дисциплін формується індивідуальний навчальний план здобувача на 
наступний рік, до змісту якого, крім обов’язкових компонент, включаються вибіркові навчальні дисципліни, що 
визначають індивідуальну траєкторію навчання ЗВО.
З початку навчального року кафедра організовує презентації вибіркових дисциплін, під час яких здобувачам вищої 
освіти доводиться інформація про запропонований перелік дисциплін за вибором. На сайті кафедри розміщуються 
силабуси запропонованих кафедрою вибіркових дисциплін для ознайомлення, а на сайті кожної кафедри та 
підрозділу міститься повний перелік дисциплін, що викладаються. Здобувачі мають можливість ознайомитися з 
робочою програмою чи силабусом будь-якої дисципліни для будь-якого рівня освіти. За потреби проводяться 
консультації з ведучими викладачами. Кафедра проводить онлайн-анкетування з метою виявлення уподобань 
здобувачів вищої освіти щодо дисциплін за вибором для кожного курсу (https://bit.ly/3AbHue3). 
Під час анкетування здобувачам пропонується обрати дисципліну з переліку, або запропонувати свою, а 
ідентифікація здобувачів відбувається за ПІБ або номером студентського квитка.
Здобувачі вищої освіти обирають освітні компоненти на визначену кількість кредитів, передбачених навчальним 
планом за ОПП «Публічне управління та адміністрування». Результати анкетування обговорюються на 
кураторських годинах до прийняття остаточного рішення про вибір дисциплін. Результати вибору представляються 
куратором для розгляду на засіданні кафедри. 

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– 16 кредитів ЄКТС, або 480 годин. 
Практична підготовка здобувачів вищої освіти реалізується під час навчальної та виробничої практики.
Практична підготовка за ОПП формує/розвиває компетентності здобувачів вищої освіти, серед яких, наприклад:
ЗК1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями
ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
ЗК9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
ЗК13. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 
знань/видів діяльності).
Спеціальні (фахові) компетентності (ФК):
ФК1. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів
ФК2. Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи 
процесів
ФК4. Здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ
ФК6. Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням 
сучасних інформаційних ресурсів та технологій
ФК7. Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності
ФК8.Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати
ФК10. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування
Співпраця із базами практики здійснюється на основі договорів про співпрацю https://bit.ly/3k8rWls

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

ОП ПУА містить низку ОК, які сприяють не лише набуттю суто професійних навичок, а й соціальних soft skills, 
зокрема: комунікативність, критичне мислення, адаптивність, соціальний інтелект,  лідерство, креативність, 
здатність працювати в команді, брати на себе відповідальність, працювати в критичних умовах, вміння вирішувати 
конфлікти, управляти своїм часом, вести переговори, переконувати. Їх формуванню сприяють такі основні 
компоненти: Соціальна психологія та конфліктологія, Філософія, Основи професійної етики та етикету, Основи 
ораторського мистецтва, Українська мова за професійним спрямуванням, Іноземна мова за професійним 
спрямуванням, Саморозвиток та саморегулювання особистості тощо); здатність логічно і системно мислити, 
розв’язувати комплексні теоретичні та практичні задачі і проблеми під час професійної діяльності у галузі 
публічного управління та адміністрування, вміння працювати в професійному середовищі (їх формуванню сприяють 
такі основні компоненти: Операційний менеджмент, Інформаційні системи та технології в публічному управлінні, 
Публічне управління та адміністрування, Стратегічне управління, Адміністративне право , Ділове урядування, 
практики, державна атестація ). В якості форм та методів навчання, що сприяють набуттю соціальних навичок в ЗВО 
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використовують: сучасні форми і методи викладання дисциплін, семінари-тренінги і вікторини, ділові ігри, мозкові 
штурми, навчально-професійні екскурсії, тематичні квести, студентські форуми, конференції тощо. Акцент на цих 
навичках обумовлений тенденціями ринку праці.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт за цією спеціальністю відсутній.

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 положення про організацію освітнього процесу (https://bit.ly/3nseQ4R) визначено, що аудиторне тижневе 
навантаження за денною формою навчання, як правило, становить при підготовці бакалаврів 26-30 годин. 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 в освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр складає не більше 30 
годин.
Формування розкладу навчальних занять відбувається з урахуванням часу, необхідного для самостійної роботи 
здобувача вищої освіти.

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

ОП та навчальний план пристосовані для здобуття освіти за дуальною формою навчання. 
Відповідно до діючого законодавства України, Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра 
Моторного увійшов до затвердженого переліку закладів передвищої та вищої освіти для впровадження упродовж 
2019-2023 років пілотного проекту з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (Наказ 
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ №1296 від 15.10.2019 р. https://bit.ly/3C8hSix). Організація дуальної 
форми навчання в ЗВО регламентується Положенням про порядок організації та проведення дуальної форми 
навчання в ТДАТУ (https://bit.ly/3llpiZc). 
Результатом співпраці між роботодавцем, ЗВО та здобувачем є заключення трьохсторонньої угоди і отриманням 
останнім атестаційного листа з бази навчання. Здобуття компетентностей на виробництві з програмними 
результатами навчання ОП узгоджується через постійний контакт здобувачів з роботодавцями, які формують зміст 
виробничого навчання, призначають на посаду та приймають власно участь в атестації здобувачів .Актуальність 
проходження дуального навчання в межах освітньої програми 281-Публічне управління та адміністрування полягає 
в необхідності набуття практичних навичок, необхідних спеціалістам сфери публічного управління та 
адміністрування в сучасних умовах господарювання (державотворення). 

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?

В Правилах прийому ТДАТУ (https://bit.ly/3lqMVQ7) зазначено, що конкурсний бал для допуску до участі у конкурсі 
за всіма формами фінансування навчання на спеціальність 281 не може бути менше 140 балів.
Згідно «Умов прийому до ВНЗ України» обґрунтовано перелік предметів ЗНО на місця державного замовлення; для 
вступу на контрактну форму навчання предмети ЗНО обговорюються і затверджуються Вченою радою факультету із 
залученням гаранта ОПП.
Рівність доступу для всіх осіб гарантується забезпеченням однакових умов вступу для всіх вступників, незалежно від 
будь-яких ознак.
Особливістю на ОПП є набуття фахових компетенцій, тому базові Soft Skills вимагають певного рівня мовної, 
комунікативної, логічної підготовки. Цим вмотивований вибір предметів ЗНО та їх вагові коефіцієнти при 
розрахунку конкурсного балу: українська мова та література (К=0,55); математика/історія України (К=0,2); іноземна 
мова/географія/біологія/фізика/хімія (К=0,2); 
Прохідний бал на місця держ. замовлення встановлюється і оприлюднюється МОН України. Інший контингент на 
ОП «Публічне управління та адміністрування» ТДАТУ формується місцями за кошти фіз. та юр. осіб, що є доказом 
вмотивованості вступників.
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Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Основним документом, що визначає визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, є положенням про 
визнання результатів навчання здобутих у формальній освіті (https://bit.ly/3k9z41c).
Для вступників, які попередньо навчалися в інших ЗВО, існує порядок визначення академічної різниці, яка 
встановлюється на підставі порівняння навчальних планів відповідної спеціальності (освітньої програми) та 
академічної довідки, індивідуального навчального плану або залікової книжки, що надає особа, яка претендує на 
визнання результатів навчання. 
Визнання результатів навчання вступників з інших ЗВО, також регулюються правилами прийому до ТДАТУ, 
положенням про організацію освітнього процесу в університеті, положенням про порядок визнання результатів 
навчання здобувачів вищої освіти, положення про академічну мобільність студентів ТДАТУ.
Для визначення порядку проходження атестації у ТДАТУ для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання 
та періодів навчання, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року діє відповідне 
положення (https://bit.ly/3AdAlK1).
Всі ці документи ТДАТУ, що регулюють питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, 
опубліковано на офіційному сайті ТДАТУ у відповідному розділі https://bit.ly/39occVD , доступ до якого можна 
отримати з головної сторінки веб-сайту ЗВО (вкладинка "Освіта" -> "Документи, які регулюють освітній процес").
Доступ для іноземців забезпечується через діяльність відділу міжнародних зв'язків https://bit.ly/3hzOCJS .

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

У 2019 році із ВСП коледжів ТДАТУ на навчання вступили випускники цих коледжів, для них була сформована 1с 
група (зараз 3с), що здобуває освіту разом із здобувачами другого (зараз четвертого) курсу. Раніше процес вступу із 
коледжів був регламентований іншим положенням ( https://bit.ly/3Ad5RYQ ), курс зарахування та термін навчання 
визначався деканом, а визнання та перезарахування навчальних дисциплін здійснювалось на підставі додатку до 
диплому молодшого спеціаліста. Рішення про перезарахування навчальних дисциплін оформлювалося 
розпорядженням декана, оригінал якого додавався до особової справи здобувача вищої освіти. 
Зараз така практика не застосовується, тобто перезарахування дисциплін не здійснюється, натомість діє 
перезарахування кредитів ЄКТС.

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регламентовано положенням про 
порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти Таврійського державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторного, отриманих у неформальній та інформальній освіті (https://bit.ly/3EfJEeR).
Доступ до положення можна отримати на відповідній сторінці НМЦ (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-
proces/polozhennja/), а також з головної сторінки веб-сайту ЗВО (вкладинка "Освіта" -> "Документи, які регулюють 
освітній процес"). Куратори груп ознайомлюють нових здобувачів вищої освіти із сторінкою науково-методичного 
центру та демонструють місце розташування цього та інших положень, а також, за необхідності, обговорюють зміст 
цих положень.

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

За час впровадження в університеті освітньої програми ПУА не було випадків визначення результатів неформальної 
освіти, оскільки здобувачі не мали випадків здобуття освіти в неформальній формі.

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 (https://bit.ly/3ht7zxQ) програмні результати 
досягаються через різні форми та методи навчання і викладання. Навчання на ОП проводиться за очною (денною), 
заочною та дуальною формами.
Досягненню програмних результатів за ОП сприяють лекції та практичні заняття, а також проходження виробничої 
практики. Широко впроваджується комп’ютерне забезпечення, активні методи навчання, як-от – словесний, 
практичний, наочний. Також застосовуються ситуаційні вправи, ділові ігри, дискусії, використання кейс-методу, 
тренінгів, що розвивають лідерські здібності та уміння працювати в команді.
Участь здобувачів у науковій роботі, що передбачає проведення досліджень з актуальних проблем публічного 
управління, публікацію наукових статей, організацію круглих столів, конкурсів та олімпіад, апробацію результатів 
на наукових конференціях та семінарах. 
https://bit.ly/390DP6D
https://bit.ly/3ld8mDW
Виконання індивідуальних завдань, в тому числі курсових робіт, презентацій, завдань з навчальної та виробничої 
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практики, кваліфікаційної роботи. https://bit.ly/3z5xjGr
В таблицях відомостей СО наведені матриці відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, 
методів навчання та оцінювання. Освітні компоненти пов’язані між собою та вивчаються в певній логічній 
послідовності, що дозволяє поглибити здобуті знання у вже вивчених дисциплінах, та набути нових практичних 
навичок на базі отриманих знань.

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

Методи, що застосовуються при викладанні у ТДАТУ сприяють популяризації студентоцентрованого підходу.
За кожною дисципліною викладачі формують набір методів навчання, які містяться в силабусі відповідної 
дисципліни (здобувачі мають можливість ознайомитись з ними на веб-сайті кафедри). Вибір методів і форм 
навчання відповідає принципам академічної свободи для всіх учасників освітнього процесу. Куратор, у співпраці з 
гарантом освітньої програми, організовує систему взаємовідносин в академічній групі шляхом організаційного 
забезпечення освітньої, наукової та суспільної діяльності, надає кваліфіковані консультації щодо формування та 
реалізації їх індивідуальних
навчальних планів, організації освітнього процесу, відповідно до Положення про організацію освітнього процесу 
(https://bit.ly/3tEwDGN ).
У процесі навчання студенти мають можливість індивідуально або колективно, письмово чи усно звернутись до 
адміністрації або гаранта ОП з проханням замінити викладача дисципліни. Студенти вільно та самостійно обирають 
теми творчих завдань, тему кваліфікаційної роботи, теми наукових досліджень і висловлюють побажання щодо 
закріплення за певним керівником.
Питання формування освітнього простору обговорює студрада.
Після засвоєння певної дисципліни ОП, студентам пропонується взять участь в опитуванні щодо якості викладання 
дисципліни. Ці опитування використовуються з метою запровадження заходів щодо корегування якості результатів 
навчанняь студентів

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

Методи навчання і викладання, що застосовуються при впровадженні освітньої програми відповідають принципам 
академічної свободи, викладеним в Законі України «Про вищу освіту», а саме: свободи слова і творчості, поширення 
знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів, що регламентується 
положенням про організацію освітнього процесу у ТДАТУ (https://bit.ly/3E5GuKG), положенням про порядок та 
умови обрання навчальних дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти у ТДАТУ (https://bit.ly/3A8enIx), 
положенням про академічну мобільність здобувачів вищої освіти (https://bit.ly/2XdlmSo), положенням про порядок 
визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти здобутих у неформальній та інформальній освіті 
(https://bit.ly/3nArOO6).
Здобувачі та викладачі вільні у виборі тем досліджень, на викладанні в межах ОП допускаються і визнаються 
дискусії на теми, що є політично чи соціально контраверсійними. 
Наприклад, в рамках практичних занять, мастер-классів та семінарів, тренінг-курсів здобувачі можуть обговорювати 
різні питання, розбирати ситуації, відвідувачі наукових гуртків вільно обирають теми своїх наукових публікацій, а 
керівник гуртку не перешкождає їм здійснювати свою діяльність. В ході впровадження ОП визнаються результати 
освіти, отримані належним чином у неформальному вигляді (відповідно до вищевказаних положень).

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

Інформація про терміни освітнього процесу представлена у графіку організації освітнього процесу, розкладах 
атестаційних тижнів (сесій). http://www.tsatu.edu.ua/nv/hrafik-navchalnoho-procesu/
Цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання у межах окремих освітніх компонентів 
висвітлені в освітньо-професійній програмі, що презентується на початку навчання, а потім закріплюються у 
робочих програмах та силабусах, а також у методичних матеріалах дисциплін, що викладаються. ОПП та силабуси 
оприлюднено на сайті кафедри у відповідному розділі (https://bit.ly/3nrl6JU ), а робочі програми розміщуються на 
освітньому порталі ТДАТУ (http://op.tsatu.edu.ua/ , доступ через особистий електронний кабінет на сторінці 
дисципліни), а також відповідна інформація щодо кожної дисципліни надається викладачем в усній формі на 
початку вивчення кожноЇ освітньоЇ компоненти, та може бути повторена за запитом здобувача в будь-який час 
вивчення дисципліни.

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

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОПП відбувається шляхом участі здобувачів під керівництвом 
НПП кафедри у наукових всеукраїнських та міжнародних конференціях (https://bit.ly/3C8uOVS  , 
https://bit.ly/3A8Ui4Q ), участь у наукових гуртках кафедри ПУАП (https://bit.ly/393MeX2 ) , у конкурсах 
студентських наукових робіт (http://feb.tsatu.edu.ua/studenti-kafedri-puap-peremozhtsi-oblasnogo-konkursu-dlya-
obdarovanoyi-molodi/ )
Працюючи над кваліфікаційними роботами, здобувачі вищої освіти мають можливість користуватися 
колективними працями НПП, зокрема, тими, що розміщені на веб-сайті кафедри (https://bit.ly/3z2EDT7 , 
https://bit.ly/3z7O4Rh) Тематика курсових і кваліфікаційних робіт відповідає проблематиці індивідуальних тем 

Сторінка 11



досліджень викладачів.
Здобувачі вищої освіти мають можливість отримати консультації й підтримку з боку викладачів в науково-
дослідницькій діяльності. У позанавчальний час за окремим графіком, складеним кафедрою, викладачі проводять 
індивідуальні консультації для здобувачів вищої освіти з приводу написання наукових кваліфікаційних робіт, 
наукових статей за результатами проведених ними досліджень (посилання на графік).
Так, здобувач Козир Андрій посів друге місце у Запорізькому обласному конкурсі для обдарованої молоді у галузі 
науки 2020 року.
Здобувачка Наталя Танасова (науковий керівник к н.держ упр. Вороніна Ю.Є.) здобула перемогу в обласному 
конкурсі для обдарованої молоді “Державне управління та політичні науки”. https://bit.ly/3llMQgA
Також, НПП разом із здобувачами долучаються до реалізації НДДКР "Зарубіжний досвід становлення соціально-
орієнтованого управління: імплементація європейського досвіду в Україні" шляхом спільних досліджень 
(https://bit.ly/3nAZKdo).

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

В ТДАТУ відпрацьовано механізм систематичного оновлення змісту навчання. Розробка та затвердження робочих 
програм навчальних дисциплін в ЗВО регламентується положенням про організацію освітнього процесу
(https://bit.ly/3llNZVb). Перегляд та оцінювання змісту освітніх компонент відбувається системно, відповідно до 
сучасних тенденцій розвитку науки і вимог практики. Критерії, за якими відбувається перегляд робочих програм 
навчальних дисциплін, формуються у результаті співпраці та зворотного зв’язку зі стейкхолдерами.
Оновлення освітньої контенти відбувається періодично. Робочі програми оновлюються щорічно.
Викладачі кафедри проходять науково-педагогічні стажування, беруть участь в наукових конференціях, семінарах, 
круглих столах, тренінгах та інших формах освіти (https://bit.ly/2VIia0g)
Отриманий науковий і практичний досвід реалізується в оновленні змісту лекційних занять, розробці нових 
практичних завдань, щорічному оновленню тематики курсових робіт та квалфіфкаційних робіт. За результатами 
наукових досліджень та практичних розробок викладачами кафедри ПУАП зареєстровано авторські права на твори, 
які використовуються в освітньому процесі (http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-
administration/science/authorshipcertificates/ ).
Викладачі запроваджують актуальні досягнення науки у рамках своїх дисциплін завдяки міжнародним стажуванням 
та участі у міжнародних конференціях: Вища школа господарча в Пшворську, Польща – Ортіна Г.В., Вороніна Ю.Є.,
Єфіменко Л.М., Маріямпольська колегія, Литва – Олексенко Р.І., Лейбніц Інститут аграрного розвитку у Німеччині 
(IAMO) – Єфіменко Л.М.; Інтернаціоналізація закладів освіти: міжнародні проєкти та партнерства», Лодзь - 
Нестеренко О.М. (http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/international-activity/ ).
У травні 2020 викладачами кафедри публічного управління, адміністрування та права спільно з колегою із 
Маріямпольської колегії (Литва) було проведено семінар “Перспективи розвитку галузі знань 28 “Публічне 
управління та адміністрування”: зарубіжний досвід” (http://feb.tsatu.edu.ua/seminar-perspektivi-rozvitku-galuzi-znan-
28-publichne-upravlinnya-ta-administruvannya-zarubizhnij-dosvid/ ). 

Також у межах навчальної практики, за рахунок співпраці із Маріямпольською колегією проходять он-лайн лекції у 
рамках дисципліни “Публічне управління та адміністрування”.
http://feb.tsatu.edu.ua/vidkrita-lektsiya-doktora-sotsialnih-nauk-andryukajtne-regini/

У межах наукових досліджень викладача кафедри Єфіменко Л.М. із Лейбніц Інститутом аграрного розвитку у 
Німеччині (IAMO) було розроблено та впроваджено курс “Соціальна відповідальність держави ”.

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

Інтернаціоналізація діяльності ЗВО координується Статутом Таврійського державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторного, Стратегією розвитку ТДАТУ, Стратегією інтернаціоналізації ТДАТУ, 
Положенням «Про академічну мобільність здобувачів вищої освіти ТДАТУ», а кафедра приділяє багато уваги 
розвитку інтернаціоналізації та зовнішньому співробітництву
Викладачі запроваджують актуальні досягнення науки та кращі міжнародні практики у програми своїх дисциплін 
завдяки міжнародним стажуванням та участі у міжнародних конференціях: а саме Єфіменко Л.М. застосовує знання 
стажування «Legitimacy problems and CSR strategiesof Ukrainian agroholdings» при викладанні дисципліни 
«Соціальна відповідальність держави». 
Детальніше: http://feb.tsatu.edu.ua/l/?puint 
Також викладачі кафедри беруть учать у міжнародних конференціях, наприклад: VADYBA, VERSLAS, 
TECHNOLOGIJOS, INOVACIJOS: TENDENCIJOS IR IŠŠŪKIAI,  Theory and practice: problems and prospects: 
International scientific-practical conference.
У здобувачів також є можливість проходити міжнародні стажування, що дозволяє розширювати мережу 
професійних зв’язків з міжнародними науково-педагогічними кадрами та експертами у сфері публічного управління 
та адміністрування.
У червні 2021 року кафедрою було проведено он-лайн зустріч здобувачів із відповідальним директором відділу 
міжнародного обміну та співпраці Університету Jiamusi (Китай) паном Dezhong Wang, на якій обговорювалися 
питання системи освіти у Китаї (https://bit.ly/3C1Yxj4 )

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
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Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Забезпечення чіткості та зрозумілості форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень 
відбувається із урахуванням таких функцій: діагностична - це процес виявлення рівня знань, умінь, навичок, 
оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти; навчальна - з'являється в активізації роботи із засвоєння 
навчального матеріалу; виховна - дисциплінує, організовує та спрямовує діяльність здобувача вищої освіти. 
Основними принципами оцінювання знань є об’єктивність, систематичність, своєчасність, прозорість, варіативність 
системи оцінювання, системність вимог та рівність при оцінюванні, використання єдиних стандартів, 
диференційований підхід та індивідуалізація, кореляція оцінки результатів навчання здобувача вищої освіти із його 
реальними знаннями та вміннями. Проводиться робота із викладачами: тематичні методичні наради, семінари на 
кафедрах та факультетах, на яких обговорюються новітні технології, підходи, висвітлюється досвід інших закладів 
вищої освіти, у тому числі закордонних.
Викладачі кафедри приймають участь у заходах Вищої школи педагогічної майстерності https://bit.ly/2XfHfQh

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

Форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти чітко 
відображені в робочій програмі навчальної дисципліни, структура та зміст якої регламентується положенням про 
робочу програму навчальної дисципліни (https://bit.ly/3z7BIsD). Види контрольних заходів, що застосовуються в 
освітньому процесі: екзамен, диференційований залік, захист курсових робіт (проєктів), захист звітів з практик, та 
кваліфікаційної роботи. 
Процедури проведення контрольних заходів регламентовано відповідним положенням (https://bit.ly/397r0aE). 
Прозорість і зрозумілість контрольних заходів забезпечується ознайомленням здобувачів на початку вивчення 
дисципліни із робочою програмою, розміщеною на сторінці відповідної дисципліни на освітньому порталі, формами 
контрольних заходів і критеріями оцінювання. Підсумкове оцінювання здійснюється шляхом накопичення балів 
упродовж курсу та переведення у 100-бальну систему згідно вимог ЄКТС. Система внутрішнього забезпечення якості 
освіти забезпечує проведення контролю залишкових знань наступного семестру після вивчення дисципліни, що 
регламентовано відповідним положенням (https://bit.ly/3nAdVz4) Цей вид контролю результатів навчання 
здобувача проводиться з метою моніторингу рівня стійкості засвоєних знань та здійснюється у формі комп’ютерного 
тестування на освітньому порталі у аудиторії ЦНО університету у присутності ведучого викладача з дисципліни і 
охоплює не менше третини академічних груп потоку, результати проведення якого обговорюються на засіданнях 
Вченої ради.

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

Здобувачі вищої освіти на початку навчального семестру отримують доступ до сторінки електронного курсу 
навчальної дисципліни, на якій розміщено робочу програму - у ній закріплено форми контрольних заходів 
(http://op.tsatu.edu.ua/). Викладачі на першому занятті усно обговорюють із здобувачами основну інформацію щодо 
вивчення дисципліни, в тому числі форми контрольних заходів, що застосовуються при вивченні дисципліни. За 
запитом здобувача ця інформація надається повторно та може бути роз’яснена викладачем у будь-який час в процесі 
вивчення освітнього компоненту.
Для здобувачів у відкритому доступі на сторінці кафедри до початку навчання розміщуються навчальні плани, що 
також містять деяку інформацію про контрольні заходи, що застосовуються. 
(http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/educational-programs/bachelor/)

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

Відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти, атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та 
атестаційного екзамену, що також відображено в ОП. У кваліфікаційній роботі має бути досліджено проблему у 
сфері публічного управління та адміністрування із застосуванням теорії та наукових методів управління. 
Кваліфікаційна робота здобувача перевіряється на наявність академічного плагіату, фальсифікації та списування, а 
прозорість при оцінюванні досягається шляхом розміщення роботи у репозитарії закладу вищої освіти. 
http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/teaching/certification/ 
Атестаційний екзамен складається з двох частин: теоретичної (тестова перевірка знань), і практичної (розв'язання 
творчого завдання), що дозволяє перевірити рівень сформованості відповідних умінь та навичок. Атестаційний 
екзамен оцінює рівень досягнення результатів навчання, визначених відповідним стандартом вищої освіти.

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

Процедуру проведення контрольних заходів регламентовано Положенням про організацію освітнього процесу в 
ТДАТУ (https://bit.ly/3Ab7B4A), Положенням про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в 
ТДАТУ. (https://bit.ly/3zhLl8d), Положенням про оцінювання знань студентів ТДАТУ (https://bit.ly/3z7E2zR), 
Положенням про перевірку залишкових знань студентів у ТДАТУ (https://bit.ly/3AjORQo).
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Проведення контрольних заходів відбувається із дотриманням принципів академічної доброчесності, що також 
регулюється положенням про незалежне оцінювання (https://bit.ly/3Eu2LST).
Ці документи знаходяться у вільному доступі цілодобово на веб-сайті ЗВО на сторінці науково-методичного центру, 
та доступні за посиланням http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/polozhennja/. 
Швидкий перехід на цю сторінку також можливий з головної сторінки університету через вкладинку “Освіта - 
Документи, які регулюють освітній процес”. На цій же сторінці доступна для ознайомлення процедура проведення 
контрольних заходів, а також процедури повторної здачі та оскарження результатів (положення про апеляцію 
результатів підсумкового контролю з дисципліни (https://bit.ly/3Ca6qmu). 

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

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується рівністю та відкритістю умов оцінювання знань для всіх 
здобувачів,оприлюдненням строків здачі контрольних заходів та інформації про викладачів. 
Для всіх здобувачів встановлюються і діють єдині правила перескладання контрольних заходів,оскарження 
результатів атестації. Академічна заборгованість з певної навчальної дисципліни виникає у разі одержання 
здобувачем вищої освіти незадовільного балу за результатами підсумкового оцінювання. Здійснення ліквідації 
академічних заборгованостей здобувачів регламентується Положенням про порядок ліквідації академічних 
заборгованостей здобувачів вищої освіти (https://bit.ly/3CfPRFQ)
У ЗВО діє положення про незалежне оцінювання ( https://bit.ly/3nAnDBU ), що забезпечує прозорість та 
об’єктивність оцінки рівня навчальних досягнень здобувачів за освітніми компонентами та сприяє запобіганню 
випадків порушення принципів академічної доброчесності.
Також в університеті діє Центр незалежного оцінювання,що забезпечує науково-методичну та організаційну роботу 
з підготовки й проведення поточних модульних контролів навчальних досягнень здобувачів, збір та обробку 
інформації щодо проведення незалежних замірів знань та зрізів залишкових знань здобувачіва освітніми 
компонентами http://www.tsatu.edu.ua/op/ 
При впровадженні ОП не було випадків врегулювання конфлікту інтересів, але якщо такі випадки мали б місце,вони 
були б врегульовані відповідно до діючих положень,зокрема про апеляцію результатів підсумкового контролю з 
дисципліни(https://bit.ly/3EgL8FQ)

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

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу, за наявності поважних підстав здобувачу вищої 
освіти може бути надана можливість повторного проходження курсу навчання відповідно до «Положення про 
академічні відпустки та повторне навчання у Таврійському державному агротехнологічному університеті».
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/223.pdf , http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/10-1.pdf).
Відповідно до Положення про порядок ліквідації академічних заборгованостей здобувачів вищої освіти 
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/222.pdf), здобувачеві університету дозволяється зробити 
не більше двох спроб ліквідації академічної заборгованості: один раз ведучому викладачу з дисципліни, другий - 
комісії з ліквідації академічної заборгованості.
Відповідно до Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю з дисципліни 
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/224.pdf), здобувачі мають право подавати апеляцію на 
будь-яку отриману підсумкову оцінку за шкалою EКT (від «F» до «В»), або за національною шкалою (від «2» до «4»), 
що виставлена з дисципліни або іншого освітнього компонента, формою контролю якої є екзамен або 
диференційований залік.

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

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю з дисципліни (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/224.pdf) вказує на право здобувачів подавати апеляцію на будь-яку отриману підсумкову 
оцінку за шкалою EКT (від «F» до «В»), або за національною шкалою (від «2» до «4»), що виставлена з дисципліни 
або іншого освітнього компонента, формою контролю якої є екзамен або диференційований залік. Апеляція 
результатів підсумкового контролю знань є складовою організаційного забезпечення освітнього процесу згідно 
чинного законодавства та з урахуванням вимог Болонської декларації. 
За історію впровадження ОП не було випадків подання здобувачами апеляцій, але якщо такі випадки матимуть 
місце, їх буде врегульовано відповідно до положення про апеляцію результатів підсумкового контролю з дисципліни 
- буде створено апеляційну комісію, яка, користуючись положеннями ТДАТУ, надасть об'єктивну оцінку знанням 
здобувача.

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

До основних регулятивних документів з питань дотримання принципів академічної доброчесності у ТДАТУ 
належать: Статут Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Дмитра Моторного 
(http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/statut-2019.pdf); Кодекс честі ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/wp-
content/uploads/kodeks-chesty-tdatu.pdf); Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату 
серед здобувачів вищої освіти (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/33-1.pdf).
Вимоги дотримання академічної доброчесності також чітко відзначені у інших положеннях ЗВО, як-от: Положенні 
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про організацію освітнього процесу (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/223.pdf), Положенні 
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-.pdf).
Також ЗВО є учасником проєкту Американських Рад з міжнародної освіти «Ініціатива академічної доброчесності та 
якості освіти» (https://bit.ly/3hI5JsU)

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

Відповідно до положень ЗВО, курсові та кваліфікаційні роботи мають бути перевірені на вимоги дотримання 
здобувачами принципів академічної доброчесності, зокрема виявлення академічного плагіату у вказаних роботах.
Кафедра перевіряє електронну версію кожної курсової роботи на наявність запозичень та відповідність переліку 
використаних джерел за допомогою спеціалізованого програмного продукту не пізніше ніж за 10 днів до її захисту.
Відповідно до Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої 
освіти, відповідальний адміністратор ТДАТУ здійснює перевірку курсових і кваліфікаційних робіт (проектів) на 
академічний плагіат за допомогою онлайн-сервісу «UNICHECK», за результатами якої оформляє звіти та передає їх 
завідувачу кафедри. Адміністратор під час перевірки має право вилучати з результатів схожості стандартні 
методики розрахунків, нормативно-правові та законодавчі акти за умови наявності коректно оформлених 
просилань.
НМЦ проводяться регулярні анонімні оцінювання здобувачами академічної доброчесності (https://bit.ly/3C6ivZZ).
Інформацію про можливість повідомлення про факт корупції в університеті опубліковано на сайті за посиланням: 
https://bit.ly/2Xt8GXv
За результатами опитувань, переважна більшість здобувачів зацікавлені у дотриманні принципів академічної 
доброчесності - 91% (https://bit.ly/3zfB3VO )

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

НПП через популяризацію та систематичне роз’яснення основних засад академічної доброчесності створюють для 
здобувачів вищої освіти таке освітнє середовище,в якому порушення академічної доброчесності є 
неприпустимим.Як інструмент протидії та попередження порушення академічної доброчесності, кафедрою ведеться 
активна робота з інформування здобувачів вищої освіти щодо неприпустимості випадків недоброчесності. Зокрема,в 
рамках такої діяльності,для попередження випадків хабарництва,необ'єктивного оцінювання, проводять 
анкетування здобувачів вищої освіти з питань дотримання принципів академічної доброчесності.
Матеріали,що популяризують академічну доброчесність містяться у відповідному розділі сайту університету 
(https://bit.ly/2X9A5NE), та розділі сайту кафедри «Моніторинг оцінювання якості освіти», вкладка «Моніторинг 
доброчесності»(https://bit.ly/3k7dkmx) та окрема сторінка (https://bit.ly/3tFzIXa) .Окремі положення щодо питання 
академічної доброчесності,корпоративної культури на робочому місці та переваг чесного навчання містить Кодекс 
честі ТДАТУ (https://bit.ly/3z7SPui)
З метою популяризації серед здобувачів вищої освіти принципів академічної доброчесності постійно проводяться 
семінари(https://bit.ly/3A7dr73, https://bit.ly/3EdvzP9, https://bit.ly/3A6ZUwk),тематичні кураторські години 
(https://bit.ly/3C9PCfp, https://bit.ly/3huTAHE, https://bit.ly/2Xl3Awf, https://bit.ly/3k4j1l1).З метою протидії 
корупції,створено інформаційну сторінку на сайті університету,де розміщено антикорупційні нормативні 
акти(https://bit.ly/3E9Bnt0).

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

У ТДАТУ проводиться активна робота із здобувачами та викладачами щодо попередження порушення принципів 
академічної доброчесності, а у випадку порушення передбачена відповідальність. З метою недопущення фактів 
академічного плагіату в курсових та кваліфікаційних роботах, що виконуються в ТДАТУ рекомендується 
дотримуватись алгоритму взаємодії авторів з Науково-методичним центром університету. 
Усі роботи мають бути виконані здобувачами вищої освіти самостійно під керівництвом наукового керівника.
Рекомендовані показники оригінальності тексту в роботах здобувачів вищої освіти зазначені у Положення про 
систему запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти  
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/33-1.pdf). 
Описана вище робота є ефективною, оскільки прецедентів виявлення порушень у дотриманні принципів 
академічної доброчесності за час впровадження ОП виявлено не було.

6. Людські ресурси

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

Необхідний рівень професіоналізму НПП кафедри, що забезпечують викладання ОПП ПУА під час конкурсного 
добору досягається відповідно до «Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 
або обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників ТДАТУ імені Дмитра Моторного та укладання з ними 
трудових договорів (контрактів)» https://bit.ly/3hLGgPB 
Конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, гласності, законності, неупередженого ставлення до 
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претендентів на посади науково-педагогічних працівників. Оцінка рівня професійної кваліфікації й особистісних 
якостей НПП проводиться на засіданні конкурсної комісії за участю представників кафедри та гаранта ОПП. 
http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/ofciini-dokumenty/vakansii/  
Для науково-педагогічних працівників університету розроблені положення про рейтингове оцінювання науково-
педагогічних працівників (https://bit.ly/3A7fqrX) складові яких визначають рівень наукової та професійної 
активності, а також його фахові компетенції в межах відповідних освітніх компонент. При проходженні конкурсу 
викладач проводить відкриту лекцію з метою визначення необхідних критеріїв його професіоналізму в присутності 
представників кафедри, співробітників відділу якості освіти ТДАТУ, гаранта ОПП, здобувачів вищої освіти за ОПП з 
наступним обговоренням. https://bit.ly/3E6QGml

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

В процесі реалізації ОПП застосовуються наступні форми, засоби та механізми залучення роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу: участь в робочих групах проектування та обговорення змісту ОПП, 
проведення відкритих занять в рамках практик із відвідуванням профільних установ та баз практик, безпосередня 
участь у проведенні аудиторних занять; безпосередня участь у навчальному процесі (викладання практичних 
занять). Залучення роботодавців до реалізації освітнього процесу за ОПП ПУА відбувається шляхом укладення 
договорів про співпрацю, зокрема з Центром надання адміністративних послуг ММР ЗО, КУ “Агенція розвитку 
Мелітополя”, Новобогданівським ОТГ, Новомиколаївською сільською радою, Жовтневою сільською радою 
(договори доступні за посиланням: http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-
administration/teaching/practical-training/) Відділом моніторингу якості освітньої діяльності ТДАТУ, згідно 
розроблених форм, проводяться опитування роботодавців (http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-
zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/onlajn-opytuvannjastejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/ , 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi1fN6ge-VMl8NWMWfuldLiObUeIfCjhZrfNGQeT3iFsnHA/viewform ). 
Основними критеріями залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу є відповідність 
практичного досвіду діяльності ОПП, готовність до співпраці та мотивованість у працевлаштуванні випускників 
ОПП.

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

На кафедрі за сумісництвом викладає начальник управління фізичної культури та спорту Мелітопольської міської 
ради Запорізької області Жорняк Андрій Миколайович та завідувач відокремленого підрозділу «Мелітопольський 
міський відділ Державної установи «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України» Скляров Роман 
Васильович. 
До викладання дисципліни “Публічні фінанси” долучається заступник голови районної державної адміністрації Інна 
Анатоліївна Когут, а дисципліни "Організація надання адміністративних послуг" планується залучення спеціаліста 
ЦНАП Альони Сергіївни Саржан.
Навчальну практику "Менеджмент в публічному управлінні" для здобувачів 2 курсу веде декан факультету 
економіки та бізнесу, депутат міської ради VIII скликання Ганна Володимирівна Ортіна.
Крім того, представники роботодавців залучаються до освітнього процесу, а саме долучаються до проведення 
кураторських годин, практичних занять (в тому числі на базі установ), в якості рецензентів, на захист курсових 
робіт, є головами та членами КДКЕ. В межах ОПП до викладання занять залучаються науково-педагогічні 
працівники, які мають досвід практичної діяльності, що зазначений у профілі кожного викладача (наприклад, 
http://feb.tsatu.edu.ua/praktichna-pidgotovka-studentiv-pua/). 
Проводяться відкриті зустрічі із представниками місцевого самоврядування (http://feb.tsatu.edu.ua/vidkrita-zustrich-
z-nachalnikom-viddilu-sudovoyi-roboti/)

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

Для підвищення фаховості викладачів в межах ЗВО реалізується програма підвищення кваліфікації. В структурі 
ТДАТУ функціонує інститут підвищення кваліфікації (https://bit.ly/2YItAC6), Вища школа педагогічної 
майстерності (https://bit.ly/3hs3jP6), в якій доповідають викладачі з високими результатами своєї практичної 
діяльності, що мають безцінний досвід викладацької роботи. 
Мотивування викладачів кафедри підвищувати свій рейтинг виходить із положення про рейтинг кафедр 
(https://bit.ly/3hoABhR), ЗВО надає додаткові бали до рейтингу (за яким здійснюється преміювання) за 
проходження стажування у вітчизняних та закордонних ЗВО (https://bit.ly/395SuOg).
За результатами вище описаної діяльності, НПП кафедри брали участь у багаточисельних стажуваннях: 
http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/international-activity/ , а також інформацію про 
стажування кожного конкретного викладача можна дізнатися на веб-сторінці НПП 
(http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/staff/).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

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

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

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

Матеріально-технічні ресурси сприяють досягненню визначених ОПП ПУА цілей та програмних результатів 
навчання. Освітня діяльність з підготовки здобувачів ОПП забезпечується матеріально-технічною базою ТДАТУ, яка 
відповідає Ліцензійним умовам та вимогам провадження освітньої діяльності. ТДАТУ має розвинену соціальну 
інфраструктуру. Для підготовки здобувачів вищої освіти застосовуються Internet технології. Кафедра ПУАП має свою 
сторінку на сайті ТДАТУ (http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-administration/ ). Здобувачі ОПП мають 
безоплатний та вільний доступ до фондів та електронних каталогів наукової бібліотеки ТДАТУ 
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/, мережі Інтернет, зокрема наукометричних баз Scopus та WoS цілодобово діє 
освітній портал (http://op.tsatu.edu.ua), який містить навчально-методичні матеріали з дисциплін навчального 
плану. Кожний учасник освітнього процесу для організації навчання має вільний доступ до платформи за особистим 
логіном та паролем. На порталі передбачена можливість електронного спілкування з викладачами. 
Викладачами ОП активно і ефективно використовується сучасне МТЗ, як-от: комп'ютери та ноутбуки, проектори із 
екранами, телевізори з можливістю виведення зображення з комп'ютерів, інтерактивна дошка, фліпчарти тощо 
(детальніше - див. табл. 1).
Для позитивного вирішення питань забезпечення ОПП проводиться робота з поповнення матеріально-технічної 
бази. Потреба в цих ресурсах визначається у процесі навчання з урахуванням пропозицій всіх учасників освітнього 
процесу. 

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

Освітнє середовище, створене у ТДАТУ, дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОПП 
завдяки врахуванню думок, що висловлюються студентським самоврядуванням. Здобувачі мають можливість 
висувати колегіальні побажання до організації освітнього процесу з метою побудови їх освітньої траєкторії за 
критеріями студентоцентрованого навчання. Тривалість, періодичність та етапи вивчення і оцінювання потреб та 
інтересів здобувачів вищої освіти проводяться протягом навчального року, зокрема перед початком навчання в 
рамках зустрічі з адміністрацією університету та факультету (https://bit.ly/3BYkWOm https://bit.ly/3ClDY1t), 
завідувачем кафедри, гарантом ОП та викладачами, залученими до викладання навчальних дисциплін. З метою 
отримання достовірної та якісної інформації про оцінку здобувачами вищої освіти ОП викладання навчальних 
дисциплін та застосування викладачами інноваційних методик в освітньому процесі, в ТДАТУ проводиться онлайн 
опитування https://bit.ly/3954oIa , шляхом якого визначають питання, що потребують вирішення, як один із 
елементів системи контролю за якістю вищої освіти.Досягненню визначених ОП цілей та програмних результатів 
навчання також сприяє можливість на безоплатній основі використовувати доступ до інтернету на території ТДАТУ 
та бібліотечний фонд, який відповідає Ліцензійним умовам за спеціальністю, містить необхідну наукову та 
навчальну літературу.Для розвантаження здобувачів регулярно проводяться інтерактивні ігри https://bit.ly/3npvbao 
https://bit.ly/2XeWwS6 https://bit.ly/3tBFaKI та ін.

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://bit.ly/3k5Y3lM. Реалізація цього положення в університеті проводиться через інструктажі з техніки 
безпеки з усіма здобувачами. В кожному підрозділі є відповідальні за охорону праці та безпеку життєдіяльності. 
Забезпечення життя і здоров’я здобувачів в умовах пандемії COVID-19 реалізуються проводенням термометрії, 
дезінфекції рук, в навчальних аудиторіях підтримуються санітарно-гігієнічні умови (провітрюються приміщення, 
температурний та освітлювальний режими відповідають нормам). 15 квітня 2021 року у Таврійському державному 
агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного розпочалась вакцинація від COVID-19. 
https://bit.ly/3hsjegc Дотримуються норми пожежної безпеки, врегульовано руховий режим здобувачів освіти, 
функціонує медичний пункт, в якому постійно працює лікар та медична сестра. Питання безпечності життя та 
здоров’я здобувачів відображені у стратегії ЗВО в рамках покращення матеріально-технічної бази 
https://bit.ly/3hukYFL Підтримка психологічного здоров’я здобувачів забезпечується шляхом створення загальної 
доброзичливої атмосфери співробітництва та підтримки, а також працює психолог, який під час навчання 
проводить зустрічі зі здобувачами (https://bit.ly/3A6ZUwk https://bit.ly/3zeYvTh), анкетування з метою виявлення 
психологічного клімату, за потребою індивідуальне спілкування.
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Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Комунікація зі здобувачами вищої освіти, які навчаються за ОП відбувається за допомогою інституту кураторства 
https://bit.ly/3C9L7lo . Кожної середи на першій парі куратори груп з кафедри ПУАП обов’язково зустрічаються з 
закріпленою за ними групою, де обговорюють питання освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та 
соціальної підтримки. Кожного вівторка представники академічних груп проводять зустрічі з деканом факультету та 
його заступниками, на яких обговорюються поточні питання. Щодо освітньої підтримки, то здобувач вищої освіти, 
який навчається за ОПП ПУА має змогу самостійно користуватися матеріалами на освітньому порталі та 
спілкуватися з кожним викладачем шляхом електронного листування, а у разі потреби онлайн, 
(http://op.tsatu.edu.ua), отримати консультації викладачів на кафедрі відповідно до графіків їх консультацій, 
працювати з навчально-методичними матеріалами у комп’ютерному класі кафедри або наукової бібліотеки 
університету. Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти надається профспілковим комітетом 
http://www.tsatu.edu.ua/profkom/, за рахунок спеціального фонду університету та благодійної організації 
«Благодійний фонд «Таврія», програма діяльності якого щорічно затверджується конференцією трудового 
колективу. Фондом передбачається більше 40% витрат на соціальну допомогу здобувачам вищої освіти і науково-
педагогічним працівникам (http://www.tsatu.edu.ua/profkom/pro-viddil/normatyvno-pravova-baza/). Консультативну 
підтримку здобувачі вищої освіти можуть отримати у деканаті факультету, юридичному відділі університету, відділі 
працевлаштування, медичному пункті та у практичного психолога закладу вищої освіти. Також організовано 
спілкування за допомогою боту у мессенджері Telegram @tsaulive_bot.
Задоволеність ЗВО з освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки 
визначається за результатами опитувань здобувачів за ОПП. Моніторинг оцінювання здобувачами рівня 
викладання навчальних дисциплін передбачає оцінку використання технічних засобів (https://bit.ly/2Z3CHh2). За 
результатами моніторингу повністю або більшою мірою незадоволеними за питаннями освітньої, організаційної, 
інформаційної, консультативної та соціальної підтримки є лише 13,6% респондентів, а отже, 86,4% опитаних 
оцінили механізми підтримки здобувачів на високому рівні.

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

ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами. Інформування 
про право на освіту відбувається через урахування спеціальних умов участі у конкурсному відборі деяких категорій 
вступників при вступі для здобуття вищої освіти у ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/pk/wp-
content/uploads/sites/48/dodatok-7-pp-2020.pdf . Реалізацію прав на освіту осіб з особливими потребами, які 
навчаються за ОПП Публічне управління та адміністрування забезпечується через індивідуальний графік навчання, 
який дозволяє планувати реалізацію прав на освіту через можливість додаткових консультацій по дисциплінам у 
зручний час та звітування результатів у зручній формі. Комунікаційні зв’язки між викладачем та студентом можуть 
відбуватись з використанням освітнього порталу (посилання), на якому по кожній дисципліні розміщено необхідний 
матеріал. Це право реалізується через безкоштовне використання Інтернет ресурсів освітнього порталу ЗВО . 
Дистанційно студенту доступний електронний інституційний репозитарій (http://elar.tsatu.edu.ua). Для реалізації їх 
прав працює ефективна сучасна система соціальної і психологічної підтримки через роботу психолога та профкому. 
Зокрема, у навчальних корпусах створено облаштований пандусами вхід, кнопка виклику чергового (інформація 
продубльована шрифтом Брайля), пристосований ліфт для людей з особливими потребами чи обмеженими 
можливостями.
За час впровадження ОП не було здобувачів освіти з особливими потребами. 

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

Розгляд студентських звернень та скарг регламентує відповідне положення (https://bit.ly/3k7235v). На сайті 
університету створено сторінку, де міститься відповідна нормативно-правова база (https://bit.ly/3hxScEf) з питань 
конфліктних ситуацій, особлива увага приділена запобіганню корупції, зокрема ЗВО затверджує антикорупційну 
програму (https://bit.ly/3Ehz33i), що 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. 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 ЗВО діє Кодекс Честі, що 
встановлює загальні моральні принципи та правила етичної поведінки осіб, що працюють і навчаються в 
університеті, якими вони мають керуватись у своїй діяльності. Усі документи розміщено у відкритому доступі на веб-
сайті ЗВО (http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/ofciini-dokumenty/).
В головному корпусі університету є скринька довіри, в яку будь-хто може залишити анонімне повідомлення про 
факт виникнення конфліктних ситуацій чи залишити будь-яке інше повідомлення.
У ТДАТУ впроваджено інститут освітнього омбудсмена (https://bit.ly/392IMfk), а на веб-сайті факультету є 
інформаційна сторінка омбудсмена (https://bit.ly/3lhasTs).
Всі НПП університету працюють над тим, щоб стейкхолдери мали нульову толерантність до проявів перерахованих 
конфліктних ситуацій. Зокрема, для здобувачів, що навчаються за ОП регулярно проводяться зустрічі із 

Сторінка 18



відповідальними особами університету, тематичні семінари та інші заходи (https://bit.ly/3k9Hupf , 
https://bit.ly/3E9KlXj , https://bit.ly/3CflG1P , https://bit.ly/3hrrTiT , https://bit.ly/3kaEc4U), на засіданнях кафедри 
обговорюються результати опитувань, інші питання стосовно запобігання та протидії булінгу та дискримінації, 
корупції тощо (https://bit.ly/3hxgFtv , https://bit.ly/391YFmp , https://bit.ly/3CflG1P).
Під час впровадження ОП практики застосування будь-яких заходів врегулювання конфліктних ситуацій не було, 
оскільки такі ситуації не виникали.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються Положенням про 
освітні програми в ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/ilovepdf_merged-1-2.pdf ), 
Положенням про проектні групи з розроблення, започаткування та супроводження освітніх програм у ТДАТУ 
(http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-proektni-hrupy.pdf ), Положенням про 
систему внутрішнього забезпечення якості освіти (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-
content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-svzja-2-storinky-1-2-obyednano.pdf ). 
Всі ці положення опубліковано на відповідній сторінці веб-сайту ЗВО (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-
proces/polozhennja/), що доступна з головної сторінки ЗВО (вкладинка "Освіта" -> "Документи, які регулюють 
освітній процес").

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

Перегляд ОП відбувається за результатами її моніторингу за участю групи забезпечення спеціальності, здобувачів 
вищої освіти, роботодавців, академічної спільноти, відділу моніторингу якості освітньої діяльності (2020- 
https://bit.ly/39cka41; 2021 – https://bit.ly/3nFVIQX) щорічно наприкінці навчального року та оформлюється 
відповідними протоколами. Одним з основних інструментаріїв моніторингу є онлайн-опитування стейкхолдерів на 
веб-сайті ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/onlajn-
opytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/ відповідно до положення (https://bit.ly/3nFComH). За результатами 
моніторингу складаються аналітичні звіти, які містять інформацію та пропозиції щодо удосконалення і підвищення 
якості освітньої діяльності за ОП, та приймаються до уваги при удосконаленні ОП. Всі звіти розміщуються на веб-
сайті університету https://bit.ly/3lCvg80 .
Критерії, за якими відбувається удосконалення освітніх програм, формуются на підставі зворотного зв’язку між 
усіма стейкхолдерами. Модернізація ОП обумовлена появою Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 281 
«Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2018 
р. № 1172. У 2022 році заплановано перший випуск бакалаврів за даною ОП.
У період з березня по травень 2021 кафедрою публічного управління, адміністрування та права було оновлено, 
винесено на громадське обговорення та затверджено ОПП “Публічне управління та адміністрування” першого рівня 
вищої освіти.  В процесі удосконалення ОПП активну участь, відповідно до вимог часу, брали науково-педагогічні 
працівники – члени робочої групи та стейкхолдери, які є основними споживачами освітніх послуг. Зокрема активну 
участь брали роботодавці, спеціалісти за фахом, представники державних органів влади на круглому столі 
«Перспективи розвитку ОПП публічного управління та адміністрування» 29.04.2021 р. https://bit.ly/3Eq84Td
За результатами громадського обговорення сформовано протоколи з роботодавцями, студентським 
самоврядуванням, академічною спільнотою http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-
administration/teaching/educational-programs/obgovorennya-osvitnih-program/   
03.06.2021 рішенням вченої ради було введено в дію оновлену ОПП ПУА з урахуванням пропозицій стейкхолдерів: 
введено до циклу дисциплін загальної підготовки такі дисципліни «Соціологія» та «Менеджмент», «Саморозвиток 
та саморегулювання особистості», збільшено перелік економічних дисциплін, а дисципліну «Безпека 
життєдіяльності та основи охорони праці» перенесено до блоку вибіркових. Додано дисципліну «Маркетинг» до 
блоку дисциплін загальної підготовки, дисципліну «Логіко-політичні студії».
Обґрунтування було надано в рамках засідання круглого столу, на якому були присутні всі стейкхолдери та 
обговорено ними.

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

Здобувачі вищої освіти залучаються до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості шляхом включення їх представника в робочу групу з удосконалення ОП, проведення опитувань щодо якості 
освітньої діяльності за даною ОП; проведенням робочих нарад зі здобувачами, зустрічі представників студентського 
самоврядування із деканом факультету.
Здобувачі відкрито висловлюють свою думку та пропозиції стосовно змісту ОП та процедур забезпечення її якості 
під час проведення круглого столу та презентації https://bit.ly/3z4wIVu 
Пропозиції здобувачів при розробці та перегляді ОП збираються з залученням студентського самоврядування 
відповідно до положення  (https://bit.ly/2VOn37U) зі складанням відповідного протоколу https://bit.ly/2XpGmF2 
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Опитування здобувачів відповідно до Положення про опитування https://bit.ly/2VJqlcG проводиться в режимі 
онлайн по розробленим анкетам на веб-сайті університету, які знаходяться у вкладці «Якість освіти» 
(https://bit.ly/3zl7BxV ) з подальшим посиланням на освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?
id=1789. Здобувачі мають можливість оцінити якість освітньої діяльності за ОП за чотирма анкетами. 
Так, за результатами пропозицій, наданих у 2019-2020 навчальному році щодо перегляду ОПП 
(https://bit.ly/3hG3O8e ) кафедрою було збільшено частоту проведення наукових конференцій (2 рази на рік), а 
також викладачі стали активніше використовувати інтерактивні методи навчання (презентації, інтерактивна дошка, 
ігри тощо)

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

Студентське самоврядування (CC) бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП через 
представництво у роботі Вченої ради та опосередковано через мотивування здобувачів освіти до участі в 
опитуваннях, процедурах вибору дисциплін тощо. 
Згідно з Положенням про СС ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/polozhennja-pro-studentske-
samovrjaduvannja-u-tdatu-1.pdf , органи студентського самоврядування мають право: виносити пропозиції щодо 
контролю за якістю освітнього процесу; сприяти навчальній, науковій та творчій діяльності здобувачів вищої освіти; 
брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між учасниками освітнього процесу, вносити 
пропозиції щодо змісту навчальних планів та програм. Участь СС у процедурах внутрішнього забезпечення якості 
ОП регламентується Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості в ТДАТУ (https://bit.ly/3hKWTe2 ).  
Представники СС щотижня беруть участь у старостатах, де зокрема, обговорюються питання відвідування занять, 
якості викладання тощо. Отримана інформація передається керівництву університету і разом зі студентським 
активом розробляються заходи забезпечення якості освітнього процесу. Органи СС зобов’язані аналізувати та 
узагальнювати зауваження та пропозиції здобувачів вищої освіти щодо організації освітнього процесу і звертатися 
до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення. 
https://bit.ly/2XgPtbC  
Крім того, студенти можуть висловити свої пропозиції щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП, в тому 
числі через омбудсмена.

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

Роботодавці безпосередньо та через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших 
процедур забезпечення її якості шляхом консультування, рецензування, обговорення, зокрема під час проходження 
студентами практики чи здобуттям освіти за дуальною формою. Прикладом цього є останні зміни в ОП, які 
відбулися як результат спільних обговорень та консультацій з роботодавцями, пропозиції розглядалися на засіданні 
кафедри, та подані до обговорення.
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в ТДАТУ ( https://bit.ly/2XvDbMg ) регламентує 
процедури і заходи щодо здійснення моніторингу та періодичного перегляду ОП з обов’язковим залученням 
роботодавців до формування вимог щодо компетентностей випускників та визначення змісту вищої освіти. Так, 
проводяться опитування роботодавців на веб-сайті університету https://bit.ly/39eqBTU щодо рівня задоволеності 
якістю підготовки фахівців (здобувачів вищої освіти, що проходили виробничу практику та/або дуальне навчання) 
за даною ОП. Аналітичні звіти з обробкою результатів моніторингу розміщено у відкритому доступі. 
Студенти та викладачі регулярно запрошують роботодавців на форуми, круглі столи, конференції, де визначаються 
нові складові державної політики й стратегічні напрямки розвитку певної галузі. Зазвичай, це призводить до 
якісного наповнення освітніх компонент сучасним змістом. Посилання: https://bit.ly/39dbqdF 
https://bit.ly/3hH3qXk https://bit.ly/3Er5a0u 
Також роботодавці долучаються до викладання(пункті 6.3 відомостей СО).

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

У 2022 році відбудеться перший випуск здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування» бакалаврського рівня вищої освіти. Кафедра сприятиме працевлаштуванню випускників та їх 
кар’єрного зростання. Випускники матимуть можливість приєднатись до Спільноти випускників 
https://bit.ly/397yESK 
Центр кар’єри та працевлаштування (https://bit.ly/2XhaxOu ) проводить постійний аналіз попиту і пропонування на 
ринку праці місць для фахівців, підготовку яких здійснює заклад вищої освіти; налагоджує співпрацю з державною 
службою зайнятості, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними 
роботодавцями для випускників та здобувачів вищої освіти; забезпечує координацію дій з центральними та 
місцевими органами виконавчої влади. Логічним результатом співпраці кафедри з роботодавцями в питанні 
практичної підготовки здобувачів вищої освіти є працевлаштування випускників, що стає одним з ключових 
показників ефективності роботи ОПП ПУА.

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

Щорічно на початку навчального року науково-методичний центр  (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/   ) 
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проводить перевірку кафедри щодо навчально-методичного забезпечення освітнього процесу на ОП, відповідності 
викладачів пунктам наукової та професійної активності відповідно до постанови КМУ від 30.12.2015 р. № 1187. 
Також періодично створюється комісія ТДАТУ, яка інформує про дотримання принципів академічної доброчесності 
(http://feb.tsatu.edu.ua/vikladachi-kafedri-puap-na-zustrichi-z-prorektorom-z-npr-lomejkom-o-p/   
http://feb.tsatu.edu.ua/obgovorennya-pitan-dobrochesnosti-na-kafedri-puap/   ), що обговорюється на вченій раді 
університету (http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/akademichna-
dobrochesnist/ ).
Наприклад, опитуваннями здобувачів щодо якості освітнього процесу було встановлено,що вони були менш 
задоволені рівнем психологічної підтримки (http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/monitorynh-
ocinjuvannja-zdobuvachamy-vyshchoyi-osvity-jakosti-osvitnoho-procesu-za-osvitno-profesijnoju-prohramoju-publichne-
upravlinnja-ta-administruvannja-1.pdf), відділом забезпеченням надана рекомендація щодо більш частого залучення 
практичного психолога до бесіди із здобувачами. Кафедрою розпочато виконання цієї рекомендації 
(http://feb.tsatu.edu.ua/zustrich-studentiv-pershokursnikiv-z-praktichnim-psihologom/).

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

ОПП «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти акредитується 
вперше. Оскільки акредитація є первинною, результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які беруть 
до уваги під час удосконалення ОП, немає. 
До цього акредитацію проходила ОП ПУА магістерського рівня, ЕГ та ГЕР відзначили, що рекомендується 
розширити перелік вибіркових дисциплін за рахунок ОК з інших галузей знань для належного формування 
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів. Внаслідок цього були внесені зміни до анкет вибору дисциплін, в 
яких здобувачі мають можливість обрати будь-яку дисципліну, що викладається будь-якою кафедрою ЗВО. Також 
експерти порадили розширити залучення на систематичній основі до освітнього процесу фахівців-практиків на 
умовах погодинної оплати чи сумісництва. Робоча група відреагувала на це зауваження та залучила до викладання 
на ОП начальника управління фізичної культури та спорту Мелітопольської міської ради Запорізької області 
Жорняка Андрія Миколайовича, завідувача відокремленого підрозділу «Мелітопольський міський відділ Державної 
установи «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України» Склярова Романа Васильовича, пані депутата 
міської ради VIII скликання Ганну Володимирівну Ортіну.

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

Представники вітчизняної та міжнародної академічної спільноти беруть активну участь у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості ОП.
Це відбувається шляхом надання рецензій на ОП (http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-public-
administration/teaching/educational-programs/obgovorennya-osvitnih-program/ ), долученням до засідання круглого 
столу та виступу на ньому (http://feb.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/IMG_20210701_0001.pdf ), 
проведенням спільних зустрічей із стейкхолдерами, на яких розглядаються практики впровадження вищої освіти в 
іноземних ЗВО ( http://feb.tsatu.edu.ua/spriyannya-rozvitku-internatsionalizatsiyi-na-kafedri-puap/  , 
http://feb.tsatu.edu.ua/studenti-kafedri-puap-sluhachi-vidkritoyi-lektsiyi-shkoli-lideriv-efektivnogo-upravlinnya/  ), 
участю у конференціях (http://feb.tsatu.edu.ua/uchast-kafedri-puap-u-naukovo-praktichnij-internet-konferentsiyi/ ).

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

Гарант освітньої програми відповідає за забезпечення якості освітньої програми та освітньої діяльності щодо її 
реалізації. Розподіл відповідальності між керівниками та різними структурними підрозділами ТДАТУ у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти (їхні повноваження визначаються 
окремими Положеннями) описано в розділі 2 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти (https://bit.ly/3hqxN43 ) Носить ієрархічну структуру і покладається: на рівні кафедри – на завідувача 
кафедри публічного управління, адміністрування та права; на рівні факультету – на декана факультету економіки та 
бізнесу; на рівні університету – на проректорів відповідних напрямів та ректора університету.
Модель управління якістю освітньої і наукової діяльності Таврійському державному агротехнологічному 
університеті імені Дмитра Моторного наведено в Додатку 1 Положення про систему внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти (https://bit.ly/3hqxN43 ). 

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Нормативну основу, яка регулює права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу в ТДАТУ, складають: 
Конституція України; Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну 
діяльність»; розпорядчі нормативно-правові документи Президента України, Кабінету Міністрів України (КМУ), 
Міністерства освіти і науки (МОН) України, інших міністерств та відомств. 

Сторінка 21



В Університеті права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюються Статутом ТДАТУ 
(http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/statut-2019.pdf) ; Правилами внутрішнього розпорядку 
(https://bit.ly/3E9MZMJ); Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом ТДАТУ 
(https://bit.ly/394CCeD); Кодексом честі ТДАТУ (https://bit.ly/3EetKl8) ; Антикорупційною програмою ТДАТУ 
(https://bit.ly/393hzJB) ; Положенням про організацію освітнього процесу у ТДАТУ (https://bit.ly/2Xk1Zq4) ; іншими 
з Переліку офіційних документів ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/pro-universytet/ofciini-dokumenty/ та переліку 
положень ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/polozhennja/ . 
У ТДАТУ сформовано відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність. Правила і 
процедури, що регулюють права та обов’язки учасників освітнього процесу визначені відповідно до чинного 
законодавства, є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному 
веб-сайті ТДАТУ, що доступний за адресою в мережі Інтернет http://www.tsatu.edu.ua/

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

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

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

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

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

ОПП служить для підготовки професійних кадрів для галузі публічного управління, враховуючи регіональний 
контекст та сучасні потреби. Шляхом тісної співпраці із усіма стейкхолдерами, в тому числі й із залученням 
міжнародної академічної спільности до удосконалення ОП та організації освітньої діяльності проводиться 
імплементація передового європейського досвіду, врахування інтересів здобувачів із акцентом на 
студентоцентрованість, потреб сучасного ринку праці, використання кращих сучасних практик національних ЗВО. 
Завдяки запровадженню окремому РН (17) із акцентом на розвиток soft skills чітко встановлюється важливість цих 
навичок для здобувачів.
Все це дає змогу сформувати потенціал конкурентноспрожного фахівця високої управлінської кваліфікації із 
європейським світоглядом на управління, активною життєвою позицією та якостями лідера.
Очевидними недоліками ОП є недостатня навчальна взаємодія із міжнародними ЗВО, зокрема, за програмою 
подвійного диплома, оскільки обмежено укладання таких договорів через епід. стан, також недостатність 
фінансових ресурсів для повного забезпечення мобільності викладачів і студентів, оскільки зараз така можливість є 
тільки завдяки участі у грантових програмах. Недоліком також є високі вимоги до вступника, оскільки у незрілому 
віці складно повністю оцінити престижність спеціальності та здійснити свідомий вибір, дуже обмежена кількість 
місць державного замовлення.

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

Перспективами розвитку ОП є подальше формування позитивного іміджу як університету, так і ОП, початок 
співпраці з Асоціацією випускників ТДАТУ, покращення якості ОП через рекомендації, надані зовнішніми та 
внутрішніми органами забезпечення якості освіти. Планується розширення співпраці кафедри з навчальними 
закладами Європи, провідними науковими установами України. 
Для досягнення цілей, відповідно до стратегії ТДАТУ (http://www.tsatu.edu.ua/wp-content/uploads/stratehija-
tdatu.pdf), передбачено підвищення якості надання освітніх послуг; інтеграція освіти і наукових досліджень, 
інноваційність; орієнтація освітнього процесу на домінування загальнолюдських цінностей, інтеркультурності та 
цілей сталого розвитку; розширення співпраці університету з навчальними закладами Європи. Планується тісна 
співпраця з центром кар'єрного зростання ТДАТУ. Формування позитивного іміджу ЗВО та ОП шляхом проведення 
плідної профорієнтаційної роботи, подальшою співпрацею із Молодіжним парламентом міста, глибша інтеграція в 
освітній процес інтерактивних форм навчання, більше залучення професіоналів-практиків (діючих співробітників 
управління, виконавчого комітету та ОТГ) до аудиторних занять, проведення виізних заходів до обласної та 
Верховної Ради України.

 

 
          
  

Запевнення
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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: 18.09.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

Операційний 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

ОК21 Операційний 
менеджмент.pdf

gmmVQ0sOyS1XGa9
1BWFsBmvfz3ziTJC

m5LpYBcOeAl0=

Фліпчарт – 1 шт.
Мультимедійні засоби:
телевізор Ergo 43DF3000 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт.

Сталий розвиток навчальна 
дисципліна

ОК38 Сталий 
розвиток.pdf

nvL5ES0pBfm6psooj
yfBUaNK9B1iaj0nlyr

KQTgXTYk=

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

Навчальна практика: 
Вступ до фаху

практика ОК39 НП Вступ до 
фаху.pdf

+VqmQtu+EMXY9Q
Fd0zTaXqMydEdLH
AOBY7DiJAmH2KE

=

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

Навчальна практика: 
Менеджмент в 
публічному управлінні

практика ОК40 НП 
Менеджмент в 

публічному 
управлінні.pdf

/YgPlKC5Ke9C7uZf+
h/ge3ZPw9rsrGBnW

WxEWdFVO2c=

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

Навчальна практика: 
Публічне управління 
та адміністрування

практика ОК41 НП Публічне 
управління та 

адміністрування.p
df

NDrS25BTM+agnkh
9swXv5MNdLbyPEP
Rd2a0HgUuawAQ=

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

Трудове право навчальна 
дисципліна

ОК29 Трудове 
право.pdf

gPQRNm/lDQIbQZn
5Ok3epd4XKf1kQAY

WzOwdOskbU38=

Мультимедійні засоби:
інтерактивна дошка Newline R5-
800E (рік випуску 2019, строк 
експлуатації 10 років) – 1 шт.,
комп’ютер-ноутбук HP-250 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт., ПЗ: Microsoft 
Windows 10 – 1 ліцензія, Teach 
Infinity Pro (ліцензія комплектно 
з дошкою),
проектор Epson X41 (рік випуску 
2019, строк експлуатації 10 
років) – 1 шт.
Інформаційні плакати «Публічне 
адміністрування та право» – в 
загальній кількості 5 шт.

Економіка та 
організація 
інноваційної 
діяльності

навчальна 
дисципліна

ОК30 Економіка та 
організація 
інноваційної 

діяльності.pdf

RDQ6EalcJFkcQ8J7
bdVQUEtmBsHqTNu

q5nNu3yW1iZQ=

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 
Програмне забезпечення: 
Windows 10 – 11 ліцензій, 



LibreOffice 3 (безкоштовне), 
Chrome (безкоштовне), Acrobat 
Reader DC (безкоштовне).

Тренінг-курс: 
Громадський орієнтир

навчальна 
дисципліна

ОК31 Тренінг-курс 
громадський 
орієнтир.pdf

BYyKWK9F0WjokxL
M7/+Scsvh90c8xDS

qcjGTe82MQQY=

Фліпчарт – 1 шт.,
Мультимедійні засоби:
проектор Epson EB-W41 (рік 
випуску 2020, строк 
експлуатації 10 років) – 1 шт.,
комп’ютер-ноутбук HP-250 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт., ПЗ: Microsoft 
Windows 10 – 1 ліцензія,

Паблік рілейшнз навчальна 
дисципліна

ОК32 Паблік 
рілейшнз.pdf

w2f8tZK0pKf+5GVK
tGiNNA87TrNMmB

GuJ8fRimx7Xjo=

Фліпчарт – 1 шт.
Мультимедійні засоби:
телевізор Ergo 43DF3000 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт.

Адміністративне 
право

навчальна 
дисципліна

ОК33 
Адміністративне 

право.pdf

imFDbrAD3XilHRSV
uVu+FoYw6f7ImJfIL

EUj8YeJLKc=

Мультимедійні засоби:
інтерактивна дошка Newline R5-
800E (рік випуску 2019, строк 
експлуатації 10 років) – 1 шт.,
комп’ютер-ноутбук HP-250 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт., ПЗ: Microsoft 
Windows 10 – 1 ліцензія, Teach 
Infinity Pro (ліцензія комплектно 
з дошкою),
проектор Epson X41 (рік випуску 
2019, строк експлуатації 10 
років) – 1 шт.
Інформаційні плакати «Публічне 
адміністрування та право» – в 
загальній кількості 5 шт.

Проєктна діяльність навчальна 
дисципліна

ОК34 Проєктна 
діяльність.pdf

WCFXXed2a7HxPRI
6CnO7PjLuGRk3MA
tIqz6MWrxT8Zw=

Дошка для крейди, фліпчарт - 1 
шт.
Мультимедійні засоби:
телевізор JVC LT-50MU780 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт.,
ПК LogicPower (рік випуску 2018, 
строк експлуатації 10 років) – 11 
шт., ПЗ: Microsoft Windows 10 – 
11 ліцензій, LibreOffice 7 
(безкоштовне).

Ділова репутація навчальна 
дисципліна

ОК36 Ділова 
репутація.pdf

idpcCzvuSSDVhzwu
MP6mUjVc8j6aqVJl4

lgXlX3Ss2w=

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

Виробнича практика: 
Державне та 
регіональне 
управління

практика ОК42 ВП Державне 
та регіональне 
управління.pdf

tPBn9UQTHOjlE31Z
LX71XNTS+o586dPI

DO2AGIqjSYM=

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

Атестація здобувачів 
ВО

підсумкова 
атестація

Програма КДКЕ.pdf 1Sc9UUvEfZQ+4FR
MhEUR8Adxba0XW
Z2ZcMN5O/+Ro0g=

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

Дипломування підсумкова Дипломування.pdf BQsp7f7Bg+pDhyQA Проектор Epson EB-W41 (рік 



атестація nG0E+WzNOY64Ua
nLHfEycULFEsE=

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

Місцеве 
самоврядування

навчальна 
дисципліна

ОК24 Місцеве 
самоврядування.pdf

HVHPyiN1XoN4Idx
X3CDKbYasl5DrLLT

6nNIeTob9eds=

Мультимедійні засоби:
інтерактивна дошка Newline R5-
800E (рік випуску 2019, строк 
експлуатації 10 років) – 1 шт.,
комп’ютер-ноутбук HP-250 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт., ПЗ: Microsoft 
Windows 10 – 1 ліцензія, Teach 
Infinity Pro (ліцензія комплектно 
з дошкою),
проектор Epson X41 (рік випуску 
2019, строк експлуатації 10 
років) – 1 шт.
Інформаційні плакати «Публічне 
адміністрування та право» – в 
загальній кількості 5 шт.

Геополітика та 
національна безпека

навчальна 
дисципліна

ОК26 Геополітика 
та національна 

безпека.pdf

kZIqlNLSREPw3e3c3
F4UIJZenVqk7t63F5

VqQp88EZA=

Фліпчарт – 1 шт.
Мультимедійні засоби:
проектор Epson EB-W41 (рік 
випуску 2020, строк 
експлуатації 10 років) – 1 шт.,
комп’ютер-ноутбук HP-250 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт., ПЗ: Microsoft 
Windows 10 – 1 ліцензія.

Ділове урядування навчальна 
дисципліна

ОК35 Ділове 
урядування.pdf

2mL61z5FfdMGBrve
MWGtr/G1MtnpLyV

LirGw+un2Eu4=

Фліпчарт - 1 шт.
Мультимедійні засоби:
телевізор JVC LT-50MU780 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт.,
ПК LogicPower (рік випуску 2018, 
строк експлуатації 10 років) – 11 
шт., ПЗ: Microsoft Windows 10 – 
11 ліцензій, LibreOffice 7 
(безкоштовне), веб-браузер 
Chrome (безкоштовне).

Організація надання 
адміністративних 
послуг

навчальна 
дисципліна

ОК37 Організація 
надання 

адміністративних 
послуг.pdf

i22AKcpwjb8IDanWj
ytQawAPff2iMU+Vrp

YW8lYjwj8=

Фліпчарт - 1 шт.
Мультимедійні засоби:
ПК LogicPower (рік випуску 2018, 
строк експлуатації 10 років) – 11 
шт., ПЗ: Microsoft Windows 10 – 
11 ліцензій, LibreOffice 7 
(безкоштовне), веб-браузер 
Google Chrome (безкоштовне).
телевізор JVC LT-50MU780 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт.

Інформаційні системи 
та технології в 
публічному управлінні

навчальна 
дисципліна

ОК15 Інформаційні 
системи та 
технології в 
публічному 

управлінні.pdf

hSeqKQrl1TUGhmP0
Cq6ZLpTt7KnexSI3P

Aea9KAC4zU=

Мультимедійні засоби:
ПК Roma Atlon (рік випуску 2016, 
строк експлуатації 10 років) – 14 
шт. ПЗ: Windows 7 
(корпоративна ліцензія) – 13 шт, 
Windows 8.1 – 1 шт.,
пакет Microsoft Office 2013 – 15 
ліцензій, «1С:Підприємство».
інтерактивна дошка Newline R5-
800E (рік випуску 2019, строк 
експлуатації 10 років) – 1 шт.,
комп’ютер-ноутбук HP-250 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт., ПЗ: Microsoft 
Windows 10 – 1 ліцензія, Teach 
Infinity Pro (ліцензія комплектно 
з дошкою).

Стратегічне 
управління

навчальна 
дисципліна

ОК28 Стратегічне 
управління.pdf

bi96BU4+L06Ylfdg14
N2Q99m0sgrGGe3e

wn1fYhntYs=

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.
Програмне забезпечення: 
Windows 10 – 11 ліцензій, 
LibreOffice 3 (безкоштовне), 
Chrome (безкоштовне), Acrobat 
Reader DC (безкоштовне).

Публічні фінанси навчальна 
дисципліна

ОК27 Публічні 
фінанси.pdf

4gyhmlTYSHrVUdgJi
qTakoC7GY218Xc/L

q8UYcn8h+w=

Фліпчарт - 1 шт.
Мультимедійні засоби: 
проектор Epson EB-X02 (рік 
випуску 2015, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт.,
Ккмп’ютер-ноутбук HP-250 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт., ПЗ: Microsoft 
Windows 10 – 1 ліцензія.

Курсова робота 
Місцеве 
самоврядування

курсова робота 
(проект)

ОК25 КР Місцеве 
самоврядування.pdf

eQrU82fjdykH0dL7/
t06XrsUZNctHqw4O

vHGJPUdiDA=

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

Господарське право навчальна 
дисципліна

ОК11 Господарське 
право.pdf

iT65ao8hhtUtS+4As
dUIPpncYjlSBkVP5X

qEzTDMm14=

Мультимедійні засоби:
інтерактивна дошка Newline R5-
800E (рік випуску 2019, строк 
експлуатації 10 років) – 1 шт.,
комп’ютер-ноутбук HP-250 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт., ПЗ: Microsoft 
Windows 10 – 1 ліцензія, Teach 
Infinity Pro (ліцензія комплектно 
з дошкою),
проектор Epson X41 (рік випуску 
2019, строк експлуатації 10 
років) – 1 шт.
Інформаційні плакати «Публічне 
адміністрування та право» – в 
загальній кількості 5 шт.

Саморозвиток та 
саморегулювання 
особистості

навчальна 
дисципліна

ОК3 Саморозвиток 
та 

саморегулювання 
особистості.pdf

S858a/ms9hHEHK3
d2CHK59I/tVdW/Q1

6j3YoNCF4MjA=

Фліпчарт – 1 шт.
Мультимедійні засоби:
Телевізор Ergo 43DF3000 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт.

Соціологія навчальна 
дисципліна

ОК4 Соціологія.pdf 3riYiluFni3z02U3CfK
b0V6gr84akV0vTw0

Wz0al5DI=

Фліпчарт – 1 шт.
Мультимедійні засоби:
телевізор Ergo 43DF3000 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт.,
комп’ютер-ноутбук HP-250 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт., ПЗ: Microsoft 
Windows 10 – 1 ліцензія.

Філософія навчальна 
дисципліна

ОК5 Філософія.pdf fgfSnr0FacNtrk0ML
h23Jz4YSJdA94JxaX

+9f9SmInA=

Дошка для крейди.
Мультимедійні засоби:
проектор Epson EB-W41 (рік 
випуску 2020, строк 
експлуатації 10 років) – 1 шт.,
комп’ютер-ноутбук HP-250 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт., ПЗ: Microsoft 
Windows 10 – 1 ліцензія.

Соціальна психологія 
та конфліктологія

навчальна 
дисципліна

ОК6 Соціальна 
психологія та 

конфліктологія.pdf

kNqt6cF0ZzFftWlFE
9qxenPXmk/32s7sQ

D6eFHgJX6M=

Фліпчарт – 1 шт.
Мультимедійні засоби:
проектор Acer X118 (рік випуску 
2018, строк експлуатації 10 



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

Мікро- та 
макроекономіка

навчальна 
дисципліна

ОК7 Мікро- та 
макроекономіка.pdf

SWZYHBfkSKnUvW
qaoQ2p8k5ssmW4pa

jDIxAmXohKzfE=

Фліпчарт – 1 шт.
Мультимедійні засоби:
телевізор Ergo 43DF3000 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт.,
комп’ютер-ноутбук HP-250 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт., ПЗ: Microsoft 
Windows 10 – 1 ліцензія, Teach 
Infinity Pro (ліцензія комплектно 
з дошкою).

Маркетинг навчальна 
дисципліна

ОК8 Маркетинг.pdf owu+sTUQyHxJEB1
ge6gKNRc27kZ99hq

/ezXnRLqx2ZE=

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 ПЗ: Windows 10 – 11 
ліцензій, 
LibreOffice 3 (безкоштовне), 
Chrome (безкоштовне)

Логіко-політичні 
студії

навчальна 
дисципліна

ОК9 Логіко-
політичні 
студії.pdf

L5ocv9px8TZxUuLc
DSGAbg1jUD7X1h+

MgAfI/bfhzmA=

Фліпчарт – 1 шт.
Мультимедійні засоби:
проектор Epson EB-W41 (рік 
випуску 2020, строк 
експлуатації 10 років) – 1 шт.,
комп’ютер-ноутбук HP-250 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт., ПЗ: Microsoft 
Windows 10 – 1 ліцензія.

Менеджмент навчальна 
дисципліна

ОК10 
Менеджмент.pdf

RL78RZSp2Esy/eccL
IuMQirFb5r91A1PQE

2sBdUXo5w=

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

ОК23 Основи 
професійної етики 

та етикету.pdf

FYFDnTnusl0xB6g2
mY7fhJLGafUiL37+

VNBdYs20nFc=

Фліпчарт – 1 шт., набір посуду 
(чайний сервіз).
Мультимедійні засоби:
проектор Epson EB-W41 (рік 
випуску 2020, строк 
експлуатації 10 років) – 1 шт.,
комп’ютер-ноутбук HP-250 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт., ПЗ: Microsoft 
Windows 10 – 1 ліцензія.

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

ОК12 Іноземна 
мова.pdf

jr6728usaeEU7gOml
8uCVBNW5dws28rr

6CuueP0O+Yw=

Мультимедійні засоби: 
телевізор JVC LT50MV780 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт.,
комп’ютер-ноутбук HP-250 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт., ПЗ: Microsoft 
Windows 10 – 1 ліцензія.

Теорія організації навчальна 
дисципліна

ОК14 Теорія 
організації.pdf

OtyVHRo5F2tvur8t/
CrREX1WcmSm+JJh

JwMnKY7irmY=

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 ПЗ: 
Windows 10 – 11 ліцензій,
LibreOffice 3 (безкоштовне), 
Chrome (безкоштовне)

Публічне управління 
та адміністрування

навчальна 
дисципліна

ОК16 Публічне 
управління та 

адміністрування.p

12uG6cTivkL5e7G7tB
S2rduhIqBjytZs75Jh

EHFXh2Y=

Мультимедійні засоби:
інтерактивна дошка Newline R5-
800E (рік випуску 2019, строк 



df експлуатації 10 років) – 1 шт.,
комп’ютер-ноутбук HP-250 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт., ПЗ: Microsoft 
Windows 10 – 1 ліцензія, Teach 
Infinity Pro (ліцензія комплектно 
з дошкою),
проектор Epson X41 (рік випуску 
2019, строк експлуатації 10 
років) – 1 шт.
Інформаційні плакати «Публічне 
адміністрування та право» – в 
загальній кількості 5 шт.

Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

ОК13 Фізичне 
виховання.pdf

eKuN2sw6KEJ4kmH
losc6ibJnLvhnaj3c8J

fnH3SkeCE=

Футбольний та баскетбольний 
майданчик, тренажери.

Курсова робота 
Публічне управління 
та адміністрування

курсова робота 
(проект)

ОК17 КР Публічне 
управління та 

адміністрування.p
df

QSEkPf8nrp6FY1PJT
xmRowEoWffsxgHus

tpVfWLIy/c=

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

Економіка навчальна 
дисципліна

ОК18 Економіка.pdf CHd2H20F0w73+7t
S73KJWR47GEDisg5

Ihrfx+Q5Ff/Q=

Мультимедійні засоби: 
телевізор Vinga l43fhd23b (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт.,
проектор Epson CB 505 (рік 
випуску 2018, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт., 
ПК Roma PC/CPU Intel Core i3- 
8100 (рік випуску 2019, строк 
експлуатації 10 років), – 11 шт.,
Програмне забезпечення: 
Windows 10 – 11 ліцензій, 
LibreOffice 3 (безкоштовне), 
Chrome (безкоштовне), Acrobat 
Reader DC (безкоштовне).

Соціальна 
відповідальність 
держави

навчальна 
дисципліна

ОК19 Соціальна 
відповідальність 

держави.pdf

poB8/UIhJdkLeHFk
Kscr6OwRq84Dovmf

L+2fyDO7guU=

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

Фінанси навчальна 
дисципліна

ОК20 Фінанси.pdf wrb6h9NSCAE0Deq
ZEirqgzfl8tZog4fxYX

J8u7nxb3k=

Мультимедійні засоби: 
проектор Epson EB-X02 (рік 
випуску 2015, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт.,
комп’ютер-ноутбук HP-250 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт., ПЗ: Microsoft 
Windows 10 – 1 ліцензія.

Основи ораторського 
мистецтва

навчальна 
дисципліна

ОК22 Основи 
ораторського 

мистецтва.pdf

umpXYLRzGIqjqEQz
OkndmN9PEyTGXn
YuEXectQ8FwOE=

Фліпчарт – 1 шт., трибуна – 1 
шт.
Мультимедійні засоби:
проектор Epson EB-W41 (рік 
випуску 2020, строк 
експлуатації 10 років) – 1 шт.,
комп’ютер-ноутбук HP-250 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт., ПЗ: Microsoft 
Windows 10 – 1 ліцензія.

Історія та культура 
України

навчальна 
дисципліна

ОК2 Історія та 
культура 

України.pdf

gZVBcY5KewMdqGA
Yem+W1b5gjfHoan0

wjZ/oskf8wuc=

Мультимедійні засоби:
Інтерактивна дошка Newline R5-
800E (рік випуску 2019, строк 



експлуатації 10 років) – 1 шт.,
комп’ютер-ноутбук HP-250 (рік 
випуску 2019, строк експлуатації 
10 років) – 1 шт., ПЗ: Microsoft 
Windows 10 – 1 ліцензія, Teach 
Infinity Pro (ліцензія комплектно 
з дошкою),
проектор Epson X41 (рік випуску 
2019, строк експлуатації 10 
років) – 1 шт.

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

ОК1 Українська 
мова за 

професійним 
спрямуванням.pdf

gDiRXHpc2/RPb//G
hEmw9D3PsYPNb4p

dr+GgM/52HrI=

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

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

54643 Лубко 
Дмитро 
Вікторович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
енергетики і 

комп'ютерних 
технологій

11 Інформаційні 
системи та 
технології в 
публічному 
управлінні

Відповідність 
пунктам:
1,3,8,12,14,19

Публікації у наукових 
виданнях
http://www.tsatu.edu.u
a/kn/people/lubko-
dmytro-viktorovych/
 
Підручники, 
навчальні посібники 
або монографії
http://www.tsatu.edu.u
a/kn/people/lubko-
dmytro-viktorovych/
 
Патенти та авторські 
свідоцтва: -
Науковий  гурток  
1 Гурток 
„Інтелектуальні та 
експертні системи”
2 Гурток „Школа 
робототехніки”
 
Участь у професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю:
Є постійним членом 
громадської 
організації 
„Інноваційні обрії 
України”.
 
Підвищення 
кваліфікації:
НУБІП (Свідоцтво від 
24 березня 2017 року, 
№ 
СС00493706/002345-
17)



Опис показників 
професійної 
діяльності:
1) Наявність 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:
1. Pryima S. M., Strokan 
O. V., Rogushina J. V., 
Gladun A. Y., Lubko D. 
V., Malkina V. M. 
Ontological Analysis of 
Outcomes of Non-
formal and Informal 
Learning for Agro-
Advisory System 
AdvisOnt. In: Valencia-
García R., Alcaraz-
Marmol G., Del Cioppo-
Morstadt J., Vera-Lucio 
N., Bucaram-Leverone 
M. (eds). Technologies 
and Innovation. CITI 
2020. Communications 
in Computer and 
Information Science. 
Vol. 1309. Springer, 
Cham. PР. 3–17. 
(Scopus)
2. Строкань О.В., 
Прийма С.М., 
Рогушина Ю.В., 
Гладун А.Я., Лубко 
Д.В., Мозговенко А.А. 
AdvisOnt: 
семантизація сервісів 
агродорадництва для 
валідації результатів 
неформального та 
інформального 
навчання. Control 
Systems and 
Computers. 2021. № 1. 
С. 60-69. (Фахова)
3. Прийма С. М., 
Строкань О. В., Лубко 
Д. В., Мозговенко А. А. 
Інформаційна система 
семантичного 
опрацювання 
результатів 
неформального й 
інформального 
навчання. Праці 
Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету : наукове 
фахове видання. Гол. 
ред. д.т.н., проф. В. М. 
Кюрчев. Мелітополь: 
ТДАТУ. 2020. Вип. 20. 
Т. 3. С. 282–292.
4. Лубко Д.В. Розробка 
інтелектуальної 
інформаційної  
системи для 
птахівництва / Д.В. 
Лубко, С.В. Шаров // 
Системи обробки 
інформації: Збірник 
наукових праць. 
Харківський 
університет 



Повітряних Сил імені 
Івана Кожедуба. – 
Вип. 4 (150). - Харьків, 
2017. C. 170-174.
5. Лубко Д.В. 
Методологія 
проектування Аrduino 
в якості Web-client та 
Web-server з 
використанням 
датчика DHT11 та їх 
порівняльна 
характеристика / Д.В. 
Лубко, Ю.О. Литвин 
// Вісник 
Національного 
технічного 
університету „ХПІ”. 
Збірник наукових 
праць. Серія: Нові 
рішення в сучасних 
технологіях. – Х.: НТУ 
„ХПІ”. – 2017. - №32 
(1254). С. 62-67. 
Наукове фахове 
видання.
6. Лубко Д.В. 
Проектування та 
розробка експертної 
системи 
діагностування 
несправностей 
транспортних засобів 
/ Д.В. Лубко, О.Г. 
Зінов’єва, С.В. Шаров 
// Системи обробки 
інформації. – 2019. – 
№ 1(156). – С. 15-21.
Посилання: 
http://www.tsatu.edu.u
a/kn/people/lubko-
dmytro-viktorovych/
 
3) Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника
 
Методи та системи 
штучного інтелекту: 
навч. посіб. / укл. Д.В. 
Лубко, С.В. Шаров.  
Мелітополь: ФОП 
Однорог Т.В., 2019.  
264 с. ISBN 978-617-
7566-68-6
 
Посилання: 
http://www.tsatu.edu.u
a/kn/wp-
content/uploads/sites/1
6/knyha.-msshy-v-
byblyoteku.pdf
 
Посилання: 
http://www.tsatu.edu.u
a/kn/people/lubko-
dmytro-viktorovych/
 
 
8)  Виконання 
функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту):
 
Проект ТДАТУ «ISSI».
Тема проекту: 
«Теоретичне 
обґрунтування та 
розроблення 



інформаційної 
системи семантичної 
ідентифікації, 
документування та 
обробки результатів 
неформального та 
інформального 
навчання» (номер 
державної реєстрації 
0119U000272).
Відповідальний 
виконавець – к.т.н., 
доцент Д.В. Лубко.
 
Посилання: 
http://www.tsatu.edu.u
a/kn/proekt-issi/
 
12)  Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
 
1. Лубко Д.В. 
Інформаційне WEB-
забезпечення EURES. 
Використання 
пошукувачами 
європейського 
порталу з послуг 
трудового 
посередництва.  
Сучасні наукові 
дослідження на шляху 
до євроінтеграції.  
Мелітополь: ФОП 
Однорог Т.В. 2019. 
Частина 2.  С. 60-65.
Посилання: 
http://elar.tsatu.edu.ua
/handle/123456789/85
23
Посилання:  
http://elar.tsatu.edu.ua
/bitstream/123456789/
8523/1/СУЧАСНІ%20
НАУКОВІ%20ДОСЛІД
ЖЕННЯ%20НА%20Ш
ЛЯХУ%20ДО%20ЄВР
ОІНТЕГРАЦІЇ%20-
%20ч.2-60-65.pdf
2. Лубко Д.В. 
Використання 
роботодавцями web-
платформи EURES, як 
гарантованого засобу 
покращання послуг 
трудового 
посередництва. 
Сучасні наукові 
дослідження на шляху 
до євроінтеграції. 
Мелітополь: ФОП 
Однорог Т.В. 2019. 
Частина 2. С. 65-70.
Посилання: 
http://elar.tsatu.edu.ua
/bitstream/123456789/
8523/1/СУЧАСНІ%20
НАУКОВІ%20ДОСЛІД
ЖЕННЯ%20НА%20Ш
ЛЯХУ%20ДО%20ЄВР
ОІНТЕГРАЦІЇ%20-



%20ч.2-60-65.pdf
3. Лубко Д.В. 
Експертне 
оцінювання як 
важливий фактор 
працездатності 
експертної системи. 
ХVІ Міжнародна 
науковопрактична 
інтернет-конференція 
«Актуальні наукові 
дослідження: 
теоретичні та 
практичні аспекти». 
Дніпро: ГО «НОК». С. 
37-41.
Посилання: 
http://elar.tsatu.edu.ua
/bitstream/123456789/
7196/1/Lubko_2019_37
.pdf
4. Лубко Д.В. 
Створення 
інформаційної 
системи 
діагностування 
несправностей ПК та 
рекомендацій по їх 
усуненню. Матеріали 
VІІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
„Автоматизація та 
інформаційні 
технології: стан, 
досягнення, 
перспективи 
розвитку”.  Бердянськ, 
2018. С. 93-97.
Посилання: 
http://elar.tsatu.edu.ua
/bitstream/123456789/
7206/1/3-93-97.pdf
5. Лубко Д.В. Вибір 
технології розведення 
курей шляхом 
проектування 
інформаційно-
довідкової системи. ІХ 
Всеукраїнська 
науковопрактична 
конференція: 
„Інформаційні 
технології в освіті та 
науці”. Збірник 
наукових праць. (18-19 
травня 2017 р.). 
Мелітопольський 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Богдана 
Хмельницького. - №1 
(19). Мелітополь, 2017. 
С.165-169.
Посилання: 
http://www.tsatu.edu.u
a/kn/people/lubko-
dmytro-viktorovych/
 
 
До П.14  Керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком.
 
Гурток 
„Інтелектуальні та 
експертні системи”
Гурток „Школа 
робототехніки” (на 
платформі Ардуіно”).



 
Посилання:  
http://www.tsatu.edu.u
a/kn/naukova-
dijalnist/naukovi-
hurtky/
Посилання: 
http://www.tsatu.edu.u
a/nauka/wp-
content/uploads/sites/4
9/nakaz-1422-n-pro-
zatverdzhennja-
pereliku-hurtkiv-2020-
2021-n.r..pdf
 
До П.16 Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
 
Доцент Лубко Д.В. є 
постійним членом 
громадської 
організації 
„Інноваційні обрії 
України”.
Номер посвідчення 
№000042.
Посилання: 
http://www.tsatu.edu.u
a/kn/people/lubko-
dmytro-viktorovych/

155220 Плотніченко 
Світлана 
Романівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Економіки та 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Таврійська 
державна 

агротехнічна 
академія, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

0501 
Економіка 

підприємства, 
Диплом 
магістра, 

"Класичний 
приватний 

університет", 
рік закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
281 Публічне 
управління та 

адмініструванн
я

18 Основи 
професійної 
етики та 
етикету

Відповідність 
пунктам:
1,3,4,11,14,19

http://feb.tsatu.edu.ua/
teacher/plotnichenko-
svitlana-romanivna/ 
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. 
Комунікативна 
діяльність та ділове 
спілкування у роботі 
публічної служби./ 
С.Р. Плотніченко// 
Збірник наукових 
праць ТДАТУ 
(економічні науки) / 
За ред. Л.В. Синяєвої 
– Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 



типографія «Люкс», 
2021. - №1  (43).- 163 с. 
С. 88-91.
3. Плотніченко С.Р. 
Особливості 
використання іміджу 
та його використання 
у PR / С.Р. 
Плотніченко// 
Збірник наукових 
праць ТДАТУ 
(економічні науки) / 
За ред. Л.В. Синяєвої 
– Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс», 
2021. - №1  (43).- 163 с. 
С. 94-99.
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.Плотніченко С.Р 
Аналіз методів 
моделювання 
транспортних систем/ 
О.П. Назарова, С.Р. 
Плотніченко, Н. В. 
Сурженко// Збірник 
наукових праць 
ТДАТУ (економічні 
науки) / За ред. Л.В. 
Синяєвої – 
Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс», 
2017. - №1  (30).- 163 с. 
С. 53-55. 
6. Плотніченко С.Р  
Операційний 
менеджмент в системі 
управління 
підприємством / С.Р. 
Плотніченко, 
Безверхня Ю.В.// 
Збірник наукових 
праць ТДАТУ 
(економічні науки) / 
За ред. Л.В. Синяєвої 
– Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс», 
2016. - №1  (30).- 163 
с. С. 59-61.
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. 
3. Економіка сучасних 
соціально-трудових 
відносин 
(перероблений та 
доповнений): 
Навчальний посібник 
для аспірантів з галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування/ 
Навчальний посібник 
для аспірантів з галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування» / 
Л.В.Синяєва, 
С.А.Нестеренко, С.Р. 
Плотніченко та ін.; За 
ред.. Л.В.Синяєвої. – 
Мелітополь, 2019. – 
260 с.
4. Навчальний 
посібник. Основи 
ділового етикету та 
протоколу. Навч. 
посібн. [для студ. вищ. 
навч. закл.] / С.Р. 
Плотніченко. К.: 
Видавничий дім 
«Кондор», 2021. 200 с.

Монографії:
1. 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.
2.Методичні і 
практичні питання 
викладання 
дисциплін в 
менеджменту// Під 
ред.. д.е.н., проф..  Л. 
В. Синяєвої, д.е.н., 
проф..  С. А. 
Нестеренко – 
Мелітополь: ТОВ 
«Колор Принт», 
2019.-360

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування:
1. Державний вищий 
навчальний заклад 
«Запорізький 
національний 
університет» за 
напрямом 



«Менеджмент», 2016 
р.
2. 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.
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 № 
СС05402565/83-18. 
Опрацьовано теми: 
зв’язки з 
громадськістю в 
органах влади, 
економіка та 
організація 
підприємств, 
корпоративне 
управління, основи 
гостинності, 
управління 
потенціалом 
підприємств.
4. Міжнародне 
онлайн-стажування 
"Вища освіта 4.0. 
Цифрова 
трансформація" 
(Білорусь, 72 години) 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2021/
04/Plotnichenko.jpg
5. Національний 
педагогічний 
університет ім. М.П. 
Драгоманова 
підвищення 
кваліфікації з 
29.05.2020 по 
30.05.2020 за 
напрямом «Аналітика 
в прийнятті 
стратегічних 
управлінських 
рішень». Сертіфікат 
№ 6877666721
6. Український 
науково-методичний 
центр практичної 
психології і соціальної 
роботи НАПН України 
підвищення 
кваліфікації за 
напрямом 
«Самоменеджмент 
психолога закладу 
освіти: секрети 
вдалого планування». 



СП № 20051941
7. Організація 
навчального процесу. 
Новий освітній 
простір" за темою 
"Візуалізація 
навчального контенту 
за допомогою 
майндмеппінгу, або як 
навчати цікаво та 
захоплююче" 
Сертифікат № 
7929147418 24.08.20
8.   "Педагогічні 
інновації та 
інструменти. Техніки 
для особистого та 
психологічного 
розвитку" за темою 
"Потреби та мотиви 
сучасного викладача" 
Сертифікат № 
572433984. 26.06.20
Науковий  гурток
1.Організаційна 
робота – керуюча 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком 
«Діловий етикет»
Участь у професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю: 
Громадська 
організація «Клуб 
ділових жінок»

139100 Радченко 
Наталія 
Геннадіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Економіки та 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Таврійська 
державна 

агротехнічна 
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1. Natalia V. Trusova, 
Inna A. Kohut, Svitlana 
A. Osypenko, Nataliia 
G. Radchenko, Natalia 
N. Rubtsova 
Implementation of the 
Results of Fiscal 
Decentralization of 
Ukraine and the 
Countries of the 
European Union / 
Journal of Advanced 
Research in Law and 
Economics, [S.l.], v. 10, 
n. 6, p. 1649-1663, sep. 
2019. (наукометрична 
база: Scopus) Available 
at: 
https://journals.asersp
ublishing.eu/jarle/articl
e/view/4931 Date 
accessed: 13 june 2020. 
http://elar.tsatu.edu.ua
/handle/123456789/110
95

2. Трусова Н.В., 
Радченко Н.Г. 
Інструменти 
фінансової підтримки 
кредитування 
аграрної галузі в 
України // Облік і 
фінанси. 2020. №4 
(90). с. 59-67. DOI 
https://doi.org/10.3314
6/2307-9878-2020-
4(90)-59-67



3. Радченко Н.Г., 
Жадан В.С. Оцінка 
рівня інвестиційного 
забезпечення 
розвитку підприємств 
аграрного сектору // 
Збірник наукових 
праць Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету 
(економічні науки) / 
За ред. Л.В. Синяєвої. 
– Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс». 
2018. № 2 (37). с. 213-
220

4.  Radchenko N., 
Rubtsova N., Chkan I., 
Yakysheva I. 
Methodical approaches 
to implementation of 
financial bank stability 
/ N. Radchenko, N. 
Rubtsova, I. Chkan, I. 
Yakysheva // Modern 
Development Paths of 
Agricultural Production 
- Trends and 
Innovations. Publisher 
under the imprint: 
Springer, 2019. – P. 
547-560 
(наукометрична база: 
Scopus)

5.  Трусова Н.В., 
Радченко Н.Г., 
Рубцова Н.М. Моделі 
банківського 
кредитування 
підприємств аграрної 
галузі. Ефективна 
економіка. 2021. №4. 
URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/

DOI: 10.32702/2307-
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Підручники, 
навчальні посібники 
або монографії

1. Радченко Н.Г. 
Банківський кредит як 
інструмент 
формування 
фінансових ресурсів 
аграрних підприємств 
/ Korneev, V., 
Pasichnyk, Yu., 
Radchenko, Nataliia // 
Gesellschaftsrechtliche 
Transformationen von 
wirtschaftlichen 
Systemen in den Zeiten 
der Neo-
Industrialisierung: 
Collective monograph;
(С. 410-418) 2020 
http://elar.tsatu.edu.ua
/handle/123456789/110
74 
http://www.aenu.org/d
ownload/monographs/
Monographie2020.pdf



2. Радченко Н.Г. 
Науково-методичні 
рекомендації 
інвестиційного 
забезпечення 
розвитку 
підприємницької 
діяльності аграрного 
сектору економіки та 
сільських територій 
регіону / За ред. Яцух 
О.О. // Фінансове 
забезпечення 
соціально-
економічного 
розвитку сільських 
територій в умовах 
підвищення 
самостійності регіонів: 
колективна 
монографія. – 
Мелітополь: 
Видавничий будинок 
ММД, 2019. – 302 с. – 
С. 90-125

Патенти та авторські 
свідоцтва:

1.  Когут І.А., Радченко 
Н.Г. Свідоцтво про 
реєстрацію авторських 
прав на твір: 
Науковий твір 
«Концептуальні 
підходи до управління 
витратами суб’єктів 
господарювання» 
Свідоцтво №83453 від 
04.12.2018 // 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2019/
06/Avtorske-
svidotstvo-3-Kogut-
Radchenko.jpg

2.  Радченко Н.Г. 
Свідоцтво про 
реєстрацію авторських 
прав на твір № 90571. 
Науковий твір 
"Державне 
регулювання 
фінансової 
стабільності 
банківської системи 
України".  Дата 
реєстрації 10.07.2019.   
// 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2018/
06/Svidotstvo-
Radchenko.jpg

3. Радченко Н.Г., Яцух 
О.О., Синяєва Л.В. 
Свідоцтво про 
реєстрацію авторських 
прав на твір: 
Монографія 
«Механізм 
кредитування 
суб’єктів 
господарювання 
аграрного сектору» 
Свідоцтво № 85111, 
дата реєстрації 
31.01.2019.



4. Яцух О.О., Трусова 
Н.В., Когут І.А., 
Косторной С.В., Цап 
В.Д., Аблязова Е.З., 
Радченко Н.Г., 
Якушева І.Є., Рубцова 
Н.М., Чкан І.О., 
Демченко І.В., 
Захарова Н.Ю., 
Осипенко С.О. 
Монографія: 
«Фінансове 
забезпечення 
соціально-
економічного 
розвитку сільських 
територій в умовах 
підвищення 
самостійності 
регіонів». Свідоцтво 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір №97387. Дата 
реєстрації 29.04.2020 
р.

5. Радченко Н.Г., 
Рубцова Н.М., Чкан 
І.О., Якушева І.Є. 
«Methodical 
approaches to 
implementation of 
financial bank 
stability». Свідоцтво 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір №97456. Дата 
реєстрації 06.05.2020 
р.

 Підвищення 
кваліфікації:

1.  Підвищення 
кваліфікації з галузі 
знань «Управління та 
адміністрування» у 
Запорізькій 
державній інженерній 
академії у період з 
10.09.2018 року по 
19.10.2018 року. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
05402565/85-18

2. Підвищення 
кваліфікації «Цифрові 
трансформації в освіті, 
бізнесі, ІТ та культурі» 
ВГО «Українська 
асоціація фахівців з 
інформаційних 
технологій». 
Сертифікат № ПК-К 
21-03/221 від 
25.03.2021

3 Онлайн-курс 
підвищення 
кваліфікації освітян 
«Мистецтво 
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72907563 від 
08.04.2021 року.

4.  Міжнародне 
онлайн-стажування 



«Університет 4.0. 
Цифрова 
трансформація 
університетів», що 
проводиться до 22 
квітня 2021 року на 
базі 
Республіканського 
Інституту Вищої 
Школи Республіки 
Білорусь спільно з 
освітньою онлайн-
платформою SKLAD 
(Мінськ, Білорусь). 
Сертифікат "Higher 
Education 4.0. Digital 
transformation" 
№02414 (Білорусь, 
2021)

5.  Курси емоційного 
інтелекту. Сертифікат 
№ 82437593 від 
07.03.2021

Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації 
«Інноваційні методи 
дистанційного 
навчання з 
використанням 
платформ Zoom і 
Moodle» у Громадська 
організація 
«Міжнародна 
фундація науковців та 
освітян», Люблін, 
Республіка Польща 
31.05-07.06.2021 ES 
№6431/21 від 
07.06.2021
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Моторного, рік 
закінчення: 

2020, 
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Диплом 
доктора наук 
ДД 009598, 
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Диплом 
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1. Михайлова Л. І., 
Нехай В. В. Маркетинг 
збуту промислових 
підприємств. Вісник 
СумДУ. Сер. 
«Економіка» (Google 
Scholar, РІНЦ). 2017. 
№ 1. С. 46–51 (0,31 
друк. арк.).  
2. Нехай В. В. 
Застосування 
методології 
консолідованого 
маркетингу для 
вирішення проблем 
збуту підприємств 
галузі 
сільськогосподарськог
о машинобудування. 
Збірник наукових 
праць Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету 
(економічні науки) 
(Index Copernicus та 
ін.). 2018. № 1 (36). С. 
60–66  
3. Нехай В. В. 
Чинники розвитку 
збуту підприємств 
сільськогоспо¬дарськ



кандидата наук 
ДK 038181, 

виданий 
09.11.2006, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

026981, 
виданий 

20.01.2011

ого машинобудування 
та сільського 
господарства країни. 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету (Index 
Copernicus та ін.). 
2018. № 4 (260). С. 
265–265  
4. Нехай В. В. 
Маркетингова 
політика розподілу 
підприємств 
сільськогосподарськог
о машинобудування. 
Збірник наукових 
праць Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету 
(економічні науки) 
(Index Copernicus та 
ін.). 2018. № 2 (37). С. 
122–128  
5. Mikhailova L. I., 
Nekhay V. V. 
Aapplication for 
consolidated marketing 
solve the problems 
product sales of 
agricultural 
engineering. The 
scientific heritage. 
Budapest. 2017. № 8 
(8) Р. 2, 21–31 
6. Нехай В. В. 
Инновации создания 
маркетинговых 
организаций. Theory 
and practice: problems 
and prospects book of 
abstracts 21st–22nd of 
May, 2020. 
Marijampole and 
Kaunas, Lithuania, С. 
64-65. 
7. Нехай В.В. 
Маркетингове 
планування діяльності 
підприємств  та 
логістики на  ринку  
товарів виробничого 
призначення. 
Науковий вісник 
Полтавського 
університету 
економіки і торгівлі. 
2020. № 2 (98). С. 58-
65  (Index Copernicus).     
Монографії :
1.Нехай В. В. Збутова 
діяльність 
підприємств 
сільськогосподарськог
о машинобудування: 
теорія та практика : 
монографія. 
Мелітополь : МДПУ 
ім. Б. Хмельницького, 
2016. 337 с.  
2.Нехай В. В. 
Методологія розвитку 
збуту продукції 
сільськогоспо¬дарськ
ого машинобудування 
в умовах обмеженої 
раціональності. 
Економічна 
кібернетика: 
моделювання 



соціально-
економічних систем / 
за ред. Л. М. Савчук, 
К. Ф. Ковальчука. 
Дніпро : Пороги, 2017. 
С. 454–464. 
6.Нехай В. В. Обрання 
консолідованого 
маркетингу для 
вирішення проблем 
збуту 
сільськогосподарської 
техніки. 
Національний 
менеджмент в умовах 
інтеграційних та 
глобалізаційних 
викликів / за наук. 
ред. д-ра екон. наук, 
проф. Л. І. 
Михайлової. Суми : 
ФОП Литовченко Є. 
Б., 2019. С. 193–218.
Підвищення 
кваліфікації, 
стажування:
1. Запорізька 
державна інженерна 
академія МОН 
України з галузі знань 
«Управління та 
адміністрування» з 
18.10.2018 по 
28.11.2018, свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації 
№СС05402565/116-18 
від 28.11.18р.. 
Опрацьовано теми: 
«Маркетингова 
політика розподілу», 
«Інфраструктура 
товарного ринку», 
«Логістичний 
менеджмент», 
«Маркетинг та 
логістика»;
2.Університет ISMA 
(Riga, Latvia), 
свідоцтво № 01-
18/161-21 від 
29.04.2021 р. Тема: 
«Theory and practice of 
scientific and 
pedagogical approaches 
in education» (Теорія і 
практика науково-
педагогічних підходів 
в освіті)    Сертифікат 
№ 01-18/161-21 від 
29.04.2021 р. 
Опрацьовано теми: 
1) Strategic approach to 
the remote learning - an 
application of the EU 
experience (60 годин)
2) Interdisciplinary 
approach to the 
construction of 
educational programs 
(60 годин)
3) Educational projects 
and European 
experience (60 годин)
2. Термін стажування: 
29.03.2021 р. – 
29.04.2021 р.
Патенти та авторські 
свідоцтва:
-  Авторське свідоцтво 
№90841 від 16.07.2019 



р. на науковий твір 
«Маркетингова  
політика розподілу»;
- Авторське свідоцтво 
№90842 від 
16.07.2019 р. на 
науковий твір 
«Логістичний 
менеджмент».
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Удосконалення 
менеджменту, 
маркетингу та 
логістики на 
підприємствах»

195829 Нестеренко 
Олена 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Економіки та 
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Диплом 
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приватний 
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060101 
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Диплом 
кандидата наук 

ДK 053322, 
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Skills of a New 
Paradigm in the 
European Integration 
Scientific and 
Educational Space. 
Universal Journal of 
Educational Research, 
8 (11D),2020. 158-172
2. Нестеренко О.М, 
Горбова Н.А. Аналіз 
сучасної нормативно-
правової бази з 
питань правового 
виховання в Україні. 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 
Електронне наукове 
фахове видання. № 3, 
2021. С. 31-34
3. Горбова Н.А.,  
Нестеренко О.М. 
Партисипація як один 
з елементів цифрової 
трансформації 
публічного 
управління. Публічне 
управління та митне 
адміністрування 
(правонаступник 
наукового збірника 
“Вісник Академії 
митної служби 
України.Серія: 
“Державне 
управління”). №1(28). 
Видавничий дім 
«Гельветика». 2021. 
118 с.С. 20-27
4. Горбова Н.А., 
Нестеренко О.М. 
Теоретична модель 
правовиховного 
процесу в його 
динаміці/ Науковий 
юридичний журнал 
«Правові новели», № 
11/2020. С. 16-22, 319 
с.
2. Нестеренко О.М., 
Олексенко Р.І. 
Соціально-
філософська 



рефлексія філософії 
правового виховання 
особистості як основи 
функціонування 
демократичного 
суспільства/ 
Humanities Studies: 
Збірник наукових 
праць, № 4 (81), 2020. 
С 165-181.
5. Andriushchenko 
Kateryna, Mariia 
Tepliuk, Igor 
Vinichenko, Olena 
Nesterenko, Ljudmyla 
Yefimenko, Maksym 
Budiaiev (2019). Policy 
Assessment Investment 
Appeal of Innovation 
Projects Enterprises. 
International Journal of 
Innovative Technology 
and Exploring 
Engineering 
(IJITEE);Vol. 9, Issue 2 
(P. 5111-5122) 
6. Горбова Н.А., 
Нестеренко О.М., 
Теоретико-
методологічні 
механізми впливу 
державної політикина 
процес формування 
свідомої особистості./ 
Прикарпатський 
юридичний вісник 1 (4 
(29)), С. 33-37
7. 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; 
8. Нестеренко О. М. 
Систематизація видів 
правового виховання. 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія: 
Юридичні науки. 
2018. Вип. 3, Т. 1. С. 
37-40.
 9. Нестеренко О. М. 
Фактори, що 
визначають специфіку 
правового виховання в 
різних типах правових 
систем. Держава та 
регіони. Серія: Право. 
2018. № 1. С. 17-21. 
10. Нестеренко О. М. 
Аналіз особливостей 
деформації правової 
свідомості у 
професійному 
середовищі. Науковий 
вісник Міжнародного 



гуманітарного 
університету. Серія: 
Юриспруденція. 2017. 
№ 25. С. 10-12. 
11. Нестеренко О. М. 
Особливості правової 
соціалізації 
внутрішньо 
переміщених осіб. 
Підприємництво, 
господарство і право. 
2017. № 5. С. 185- 188.
 

Підручники, 
навчальні посібники 
або монографії
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
2. Ортіна, Г. В., 
Горбова, Н. А., 
Застрожнікова, І. В., 
Вороніна, Ю. Є., 
Нестеренко, О. М., 
Єфіменко, Л. М., & 
Гарбар, Г. А. (2020). 
Демократична 
концепція 
формування 
свідомого суспільства: 
монографія. 
Мелітополь: ФОП 
Однорог Т.В.- 145 с. 
Сучасне правове 
виховання в Європі як 
один із способів 
формування 
свідомого 
громадянина.

Патенти та авторські 
свідоцтва:
Горбова Н.А., 
Нестеренко О.М. 
науковий твір 
«Тестовий комплекс з 
дисципліни 
«Господарське 
право». Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 85245
2. Ортіна Г.В., 
Єфіменко Л.М., 
Горбова Н.А., 
Нестеренко О.М. 
Науковий твір 
«Методичні 
рекомендації для 
проведення тренінгу 
«Розвиток міста». 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 85145
3. Нестеренко О.М., 
Горбова Н.А. 
науковий твір з 
дисципліни 
«Природоохоронне 
законодавство та 
екологічне права». 



Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №85138 від 
31.01.2019.
4. Нестеренко О.М., 
Горбова Н.А. 
науковий твір «Захист 
прав споживачів. 
Тестовий комплекс 
дисципліни». 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 85137 від 
31.01.2019.
5. Нестеренко О.М., 
Горбова Н.А. 
науковий твір 
«Тестовий комплекс з 
дисципліни 
«Правознавство». 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 85139 від 
31.01.2019.
 Науковий  гурток 
Керівник постійно 
діючого студентського 
наукового гуртка 
правового 
дискусійного клубу 
студентської молоді 
«Правовий компас».
Участь у професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю:
 член громадської 
організації "Асоціація 
науковців України"
Підвищення 
кваліфікації:
1. Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України Свідоцтво  СС 
00493706/002371-17 
від 24.03.17 р.
2. Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
05402565/115-18, 
Запорізька державна 
інженерна академія, 
28.11.2018: «Земельне 
право», «Аграрне та 
екологічне право», 
«Адміністративне 
право», «Трудове 
право», 
«Правознавство».
3. Міжнародне 
онлайн-стажування
«Університет 4.0. 
Цифрова 
трансформація 
університетів». 
Республіка Білорусь, 
м. Мінськ з 7 по 23 
квітня 2021 року. (72 
години) Сертифікат 
№02420 
4. Міжнародне 
стажування на тему: 
«Інтернаціоналізація 
закладів освіти: 
міжнародні проєкти 
та партнерства», 
Університет 



Суспільних Наук 
(UNS) у м. Лодзь у 
співпраці з Фундацією 
Central European 
Academy Studies and 
Certifications (CEASC). 
Грудень 2020-лютий 
2021

106193 Тебенко Віта 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Економіки та 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Таврійська 
державна 

агротехнічна 
академія, рік 
закінчення: 

1996, 
спеціальність: 

7.050107 
економіка 

підприємства

21 Економіка та 
організація 
інноваційної 
діяльності

Відповідність 
пунктам:
1,3,4,8,12,14

Публікації у наукових 
виданнях
1. V. M. Tebenko, Y. O. 
Vlasiuk, D. V. Hrybova, 
S. S. Biliaiev. The 
influence of small 
business spreading on 
the dynamics of the 
labor costs share in 
value added generated 
by leading industries of 
Ukrainian economy. 
Збірник наукових 
праць «Financial and 
credit activity: 
problems of theory and 
practice» Vol 3, No 26 
(2018)  (Web of 
Science)
2. Тебенко В.М., 
Болтянська Л.О. Від 
вибору бізнес–ідеї до 
її реалізації / В.М. 
Тебенко, Л.О. 
Болтянська / Збірник 
наукових праць 
Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету 
(економічні науки) – 
За ред. Л.В. Синяєвої 
– Мелітополь. - 2017. - 
№3 (35). – С. 20-27.
(наукометричне 
фахове видання) 
3. Тебенко В.М. 
Проблеми та 
тенденції 
інноваційного 
розвитку промислових 
підприємств України / 
В.М. Тебенко / 
Збірник наукових 
праць Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету 
(економічні науки) – 
За ред. Л.В. Синяєвої 
– Мелітополь. - 2018. - 
№2 (37). – С. 146-154 
(наукометричне 
фахове видання) 
4. Тебенко В.М., 
Андрєєва Л.О., Лисак 
О.І., Вдосконалення 
управління проектами 
інноваційного 
розвитку підприємств 
торгівлі / В. М. 
Тебенко,  Л.О. 
Андрєєва, О.І. Лисак 
// Збірник наукових 
праць Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету 
(економічні науки). 



Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс». – 
2020. – № 1 (41) . – С. 
108-115.
5. Лисак О. І., 
Андрєєва Л. О., 
Тебенко В. М. 
Інноваційні методи 
інтернет-торгівлі / / 
Л.О. Андрєєва, О.І. 
Лисак, В. М. Тебенко 
// Збірник наукових 
праць Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету 
(економічні науки) 
Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс». 
2020. – № 2 (42). – С. 
83-92.
6. Тебенко В. М., 
Андрєєва Л. О., Лисак 
О. І. Інноваційна 
складова 
підприємницької 
діяльності в аграрній 
сфері // Л.О. 
Андрєєва, О.І. Лисак, 
Тебенко В. М. // 
Збірник наукових 
праць Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету 
(економічні науки) – 
Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс». – 
2020. – № 2 (42). – С 
92-101.

Підручники, 
навчальні посібники 
або монографії
1. Підприємництво: 
соціально-економічне 
та інституціональне 
забезпечення 
розвитку: Монографія 
/ Л.О. Андрєєва, Л.О. 
Болтянська, М.І. 
Грицаєнко, Г.М. 
Завадських, В.М. 
Тебенко. Мелітополь, 
Люкс, 2021. 300 с.

2.Тебенко В.М., 
Грицаєнко Г.І., Лисак 
О.І. Курс лекцій з 
дисципліни: 
«Економіка та 
організація 
інноваційної 
діяльності» для 
здобувачів ступеня 
вищої освіти 
«Бакалавр» зі 
спеціальності 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» / В.М. 
Тебенко, Г.І. 
Грицаєнко, О.І. Лисак. 
– Мелітополь: Люкс, 
2020.  –  159 с. 

3. Економіка та 
організація 



інноваційної 
діяльності Навч. 
посібн. - 1 вид./ В.М. 
Тебенко/ Вид-во: 
Видавничо-
поліграфічний центр 
«Люкс». 2014. – 302 с. 
(16 ум. др. арк., з 
грифом МОН)

Патенти та авторські 
свідоцтва:
• 104105 Авт. свід. на 
курс лекцій 
«Регіональна 
економіка» Автори: 
Завадских Г.М., 
Педченко Г.П., 
Тебенко В.М.,  
16.04.2021 р.
• 104104 Авт. свід. на 
курс лекцій 
«Економіка та 
організація 
інноваційної 
діяльності» Тебенко 
В.М.,  Грицаенко Г.І., 
Лисак О.І., 16.04.2021 
р.
 
Науковий  гурток 
«Економіка та 
розвиток 
підприємництва»

Участь у професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю: 

Підвищення 
кваліфікації:
1. Підвищення 
кваліфікації з 
10.09.2018 по 
19.10.2018 в ЗДІА, 
номер свідоцтва СС 
05402565/89-18
2. Участь у тренінгу з 
неформальної освіти 
«Інноваційні 
методики у 
викладацькій 
діяльності», за 
підтримкою БЩ БФ 
«Джаманта-центр» 
(серпень 2020 р.), 
загальним обсягом 25 
годин.
3. Навчання за 
освітньою програмою 
«Презентаційна 
грамотність», 
березень 2021, в обсязі 
10 годин (сертифікат 
№ 646 ГС СП «Центр 
освіти дорослих 
«Перший»)
4. Міжнародне 
онлайн-стажування 
“Університет 4.0. 
Цифрова 
трансформація 
університетів” (7-23 
квітня 2021р.), 
загальним обсягом 25 
годин. (Сертифікат 
№02437)

264844 Єфіменко Старший Факультет Диплом 14 Тренінг-курс: Відповідність 



Людмила 
Миколаївна

викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
бізнесу

магістра, 
Приватне 

акціонерне 
товариство 

"Приватний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Запорізький 
інститут 

економіки та 
інформаційних 

технологій", 
рік закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

8.03060104 
менеджмент 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 063113, 

виданий 
26.01.2011

Громадський 
орієнтир

пунктам:
1,3,11,12,19

Основні публікації:
1. Єфіменко Л., 
ОртінаГ. Соціальна 
когезія як основа 
формування 
молодіжної політики 
Україна. Гілея: 
науковий вісник. – К. : 
«Видавництво 
«Гілея», 2020. – Вип. 
157 (No 6-9). Ч. 2. 
Філософські науки. 
С.39-44 
2. L. Yefimenko, K 
.Andriushchenko, V. 
Kovtun, L. Shergina, O. 
Rozhko, Agro-based 
Clusters: A Tool for 
Effective Management 
of Regional 
Development in the 
ERA of Globalisation. 
TEM Journal. Vol. 9. № 
1, p. 198‐204. 
3. Ortina H., Yefimenko 
L., Voronina Yu. The 
philosophy of 
sustainable 
development as a vector 
of social and 
responsible partnership 
of the state, business 
and civil society. 
Культурологічний 
вісник нижньої 
Наддніпрянщини. 
Запоріжжя 2019. 
Випуск 40. Том 2. С. 
111-117. 
4. Ортіна Г. В., 
Єфіменко Л.М. 
Партнерство як 
основа 
конкурентоспроможн
ості розвитку громад в 
умовах 
децентралізації 
//Вісник 
Національного 
університету 
цивільного захисту 
України. – 2019. – Т. 2. 
– № 11. – С. 344-352. 
5. K. Andriushchenko, 
M.Tepliuk, I. 
Vinichenko, O. 
Nesterenko, L. 
Yefimenko, M. 
Budiaiev. Policy 
assessment investment 
appeal of innovation 
projects enterprises. 
International Journal of 
Innovative Technology 
and Exploring 
Engineering 
(IJITEE);Vol. 9, Issue 2 
(P. 5111-5122). 
6. Perceive of organic 
products by Ukrainian 
consumers and 
problems of shaping 
market demand. I 
Kolokolchykova, R 
Oleksenko, N 
Rybalchenko, L 
Yefimenko, G Ortina 
Amazonia Investiga 10 



(39), 169-177

Монографії: 
1. Сталий розвиток 
місцевих громад в 
умовах 
децентралізації: 
монографія \ Ортіна 
Г.В., Сокіл О.Г., Прус 
Ю.О., Застрожнікова 
І.В., Єфіменко Л.М. – 
Мелітополь: ФОП 
Однорог Т.В., 2019. – 
171 с. 
2. Ортіна Г. В., 
Горбова, Н. 
Застрожнікова І.В., 
Вороніна, Ю. Є., 
Нестеренко, О. М., 
Єфіменко, Л. М., & 
Гарбар, Г. А. (2020). 
Демократична 
концепція 
формування 
свідомого суспільств
а: монографія. 
Мелітополь: ФОП 
Однорог Т.В.- 145 с. 

Участь у професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю:
 член громадської 
організації "Асоціація 
науковців України"

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування: 
1. Запорізька 
державна інженерна 
академія, галузь знань 
«Управління», 
10.09.2018-19.10.2018, 
Свідоцтво СС 
05402565/69-18 
http://feb.tsatu.edu.ua/ 
teacher/yefimenko- 
lyudmila-mikolayivna
2. Higer School of 
Social and Economic in 
Przeworsk «Modern 
teaching methods on 
the EU educational 
market» («Сучасні 
методи навчання на 
європейському ринку 
освітніх послуг» –, 
April 2019. 180 годин 
(Certificate of 
attendance № IFC-
WSSG/WK/2019-295)
3. Інституті аграрного 
розвитку у 
Центральній та 
Східній Європі 
(IAMO), «Legitimacy 
problems and SCR 
strategies of Ukrainian 
agroholdings» з 4-31 
січня 2020 
(Міжнародна 
діяльність - Факультет 
Економіки та Бізнесу 
(tsatu.edu.ua).
2. Міжнародне 
онлайн-стажування
«Університет 4.0. 
Цифрова 
трансформація 
університетів». 



Республіка Білорусь, 
м. Мінськ з 7 по 23 
квітня 2021 року. (72 
години) Сертифікат 
№ 02424

155220 Плотніченко 
Світлана 
Романівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Економіки та 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Таврійська 
державна 

агротехнічна 
академія, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

0501 
Економіка 

підприємства, 
Диплом 
магістра, 

"Класичний 
приватний 

університет", 
рік закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
281 Публічне 
управління та 

адмініструванн
я

18 Паблік 
рілейшнз

Відповідність 
пунктам:
1,3,4,11,14,19

http://feb.tsatu.edu.ua/
teacher/plotnichenko-
svitlana-romanivna/ 
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. 
Комунікативна 
діяльність та ділове 
спілкування у роботі 
публічної служби./ 
С.Р. Плотніченко// 
Збірник наукових 
праць ТДАТУ 
(економічні науки) / 
За ред. Л.В. Синяєвої 
– Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс», 
2021. - №1  (43).- 163 с. 
С. 88-91.
3. Плотніченко С.Р. 
Особливості 
використання іміджу 
та його використання 
у PR / С.Р. 
Плотніченко// 
Збірник наукових 
праць ТДАТУ 
(економічні науки) / 
За ред. Л.В. Синяєвої 
– Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс», 
2021. - №1  (43).- 163 с. 
С. 94-99.
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.Плотніченко С.Р 
Аналіз методів 
моделювання 
транспортних систем/ 
О.П. Назарова, С.Р. 
Плотніченко, Н. В. 
Сурженко// Збірник 
наукових праць 
ТДАТУ (економічні 
науки) / За ред. Л.В. 
Синяєвої – 
Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс», 
2017. - №1  (30).- 163 с. 
С. 53-55. 
6. Плотніченко С.Р  
Операційний 
менеджмент в системі 
управління 
підприємством / С.Р. 
Плотніченко, 
Безверхня Ю.В.// 
Збірник наукових 
праць ТДАТУ 
(економічні науки) / 
За ред. Л.В. Синяєвої 
– Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс», 
2016. - №1  (30).- 163 
с. С. 59-61.
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. 
3. Економіка сучасних 
соціально-трудових 
відносин 
(перероблений та 
доповнений): 
Навчальний посібник 
для аспірантів з галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування/ 
Навчальний посібник 
для аспірантів з галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування» / 
Л.В.Синяєва, 
С.А.Нестеренко, С.Р. 



Плотніченко та ін.; За 
ред.. Л.В.Синяєвої. – 
Мелітополь, 2019. – 
260 с.
4. Навчальний 
посібник. Основи 
ділового етикету та 
протоколу. Навч. 
посібн. [для студ. вищ. 
навч. закл.] / С.Р. 
Плотніченко. К.: 
Видавничий дім 
«Кондор», 2021. 200 с.

Монографії:
1. 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.
2.Методичні і 
практичні питання 
викладання 
дисциплін в 
менеджменту// Під 
ред.. д.е.н., проф..  Л. 
В. Синяєвої, д.е.н., 
проф..  С. А. 
Нестеренко – 
Мелітополь: ТОВ 
«Колор Принт», 
2019.-360

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування:
1. Державний вищий 
навчальний заклад 
«Запорізький 
національний 
університет» за 
напрямом 
«Менеджмент», 2016 
р.
2. 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.
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 № 
СС05402565/83-18. 
Опрацьовано теми: 
зв’язки з 
громадськістю в 
органах влади, 
економіка та 
організація 
підприємств, 
корпоративне 
управління, основи 
гостинності, 
управління 
потенціалом 
підприємств.
4. Міжнародне 
онлайн-стажування 
"Вища освіта 4.0. 
Цифрова 
трансформація" 
(Білорусь, 72 години) 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2021/
04/Plotnichenko.jpg
5. Національний 
педагогічний 
університет ім. М.П. 
Драгоманова 
підвищення 
кваліфікації з 
29.05.2020 по 
30.05.2020 за 
напрямом «Аналітика 
в прийнятті 
стратегічних 
управлінських 
рішень». Сертіфікат 
№ 6877666721
6. Український 
науково-методичний 
центр практичної 
психології і соціальної 
роботи НАПН України 
підвищення 
кваліфікації за 
напрямом 
«Самоменеджмент 
психолога закладу 
освіти: секрети 
вдалого планування». 
СП № 20051941
7. Організація 
навчального процесу. 
Новий освітній 
простір" за темою 
"Візуалізація 
навчального контенту 
за допомогою 
майндмеппінгу, або як 
навчати цікаво та 
захоплююче" 
Сертифікат № 
7929147418 24.08.20
8.   "Педагогічні 
інновації та 
інструменти. Техніки 
для особистого та 
психологічного 
розвитку" за темою 
"Потреби та мотиви 
сучасного викладача" 
Сертифікат № 
572433984. 26.06.20
Науковий  гурток
1.Організаційна 
робота – керуюча 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком 



«Діловий етикет»
Участь у професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю: 
Громадська 
організація «Клуб 
ділових жінок»

195829 Нестеренко 
Олена 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Економіки та 

бізнесу

Диплом 
магістра, 

"Класичний 
приватний 

університет", 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 053322, 
виданий 

15.10.2019

10 Адміністратив
не право

Відповідність 
пунктам:
1,2,3,5,8,11,12,14,15,19

Публікації у наукових 
виданнях
1. Roman I Oleksenko, 
Olga O Dolska, Maya V 
Trynyak, Olena M 
Nesterenko, Henadii L 
Korostylov. Pedagogical 
Skills of a New 
Paradigm in the 
European Integration 
Scientific and 
Educational Space. 
Universal Journal of 
Educational Research, 
8 (11D),2020. 158-172
2. Нестеренко О.М, 
Горбова Н.А. Аналіз 
сучасної нормативно-
правової бази з 
питань правового 
виховання в Україні. 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 
Електронне наукове 
фахове видання. № 3, 
2021. С. 31-34
3. Горбова Н.А.,  
Нестеренко О.М. 
Партисипація як один 
з елементів цифрової 
трансформації 
публічного 
управління. Публічне 
управління та митне 
адміністрування 
(правонаступник 
наукового збірника 
“Вісник Академії 
митної служби 
України.Серія: 
“Державне 
управління”). №1(28). 
Видавничий дім 
«Гельветика». 2021. 
118 с.С. 20-27
4. Горбова Н.А., 
Нестеренко О.М. 
Теоретична модель 
правовиховного 
процесу в його 
динаміці/ Науковий 
юридичний журнал 
«Правові новели», № 
11/2020. С. 16-22, 319 
с.
2. Нестеренко О.М., 
Олексенко Р.І. 
Соціально-
філософська 
рефлексія філософії 
правового виховання 
особистості як основи 
функціонування 
демократичного 
суспільства/ 
Humanities Studies: 
Збірник наукових 
праць, № 4 (81), 2020. 
С 165-181.



5. Andriushchenko 
Kateryna, Mariia 
Tepliuk, Igor 
Vinichenko, Olena 
Nesterenko, Ljudmyla 
Yefimenko, Maksym 
Budiaiev (2019). Policy 
Assessment Investment 
Appeal of Innovation 
Projects Enterprises. 
International Journal of 
Innovative Technology 
and Exploring 
Engineering 
(IJITEE);Vol. 9, Issue 2 
(P. 5111-5122) 
6. Горбова Н.А., 
Нестеренко О.М., 
Теоретико-
методологічні 
механізми впливу 
державної політикина 
процес формування 
свідомої особистості./ 
Прикарпатський 
юридичний вісник 1 (4 
(29)), С. 33-37
7. 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; 
8. Нестеренко О. М. 
Систематизація видів 
правового виховання. 
Науковий вісник 
Херсонського 
державного 
університету. Серія: 
Юридичні науки. 
2018. Вип. 3, Т. 1. С. 
37-40.
 9. Нестеренко О. М. 
Фактори, що 
визначають специфіку 
правового виховання в 
різних типах правових 
систем. Держава та 
регіони. Серія: Право. 
2018. № 1. С. 17-21. 
10. Нестеренко О. М. 
Аналіз особливостей 
деформації правової 
свідомості у 
професійному 
середовищі. Науковий 
вісник Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
Юриспруденція. 2017. 
№ 25. С. 10-12. 
11. Нестеренко О. М. 
Особливості правової 
соціалізації 
внутрішньо 
переміщених осіб. 
Підприємництво, 



господарство і право. 
2017. № 5. С. 185- 188.
 

Підручники, 
навчальні посібники 
або монографії
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
2. Ортіна, Г. В., 
Горбова, Н. А., 
Застрожнікова, І. В., 
Вороніна, Ю. Є., 
Нестеренко, О. М., 
Єфіменко, Л. М., & 
Гарбар, Г. А. (2020). 
Демократична 
концепція 
формування 
свідомого суспільства: 
монографія. 
Мелітополь: ФОП 
Однорог Т.В.- 145 с. 
Сучасне правове 
виховання в Європі як 
один із способів 
формування 
свідомого 
громадянина.

Патенти та авторські 
свідоцтва:
Горбова Н.А., 
Нестеренко О.М. 
науковий твір 
«Тестовий комплекс з 
дисципліни 
«Господарське 
право». Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 85245
2. Ортіна Г.В., 
Єфіменко Л.М., 
Горбова Н.А., 
Нестеренко О.М. 
Науковий твір 
«Методичні 
рекомендації для 
проведення тренінгу 
«Розвиток міста». 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 85145
3. Нестеренко О.М., 
Горбова Н.А. 
науковий твір з 
дисципліни 
«Природоохоронне 
законодавство та 
екологічне права». 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №85138 від 
31.01.2019.
4. Нестеренко О.М., 
Горбова Н.А. 
науковий твір «Захист 
прав споживачів. 
Тестовий комплекс 



дисципліни». 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 85137 від 
31.01.2019.
5. Нестеренко О.М., 
Горбова Н.А. 
науковий твір 
«Тестовий комплекс з 
дисципліни 
«Правознавство». 
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 85139 від 
31.01.2019.
 Науковий  гурток 
Керівник постійно 
діючого студентського 
наукового гуртка 
правового 
дискусійного клубу 
студентської молоді 
«Правовий компас».
Участь у професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю:
 член громадської 
організації "Асоціація 
науковців України"
Підвищення 
кваліфікації:
1. Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України Свідоцтво  СС 
00493706/002371-17 
від 24.03.17 р.
2. Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
05402565/115-18, 
Запорізька державна 
інженерна академія, 
28.11.2018: «Земельне 
право», «Аграрне та 
екологічне право», 
«Адміністративне 
право», «Трудове 
право», 
«Правознавство».
3. Міжнародне 
онлайн-стажування
«Університет 4.0. 
Цифрова 
трансформація 
університетів». 
Республіка Білорусь, 
м. Мінськ з 7 по 23 
квітня 2021 року. (72 
години) Сертифікат 
№02420 
4. Міжнародне 
стажування на тему: 
«Інтернаціоналізація 
закладів освіти: 
міжнародні проєкти 
та партнерства», 
Університет 
Суспільних Наук 
(UNS) у м. Лодзь у 
співпраці з Фундацією 
Central European 
Academy Studies and 
Certifications (CEASC). 
Грудень 2020-лютий 
2021



155220 Плотніченко 
Світлана 
Романівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Економіки та 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Таврійська 
державна 

агротехнічна 
академія, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

0501 
Економіка 

підприємства, 
Диплом 
магістра, 

"Класичний 
приватний 

університет", 
рік закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
281 Публічне 
управління та 

адмініструванн
я

18 Ділова 
репутація

Відповідність 
пунктам:
1,3,4,11,14,19

http://feb.tsatu.edu.ua/
teacher/plotnichenko-
svitlana-romanivna/ 
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. 
Комунікативна 
діяльність та ділове 
спілкування у роботі 
публічної служби./ 
С.Р. Плотніченко// 
Збірник наукових 
праць ТДАТУ 
(економічні науки) / 
За ред. Л.В. Синяєвої 
– Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс», 
2021. - №1  (43).- 163 с. 
С. 88-91.
3. Плотніченко С.Р. 
Особливості 
використання іміджу 
та його використання 
у PR / С.Р. 
Плотніченко// 
Збірник наукових 
праць ТДАТУ 
(економічні науки) / 
За ред. Л.В. Синяєвої 
– Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс», 
2021. - №1  (43).- 163 с. 
С. 94-99.
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.Плотніченко С.Р 
Аналіз методів 
моделювання 
транспортних систем/ 
О.П. Назарова, С.Р. 
Плотніченко, Н. В. 
Сурженко// Збірник 
наукових праць 
ТДАТУ (економічні 
науки) / За ред. Л.В. 
Синяєвої – 
Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс», 
2017. - №1  (30).- 163 с. 
С. 53-55. 
6. Плотніченко С.Р  
Операційний 
менеджмент в системі 
управління 
підприємством / С.Р. 
Плотніченко, 
Безверхня Ю.В.// 
Збірник наукових 
праць ТДАТУ 
(економічні науки) / 
За ред. Л.В. Синяєвої 
– Мелітополь: Вид-во 
Мелітопольська 
типографія «Люкс», 
2016. - №1  (30).- 163 
с. С. 59-61.
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. 
3. Економіка сучасних 
соціально-трудових 
відносин 
(перероблений та 
доповнений): 
Навчальний посібник 
для аспірантів з галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування/ 
Навчальний посібник 
для аспірантів з галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування» / 
Л.В.Синяєва, 
С.А.Нестеренко, С.Р. 
Плотніченко та ін.; За 
ред.. Л.В.Синяєвої. – 
Мелітополь, 2019. – 
260 с.
4. Навчальний 



посібник. Основи 
ділового етикету та 
протоколу. Навч. 
посібн. [для студ. вищ. 
навч. закл.] / С.Р. 
Плотніченко. К.: 
Видавничий дім 
«Кондор», 2021. 200 с.

Монографії:
1. 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.
2.Методичні і 
практичні питання 
викладання 
дисциплін в 
менеджменту// Під 
ред.. д.е.н., проф..  Л. 
В. Синяєвої, д.е.н., 
проф..  С. А. 
Нестеренко – 
Мелітополь: ТОВ 
«Колор Принт», 
2019.-360

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування:
1. Державний вищий 
навчальний заклад 
«Запорізький 
національний 
університет» за 
напрямом 
«Менеджмент», 2016 
р.
2. 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.
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 № 
СС05402565/83-18. 
Опрацьовано теми: 
зв’язки з 



громадськістю в 
органах влади, 
економіка та 
організація 
підприємств, 
корпоративне 
управління, основи 
гостинності, 
управління 
потенціалом 
підприємств.
4. Міжнародне 
онлайн-стажування 
"Вища освіта 4.0. 
Цифрова 
трансформація" 
(Білорусь, 72 години) 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2021/
04/Plotnichenko.jpg
5. Національний 
педагогічний 
університет ім. М.П. 
Драгоманова 
підвищення 
кваліфікації з 
29.05.2020 по 
30.05.2020 за 
напрямом «Аналітика 
в прийнятті 
стратегічних 
управлінських 
рішень». Сертіфікат 
№ 6877666721
6. Український 
науково-методичний 
центр практичної 
психології і соціальної 
роботи НАПН України 
підвищення 
кваліфікації за 
напрямом 
«Самоменеджмент 
психолога закладу 
освіти: секрети 
вдалого планування». 
СП № 20051941
7. Організація 
навчального процесу. 
Новий освітній 
простір" за темою 
"Візуалізація 
навчального контенту 
за допомогою 
майндмеппінгу, або як 
навчати цікаво та 
захоплююче" 
Сертифікат № 
7929147418 24.08.20
8.   "Педагогічні 
інновації та 
інструменти. Техніки 
для особистого та 
психологічного 
розвитку" за темою 
"Потреби та мотиви 
сучасного викладача" 
Сертифікат № 
572433984. 26.06.20
Науковий  гурток
1.Організаційна 
робота – керуюча 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком 
«Діловий етикет»
Участь у професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю: 
Громадська 



організація «Клуб 
ділових жінок»

283685 Олексенко 
Роман 
Іванович

Виконувач 
обов'язків 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Економіки та 

бізнесу

Диплом 
бакалавра, 
Таврійська 
державна 

агротехнічна 
академія, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 

спеціаліста, 
Таврійська 
державна 

агротехнічна 
академія, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства, 
Диплом 
магістра, 

Мелітопольськ
ий державний 
педагогічний 
університет 

імені Богдана 
Хмельницьког

о, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 
014 Середня 

освіта, Диплом 
доктора наук 
ДД 004330, 

виданий 
28.04.2015, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

032569, 
виданий 

26.10.2012, 
Атестат 

професора AП 
00443, 

виданий 
05.07.2018

12 Сталий 
розвиток

Відповідність 
пунктам:
1,3,7,8,11,12,14,19

http://feb.tsatu.edu.ua/
teacher/oleksenko-
roman-ivanovich/
Managing the 
intellectual potential in 
the business-network of 
innovative digital 
technologies 
(https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
origin=resultslist&auth
orId=57224194088)
Ukraine in the context 
of the world organic 
production of 
agricultural products 
(https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
origin=resultslist&auth
orId=57224194088)
The ecological 
component of 
agrotourism 
development under the 
COVID-19 pandemic 
(https://publons.com/r
esearcher/1757730/rom
an-oleksenko/)
Perceive of organic 
products by Ukrainian 
consumers and 
problems of shaping 
market demand 
(https://publons.com/r
esearcher/1757730/rom
an-oleksenko/)
The crisis of the 
metaphysical 
foundations of human 
existence as a global 
problem of post-
modernity and the ways 
of managerial solutions 
(https://publons.com/r
esearcher/1757730/rom
an-oleksenko/)

Axiological survey of 
the modern cultural-
educational practices of 
personality; 
(http://eprints.mdpu.or
g.ua/id/eprint/1574/1/
MON_ENG_2016%20
%281%29.pdf)
Modern management: 
logistics and education; 
(http://elar.tsatu.edu.u
a/bitstream/123456789
/4529/1/1.%20%d0%9c
%d0%be%d0%bd%d0%
be%d0%b3%d1%80%d0
%b0%d1%84%d1%96%
d1%8f%20%d0%9e%d0
%bf%d0%be%d0%bb%
d1%94%252C%202018
%252C-15-21.pdf)
Публічне управління 
та адміністрування у 
цифровому 
суспільстві.( 
http://elar.tsatu.edu.ua
/bitstream/123456789/1
1541/1/%d0%bc%d0%b



e%d0%bd%d0%be%d0
%b3%d1%80%d0%b0%
d1%84%202%20%281%
29%20%281%29-109-
126%20%281%29.pdf)

п.7 Спеціалізована 
вчена рада Д 17.051.05 
(http://phd.znu.edu.ua
/page/1336.ukr.html)

п.8
HUMANITIES 
STUDIES 
(http://humstudies.co
m.ua/about/editorialTe
am)
ОСВІТНІЙ ДИСКУРС 
(http://www.journal-
discourse.com/uk/pro-
nas/redaktsiyna-
kolehiya.html)
CUESTIONES 
POLÍTICAS 
(https://produccioncie
ntificaluz.org/index.ph
p/cuestiones/about/edi
torialTeam)

п.11
Новобогданівська 
сільська рада, 
(http://feb.tsatu.edu.ua
/wp-
content/uploads/2020/
10/DOVIDKA-
Oleksenko.pdf)
КУ "Агенція розвитку 
Мелітополя", 
(http://feb.tsatu.edu.ua
/wp-
content/uploads/2020/
10/DOVIDKA_KU_AR
M-Oleksenko.pdf).

п.12
Освіта як флагман 
прогресу людства та 
основа 
конкуретоспроможнос
ті закладів вищої 
освіти, 
(http://elar.tsatu.edu.u
a/bitstream/123456789
/10396/1/zbirnyk-nmp-
udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-
procesu-v-zakladi-
vyshchoyi-osvity-m.-
melitopol-
2020%20%281%29-
202-
210%20%281%29.pdf)
Cтруктурно-логічні 
схеми як метод 
алгоритмізації 
теоретичного 
матеріалу правових 
дисциплін, 
(http://elar.tsatu.edu.u
a/bitstream/123456789
/10403/1/zbirnyk-
nmp-udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-
procesu-v-zakladi-
vyshchoyi-osvity-m.-
melitopol-
2020%20%283%29-
291-
299%20%281%29.pdf)
Розвиток soft skills 



студентів 
спеціальності 
публічне управління 
та адміністрування як 
напрямок підвищення 
якості професійної 
освіти та розвитку 
креативних 
здібностей, 
(http://elar.tsatu.edu.u
a/bitstream/123456789
/10399/1/zbirnyk-nmp-
udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-
procesu-v-zakladi-
vyshchoyi-osvity-m.-
melitopol-
2020%20%281%29-
217-
222%20%281%29.pdf)
Cучасна економічна 
освіта як нова хвиля 
та мегатренд розвитку 
епохи глобальної 
нестабільності, 
(http://elar.tsatu.edu.u
a/bitstream/123456789
/10402/1/zbirnyk-
nmp-udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-
procesu-v-zakladi-
vyshchoyi-osvity-m.-
melitopol-
2020%20%282%29-
285-
290%20%281%29.pdf)
Роль закладу вищої 
освіти у формуванні 
особистості студента, 
(http://elar.tsatu.edu.u
a/bitstream/123456789
/10404/1/zbirnyk-
nmp-udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-
procesu-v-zakladi-
vyshchoyi-osvity-m.-
melitopol-
2020%20%283%29-
300-
304%20%281%29.pdf)
Методика викладання 
лекційних занять з 
правових дисциплін з 
урахуванням викликів 
сьогодення, 
(http://www.tsatu.edu.
ua/tstt/wp-
content/uploads/sites/6
/zbirnyk-nmp-
udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-
procesu-v-zvo-
2021.pdf).

п.14 
Науковий гурток 
“IDEA” 
(http://feb.tsatu.edu.ua
/faculty/department-
of-public-
administration/science/
scientific-circles/idea/)

п.19
Член громадської 
організації "Асоціація 
науковців України", 
(http://feb.tsatu.edu.ua
/wp-
content/uploads/2020/
08/IMG_20200803_0



001.jpg)
Член громадської 
організації "Спілка 
освітян України" 
(http://sou2017.com.ua
/members.html).

296973 Ортіна 
Ганна 
Володимирів
на

Виконуюча 
обов'язки 
декана, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Економіки та 

бізнесу

Диплом 
бакалавра, 
Таврійська 
державна 

агротехнічна 
академія, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 
магістра, 
Приватне 

акціонерне 
товариство 

"Приватний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Запорізький 
інститут 

економіки та 
інформаційних 

технологій", 
рік закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

8.03060104 
менеджмент 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 007088, 

виданий 
16.05.2018, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

034268, 
виданий 

01.03.2013

10 Місцеве 
самоврядуванн
я

Відповідність 
пунктам:
1, 2, 3,7, 11,12,19

http://feb.tsatu.edu.ua/
teacher/ortina-ganna-
volodimirivna/

Perceive of organic 
products by Ukrainian 
consumers and 
problems of shaping 
market demand
https://amazoniainvesti
ga.info/index.php/ama
zonia/article/view/1583
Development of А 
MATRIX of food 
industry capacity for 
making management 
decisions in the 
formation of 
sustainable 
development of 
agroecosystems
https://www.scopus.co
m/record/display.uri?
eid=2-s2.0-
85107395860&origin=r
esultslist
Estimation of the 
domestic agricultural 
sector potential for the 
growth of energy 
cultures for bioenergy 
fuel production
https://www.scopus.co
m/record/display.uri?
eid=2-s2.0-
85108547623&origin=r
esultslist
Digital Transformation 
of Business Processes of 
an Enterprise
https://www.scopus.co
m/record/display.uri?
eid=2-s2.0-
85098500072&origin=r
esultslist
Perceive of organic 
products by Ukrainian 
consumers and 
problems of shaping 
market demand
https://publons.com/p
ublon/46704125/
Digital Transformation 
of Business Processes of 
an Enterprise
https://publons.com/p
ublon/35558753/

http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
07/IMG_20190603_10
3300-
e1594718362755.jpg
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
07/IMG_20190603_10
2150.jpg
http://feb.tsatu.edu.ua/



wp-
content/uploads/2020/
07/IMG_20190603_10
3145.jpg 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
07/20200604_123521-
e1591277268721.jpg 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2021/
08/IMG_9626.jpg 
№ 85145. Науковий 
твір “Методичні 
рекомендації для 
проведення тренінгу 
“Розвиток міста”
№ 85143. Науковий 
твір “Методичні 
рекомендації для 
проведення тренінгу 
“Один день 
президента”
№ 85144. Науковий 
твір “Методичні 
рекомендації для 
проведення тренінгу 
“В потоці інформації: 
закони збереження”
№ 89962. Складений 
твір “Правовий 
довідник у сфері 
децентралізації” 
№ 78416. Монографія 
“Особливості 
формування 
світоглядних 
цінностей креативних 
підприємців в умовах 
глобальних викликів 
та трендів розвитку 
сучасного світу”

 Монографія 
“Особливості 
формування 
світоглядних 
цінностей креативних 
підприємців в умовах 
глобальних викликів 
та трендів розвитку 
сучасного світу 
”http://elar.tsatu.edu.u
a/bitstream/123456789
/4936/1/OrtinaMonogr
afiyaPosl.pdf 

Помаза-Пономаренко 
Аліна Леонідівна, 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
06/aref_Pomaza-
Ponomarenko.pdf 
Апостол Олександр 
Іванович, 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
07/arefApostol.pdf 
Торічний Вадим 
Олександрович. 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
09/Torichnij-AREF-
korr2.pdf 
Громико Олена 
Ігорівна 
http://feb.tsatu.edu.ua/



wp-
content/uploads/2021/
06/gromiko.pdf 
Запорожець Тетяна 
Володимирівна 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2021/
06/zaporozhets.pdf 
Терещенко Діна 
Акрамівна 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2021/
06/tereshhenko.pdf 

Новобогданівська 
сільська рада,  
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
10/DOVIDKA-
Ortina.pdf 
КУ "Агенція розвитку 
Мелітополя". 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
10/DOVIDKA-
KU_ARM-Ortina.pdf 

Інтерактивна дошка 
як основа підвищення 
ефективності 
організації 
навчального процесу 
та модернізації вищої 
освіти 
http://elar.tsatu.edu.ua
/bitstream/123456789/1
0401/1/zbirnyk-nmp-
udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-
procesu-v-zakladi-
vyshchoyi-osvity-m.-
melitopol-
2020%20%282%29-
273-
278%20%281%29%20%
281%29.pdf 
Методика вирішення 
конфліктів 
навчального процесу у 
закладах вищої освіти 
http://elar.tsatu.edu.ua
/bitstream/123456789/1
0606/1/%D0%A1%D0%
B1%D0%BE%D1%80%
D0%BD%D0%B8%D0%
BA%20%D1%81%D1%8
2%D0%B0%D1%82%D
0%B5%D0%B9%20202
0%208.04-306-311.pdf 
Структурно-логічні 
схеми як метод 
алгоритмізації 
теоретичного 
матеріалу правових 
дисциплін 
http://elar.tsatu.edu.ua
/bitstream/123456789/1
0403/1/zbirnyk-nmp-
udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-
procesu-v-zakladi-
vyshchoyi-osvity-m.-
melitopol-
2020%20%283%29-
291-
299%20%281%29.pdf 
Розвиток soft skills 



студентів 
спеціальності 
публічне управління 
та адміністрування як 
напрямок підвищення 
якості професійної 
освіти та розвитку 
креативних здібностей 
http://elar.tsatu.edu.ua
/bitstream/123456789/1
0399/1/zbirnyk-nmp-
udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-
procesu-v-zakladi-
vyshchoyi-osvity-m.-
melitopol-
2020%20%281%29-
217-
222%20%281%29.pdf 
Роль закладу вищої 
освіти у формуванні 
особистості студента 
http://elar.tsatu.edu.ua
/bitstream/123456789/1
0404/1/zbirnyk-nmp-
udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-
procesu-v-zakladi-
vyshchoyi-osvity-m.-
melitopol-
2020%20%283%29-
300-
304%20%281%29.pdf 

Асоціація Науковців 
України 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
07/IMG-
5a7f2a44a8e3df52d8a8
c6d6e2dad66d-V-
e1591958196280.jpg 

296973 Ортіна 
Ганна 
Володимирів
на

Виконуюча 
обов'язки 
декана, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Економіки та 

бізнесу

Диплом 
бакалавра, 
Таврійська 
державна 

агротехнічна 
академія, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 
магістра, 
Приватне 

акціонерне 
товариство 

"Приватний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Запорізький 
інститут 

економіки та 
інформаційних 

технологій", 
рік закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

8.03060104 
менеджмент 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності, 
Диплом 

доктора наук 

10 Геополітика та 
національна 
безпека

Відповідність 
пунктам:
1, 2, 3,7, 11,12,19

http://feb.tsatu.edu.ua/
teacher/ortina-ganna-
volodimirivna/

Perceive of organic 
products by Ukrainian 
consumers and 
problems of shaping 
market demand
https://amazoniainvesti
ga.info/index.php/ama
zonia/article/view/1583
Development of А 
MATRIX of food 
industry capacity for 
making management 
decisions in the 
formation of 
sustainable 
development of 
agroecosystems
https://www.scopus.co
m/record/display.uri?
eid=2-s2.0-
85107395860&origin=r
esultslist
Estimation of the 
domestic agricultural 
sector potential for the 
growth of energy 
cultures for bioenergy 
fuel production



ДД 007088, 
виданий 

16.05.2018, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
034268, 
виданий 

01.03.2013

https://www.scopus.co
m/record/display.uri?
eid=2-s2.0-
85108547623&origin=r
esultslist
Digital Transformation 
of Business Processes of 
an Enterprise
https://www.scopus.co
m/record/display.uri?
eid=2-s2.0-
85098500072&origin=r
esultslist
Perceive of organic 
products by Ukrainian 
consumers and 
problems of shaping 
market demand
https://publons.com/p
ublon/46704125/
Digital Transformation 
of Business Processes of 
an Enterprise
https://publons.com/p
ublon/35558753/

http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
07/IMG_20190603_10
3300-
e1594718362755.jpg
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
07/IMG_20190603_10
2150.jpg
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
07/IMG_20190603_10
3145.jpg 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
07/20200604_123521-
e1591277268721.jpg 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2021/
08/IMG_9626.jpg 
№ 85145. Науковий 
твір “Методичні 
рекомендації для 
проведення тренінгу 
“Розвиток міста”
№ 85143. Науковий 
твір “Методичні 
рекомендації для 
проведення тренінгу 
“Один день 
президента”
№ 85144. Науковий 
твір “Методичні 
рекомендації для 
проведення тренінгу 
“В потоці інформації: 
закони збереження”
№ 89962. Складений 
твір “Правовий 
довідник у сфері 
децентралізації” 
№ 78416. Монографія 
“Особливості 
формування 
світоглядних 
цінностей креативних 
підприємців в умовах 
глобальних викликів 
та трендів розвитку 
сучасного світу”



 Монографія 
“Особливості 
формування 
світоглядних 
цінностей креативних 
підприємців в умовах 
глобальних викликів 
та трендів розвитку 
сучасного світу 
”http://elar.tsatu.edu.u
a/bitstream/123456789
/4936/1/OrtinaMonogr
afiyaPosl.pdf 

Помаза-Пономаренко 
Аліна Леонідівна, 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
06/aref_Pomaza-
Ponomarenko.pdf 
Апостол Олександр 
Іванович, 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
07/arefApostol.pdf 
Торічний Вадим 
Олександрович. 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
09/Torichnij-AREF-
korr2.pdf 
Громико Олена 
Ігорівна 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2021/
06/gromiko.pdf 
Запорожець Тетяна 
Володимирівна 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2021/
06/zaporozhets.pdf 
Терещенко Діна 
Акрамівна 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2021/
06/tereshhenko.pdf 

Новобогданівська 
сільська рада,  
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
10/DOVIDKA-
Ortina.pdf 
КУ "Агенція розвитку 
Мелітополя". 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
10/DOVIDKA-
KU_ARM-Ortina.pdf 

Інтерактивна дошка 
як основа підвищення 
ефективності 
організації 
навчального процесу 
та модернізації вищої 
освіти 
http://elar.tsatu.edu.ua
/bitstream/123456789/1
0401/1/zbirnyk-nmp-
udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-



procesu-v-zakladi-
vyshchoyi-osvity-m.-
melitopol-
2020%20%282%29-
273-
278%20%281%29%20%
281%29.pdf 
Методика вирішення 
конфліктів 
навчального процесу у 
закладах вищої освіти 
http://elar.tsatu.edu.ua
/bitstream/123456789/1
0606/1/%D0%A1%D0%
B1%D0%BE%D1%80%
D0%BD%D0%B8%D0%
BA%20%D1%81%D1%8
2%D0%B0%D1%82%D
0%B5%D0%B9%20202
0%208.04-306-311.pdf 
Структурно-логічні 
схеми як метод 
алгоритмізації 
теоретичного 
матеріалу правових 
дисциплін 
http://elar.tsatu.edu.ua
/bitstream/123456789/1
0403/1/zbirnyk-nmp-
udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-
procesu-v-zakladi-
vyshchoyi-osvity-m.-
melitopol-
2020%20%283%29-
291-
299%20%281%29.pdf 
Розвиток soft skills 
студентів 
спеціальності 
публічне управління 
та адміністрування як 
напрямок підвищення 
якості професійної 
освіти та розвитку 
креативних здібностей 
http://elar.tsatu.edu.ua
/bitstream/123456789/1
0399/1/zbirnyk-nmp-
udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-
procesu-v-zakladi-
vyshchoyi-osvity-m.-
melitopol-
2020%20%281%29-
217-
222%20%281%29.pdf 
Роль закладу вищої 
освіти у формуванні 
особистості студента 
http://elar.tsatu.edu.ua
/bitstream/123456789/1
0404/1/zbirnyk-nmp-
udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-
procesu-v-zakladi-
vyshchoyi-osvity-m.-
melitopol-
2020%20%283%29-
300-
304%20%281%29.pdf 

Асоціація Науковців 
України 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
07/IMG-
5a7f2a44a8e3df52d8a8
c6d6e2dad66d-V-
e1591958196280.jpg 



296973 Ортіна 
Ганна 
Володимирів
на

Виконуюча 
обов'язки 
декана, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Економіки та 

бізнесу

Диплом 
бакалавра, 
Таврійська 
державна 

агротехнічна 
академія, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 
магістра, 
Приватне 

акціонерне 
товариство 

"Приватний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Запорізький 
інститут 

економіки та 
інформаційних 

технологій", 
рік закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

8.03060104 
менеджмент 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 007088, 

виданий 
16.05.2018, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

034268, 
виданий 

01.03.2013

10 Ділове 
урядування

Відповідність 
пунктам:
1, 2, 3,7, 11,12,19

http://feb.tsatu.edu.ua/
teacher/ortina-ganna-
volodimirivna/

Perceive of organic 
products by Ukrainian 
consumers and 
problems of shaping 
market demand
https://amazoniainvesti
ga.info/index.php/ama
zonia/article/view/1583
Development of А 
MATRIX of food 
industry capacity for 
making management 
decisions in the 
formation of 
sustainable 
development of 
agroecosystems
https://www.scopus.co
m/record/display.uri?
eid=2-s2.0-
85107395860&origin=r
esultslist
Estimation of the 
domestic agricultural 
sector potential for the 
growth of energy 
cultures for bioenergy 
fuel production
https://www.scopus.co
m/record/display.uri?
eid=2-s2.0-
85108547623&origin=r
esultslist
Digital Transformation 
of Business Processes of 
an Enterprise
https://www.scopus.co
m/record/display.uri?
eid=2-s2.0-
85098500072&origin=r
esultslist
Perceive of organic 
products by Ukrainian 
consumers and 
problems of shaping 
market demand
https://publons.com/p
ublon/46704125/
Digital Transformation 
of Business Processes of 
an Enterprise
https://publons.com/p
ublon/35558753/

http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
07/IMG_20190603_10
3300-
e1594718362755.jpg
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
07/IMG_20190603_10
2150.jpg
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
07/IMG_20190603_10
3145.jpg 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-



content/uploads/2020/
07/20200604_123521-
e1591277268721.jpg 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2021/
08/IMG_9626.jpg 
№ 85145. Науковий 
твір “Методичні 
рекомендації для 
проведення тренінгу 
“Розвиток міста”
№ 85143. Науковий 
твір “Методичні 
рекомендації для 
проведення тренінгу 
“Один день 
президента”
№ 85144. Науковий 
твір “Методичні 
рекомендації для 
проведення тренінгу 
“В потоці інформації: 
закони збереження”
№ 89962. Складений 
твір “Правовий 
довідник у сфері 
децентралізації” 
№ 78416. Монографія 
“Особливості 
формування 
світоглядних 
цінностей креативних 
підприємців в умовах 
глобальних викликів 
та трендів розвитку 
сучасного світу”

 Монографія 
“Особливості 
формування 
світоглядних 
цінностей креативних 
підприємців в умовах 
глобальних викликів 
та трендів розвитку 
сучасного світу 
”http://elar.tsatu.edu.u
a/bitstream/123456789
/4936/1/OrtinaMonogr
afiyaPosl.pdf 

Помаза-Пономаренко 
Аліна Леонідівна, 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
06/aref_Pomaza-
Ponomarenko.pdf 
Апостол Олександр 
Іванович, 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
07/arefApostol.pdf 
Торічний Вадим 
Олександрович. 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
09/Torichnij-AREF-
korr2.pdf 
Громико Олена 
Ігорівна 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2021/
06/gromiko.pdf 
Запорожець Тетяна 
Володимирівна 
http://feb.tsatu.edu.ua/



wp-
content/uploads/2021/
06/zaporozhets.pdf 
Терещенко Діна 
Акрамівна 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2021/
06/tereshhenko.pdf 

Новобогданівська 
сільська рада,  
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
10/DOVIDKA-
Ortina.pdf 
КУ "Агенція розвитку 
Мелітополя". 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
10/DOVIDKA-
KU_ARM-Ortina.pdf 

Інтерактивна дошка 
як основа підвищення 
ефективності 
організації 
навчального процесу 
та модернізації вищої 
освіти 
http://elar.tsatu.edu.ua
/bitstream/123456789/1
0401/1/zbirnyk-nmp-
udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-
procesu-v-zakladi-
vyshchoyi-osvity-m.-
melitopol-
2020%20%282%29-
273-
278%20%281%29%20%
281%29.pdf 
Методика вирішення 
конфліктів 
навчального процесу у 
закладах вищої освіти 
http://elar.tsatu.edu.ua
/bitstream/123456789/1
0606/1/%D0%A1%D0%
B1%D0%BE%D1%80%
D0%BD%D0%B8%D0%
BA%20%D1%81%D1%8
2%D0%B0%D1%82%D
0%B5%D0%B9%20202
0%208.04-306-311.pdf 
Структурно-логічні 
схеми як метод 
алгоритмізації 
теоретичного 
матеріалу правових 
дисциплін 
http://elar.tsatu.edu.ua
/bitstream/123456789/1
0403/1/zbirnyk-nmp-
udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-
procesu-v-zakladi-
vyshchoyi-osvity-m.-
melitopol-
2020%20%283%29-
291-
299%20%281%29.pdf 
Розвиток soft skills 
студентів 
спеціальності 
публічне управління 
та адміністрування як 
напрямок підвищення 
якості професійної 



освіти та розвитку 
креативних здібностей 
http://elar.tsatu.edu.ua
/bitstream/123456789/1
0399/1/zbirnyk-nmp-
udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-
procesu-v-zakladi-
vyshchoyi-osvity-m.-
melitopol-
2020%20%281%29-
217-
222%20%281%29.pdf 
Роль закладу вищої 
освіти у формуванні 
особистості студента 
http://elar.tsatu.edu.ua
/bitstream/123456789/1
0404/1/zbirnyk-nmp-
udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-
procesu-v-zakladi-
vyshchoyi-osvity-m.-
melitopol-
2020%20%283%29-
300-
304%20%281%29.pdf 

Асоціація Науковців 
України 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
07/IMG-
5a7f2a44a8e3df52d8a8
c6d6e2dad66d-V-
e1591958196280.jpg 

296973 Ортіна 
Ганна 
Володимирів
на

Виконуюча 
обов'язки 
декана, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Економіки та 

бізнесу

Диплом 
бакалавра, 
Таврійська 
державна 

агротехнічна 
академія, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 
магістра, 
Приватне 

акціонерне 
товариство 

"Приватний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Запорізький 
інститут 

економіки та 
інформаційних 

технологій", 
рік закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

8.03060104 
менеджмент 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 007088, 

виданий 
16.05.2018, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

034268, 
виданий 

10 Організація 
надання 
адміністративн
их послуг

Відповідність 
пунктам:
1, 2, 3,7, 11,12,19

http://feb.tsatu.edu.ua/
teacher/ortina-ganna-
volodimirivna/

Perceive of organic 
products by Ukrainian 
consumers and 
problems of shaping 
market demand
https://amazoniainvesti
ga.info/index.php/ama
zonia/article/view/1583
Development of А 
MATRIX of food 
industry capacity for 
making management 
decisions in the 
formation of 
sustainable 
development of 
agroecosystems
https://www.scopus.co
m/record/display.uri?
eid=2-s2.0-
85107395860&origin=r
esultslist
Estimation of the 
domestic agricultural 
sector potential for the 
growth of energy 
cultures for bioenergy 
fuel production
https://www.scopus.co
m/record/display.uri?
eid=2-s2.0-
85108547623&origin=r
esultslist
Digital Transformation 
of Business Processes of 



01.03.2013 an Enterprise
https://www.scopus.co
m/record/display.uri?
eid=2-s2.0-
85098500072&origin=r
esultslist
Perceive of organic 
products by Ukrainian 
consumers and 
problems of shaping 
market demand
https://publons.com/p
ublon/46704125/
Digital Transformation 
of Business Processes of 
an Enterprise
https://publons.com/p
ublon/35558753/

http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
07/IMG_20190603_10
3300-
e1594718362755.jpg
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
07/IMG_20190603_10
2150.jpg
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
07/IMG_20190603_10
3145.jpg 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
07/20200604_123521-
e1591277268721.jpg 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2021/
08/IMG_9626.jpg 
№ 85145. Науковий 
твір “Методичні 
рекомендації для 
проведення тренінгу 
“Розвиток міста”
№ 85143. Науковий 
твір “Методичні 
рекомендації для 
проведення тренінгу 
“Один день 
президента”
№ 85144. Науковий 
твір “Методичні 
рекомендації для 
проведення тренінгу 
“В потоці інформації: 
закони збереження”
№ 89962. Складений 
твір “Правовий 
довідник у сфері 
децентралізації” 
№ 78416. Монографія 
“Особливості 
формування 
світоглядних 
цінностей креативних 
підприємців в умовах 
глобальних викликів 
та трендів розвитку 
сучасного світу”

 Монографія 
“Особливості 
формування 
світоглядних 
цінностей креативних 
підприємців в умовах 



глобальних викликів 
та трендів розвитку 
сучасного світу 
”http://elar.tsatu.edu.u
a/bitstream/123456789
/4936/1/OrtinaMonogr
afiyaPosl.pdf 

Помаза-Пономаренко 
Аліна Леонідівна, 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
06/aref_Pomaza-
Ponomarenko.pdf 
Апостол Олександр 
Іванович, 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
07/arefApostol.pdf 
Торічний Вадим 
Олександрович. 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
09/Torichnij-AREF-
korr2.pdf 
Громико Олена 
Ігорівна 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2021/
06/gromiko.pdf 
Запорожець Тетяна 
Володимирівна 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2021/
06/zaporozhets.pdf 
Терещенко Діна 
Акрамівна 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2021/
06/tereshhenko.pdf 

Новобогданівська 
сільська рада,  
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
10/DOVIDKA-
Ortina.pdf 
КУ "Агенція розвитку 
Мелітополя". 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
10/DOVIDKA-
KU_ARM-Ortina.pdf 

Інтерактивна дошка 
як основа підвищення 
ефективності 
організації 
навчального процесу 
та модернізації вищої 
освіти 
http://elar.tsatu.edu.ua
/bitstream/123456789/1
0401/1/zbirnyk-nmp-
udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-
procesu-v-zakladi-
vyshchoyi-osvity-m.-
melitopol-
2020%20%282%29-
273-
278%20%281%29%20%
281%29.pdf 



Методика вирішення 
конфліктів 
навчального процесу у 
закладах вищої освіти 
http://elar.tsatu.edu.ua
/bitstream/123456789/1
0606/1/%D0%A1%D0%
B1%D0%BE%D1%80%
D0%BD%D0%B8%D0%
BA%20%D1%81%D1%8
2%D0%B0%D1%82%D
0%B5%D0%B9%20202
0%208.04-306-311.pdf 
Структурно-логічні 
схеми як метод 
алгоритмізації 
теоретичного 
матеріалу правових 
дисциплін 
http://elar.tsatu.edu.ua
/bitstream/123456789/1
0403/1/zbirnyk-nmp-
udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-
procesu-v-zakladi-
vyshchoyi-osvity-m.-
melitopol-
2020%20%283%29-
291-
299%20%281%29.pdf 
Розвиток soft skills 
студентів 
спеціальності 
публічне управління 
та адміністрування як 
напрямок підвищення 
якості професійної 
освіти та розвитку 
креативних здібностей 
http://elar.tsatu.edu.ua
/bitstream/123456789/1
0399/1/zbirnyk-nmp-
udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-
procesu-v-zakladi-
vyshchoyi-osvity-m.-
melitopol-
2020%20%281%29-
217-
222%20%281%29.pdf 
Роль закладу вищої 
освіти у формуванні 
особистості студента 
http://elar.tsatu.edu.ua
/bitstream/123456789/1
0404/1/zbirnyk-nmp-
udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-
procesu-v-zakladi-
vyshchoyi-osvity-m.-
melitopol-
2020%20%283%29-
300-
304%20%281%29.pdf 

Асоціація Науковців 
України 
http://feb.tsatu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2020/
07/IMG-
5a7f2a44a8e3df52d8a8
c6d6e2dad66d-V-
e1591958196280.jpg 

162896 Шлєіна 
Людмила 
Іванівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

загальноунівер
ситетської 
підготовки

Диплом 
спеціаліста, 

Мелітопольськ
ий державний 
педагогічний 
університет, 

рік закінчення: 

18 Основи 
ораторського 
мистецтва

Відповідність 
пунктам:
1,2,3,4,5,11,12,14,19

Публікації у наукових 
виданнях
Шлєіна Л. І. 



2002, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. 
Українська 

мова і 
література

Теоретичні засади 
формування гендерної 
компетентності 
студентів 
непедагогічних 
спеціальностей. 
Теоретико-методичні 
проблемивиховання 
дітей та учнівської 
молоді : зб. наук. 
праць. Тематичний 
випуск «Вища освіта 
України у контексті 
інтеграції до 
європейського 
освітнього простору». 
Вип. 21. Кн. 3. Том І 
(75). Київ : Гнозис, 
2017. С. 394–401. 
Шлєіна Л. І. Сутність 
компетентнісного 
підходу у вищій освіті. 
Збірник наукових 
праць «Педагогічні 
науки» Вип. LXXXI 
Том 3. Херсон : 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2018. С. 
50–54. 
Шлєіна Л. І. Зміст 
гендерної 
компетентності 
викладача аграрного 
закладу вищої освіти. 
Науковий журнал 
«Інноваційна 
педагогіка». Одеса : 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій, 2019. Вип. 
14. Том 2. С. 178–82. 
Шлєіна Л. І. 
Законодавча база 
реалізації гендерної 
культури в навчально-
виховному процесі 
ЗВО. Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах : зб. наук. пр. / 
за ред. А. Сущенко 
(голов. ред.) та ін. 
Запоріжжя : КПУ, 
2020. Вип. 69. Том 3. 
С. 177–181. 
Шлєіна Л. І. 
Реалізація гендерної 
складової у 
навчально-виховному 
процесі аграрного 
ЗВО. Актуальні 
питання гуманітарних 
наук : міжвузівський 
збірник наукових 
праць молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка / 
[редактори-
упорядники М. 
Пантюк, А. Душний, І. 
Зимомря]. Дрогобич : 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2020. 
Вип. 29. Том 1. С. 249–
255. 
Шлєіна Л. І. Критерії і 



показники 
сформованості 
гендерної культури у 
студентства аграрних 
закладів вищої освіти. 
Науковий журнал 
«Інноваційна 
педагогіка». Одеса : 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій, 2020. Вип. 
29. Том 2. С. 151–155. 
Shlieina L. I. Formation 
of gender culture of 
students of institutions 
of higher agricultural 
education: the essence 
and organizational and 
pedagogical conditions. 
Humanitarian Balkan 
Research. Plovdiv, 
2020. Т. 4. № 3(9). P. 
35–39. 
Шлєіна Л.І., 
Адамович А.Є. 
Гендерна культура як 
невід’ємна складова 
soft skills в системі 
сучасної аграрної 
освіти як чинника 
фoрмування 
oсoбистoстi 
майбутньoгo фахiвця. 
Удосконалення 
освітньо-виховного 
процесу в закладі 
вищої освіти. Випуск 
Збірник науково-
методичних праць. 
Таврійський 
державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного. 
Мелітополь. 2021. 525 
с. С.381-386.
Тараненко Г.Г. Ісакова 
О.І. Єременко Л.В. 
Шлєіна Л.І. 
Імплементація 
новітніх технологій 
навчання у процесі 
викладання 
суспільно-
гуманітарних 
дисциплін в 
агротехнологічному 
закладі вищої освіти. 
Удосконалення 
освітньо-виховного 
процесу в закладі 
вищої освіти. Випуск 
24. Збірник науково-
методичних праць. 
Таврійський 
державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного. 
Мелітополь. 2020. 581 
с. С.362-368. 
Тараненко Г.Г. 
Іванова І.Є. Чебанова 
Ю.В. Шлєіна Л.І. 
Методи підвищення 
ефективності 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти 
агротехнологічного 



закладу вищої освіти в 
умовах дистанційного 
навчання. 
Удосконалення 
освітньо-виховного 
процесу в закладі 
вищої освіти. Випуск 
24. Збірник науково-
методичних праць. 
Таврійський 
державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного. 
Мелітополь. 2020. 581 
с. С.369-376. 
Шлєіна Л.І. 
Тараненко Г.Г. Ісакова 
О.І. Єременко Л.В. 
Організація 
самостійної 
навчально-
пізнавальної 
діяльність здобувачів 
ЗВО під час вивчення 
суспільно-
гуманітарних 
дисциплін. 
Удосконалення 
освітньо-виховного 
процесу в закладі 
вищої освіти. Випуск 
24. Збірник науково-
методичних праць. 
Таврійський 
державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного. 
Мелітополь. 2020. 581 
с. С.248-252. 
Ісакова О.І. Тараненко 
Г.Г. Єременко Л.В. 
Шлєіна Л.І. Проблеми 
розвитку вищої освіти 
в ЗВО: соціально-
філософський аспект. 
Удосконалення 
освітньо-виховного 
процесу в закладі 
вищої освіти. Випуск 
24. Збірник науково-
методичних праць. 
Таврійський 
державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного. 
Мелітополь. 2020. 581 
с. С.259-266. 
Єременко Л.В. 
Тараненко Г.Г. Ісакова 
О.І. Шлєіна Л.І. 
Прокрастинація як 
аспект поведінки 
педагога та шляхи її 
подолання. 
Удосконалення 
освітньо-виховного 
процесу в закладі 
вищої освіти. Випуск 
24. Збірник науково-
методичних праць. 
Таврійський 
державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного. 
Мелітополь. 2020. 581 
с. С.559-264. 
Шлєіна Л.І. Іванова 



І.Є. Тараненко Г.Г. 
Чебанова Ю.В. 
Зімонова О.В. Рoль 
вихoвнoї рoбoти звo в 
фoрмуваннi 
oсoбистoстi. 
Удосконалення 
освітньо-виховного 
процесу в закладі 
вищої освіти. Випуск 
24. Збірник науково-
методичних праць. 
Таврійський 
державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного. 
Мелітополь. 2020. 581 
с. С.243-247. 
1) Іванова І. Є. Прісс О. 
П. Тараненко Г. Г. 
Шлєіна Л. І., 
Чебанова Ю.В. 
Євстафієва Е. С. 
Красуля Я. Г. 
Коломоєць-Гаркуша 
О.В. Траєкторія 
розвитку «soft skills» у 
студентів факультету 
агротехнологій та 
екології як один з 
важливих чинників 
формування 
професійних навичок 
молоді. 
Удосконалення 
освітньо-виховного 
процесу в закладі 
вищої освіти. Випуск 
Збірник науково-
методичних праць. 
Таврійський 
державний 
агротехнологічний 
університет імені 
Дмитра Моторного. 
Мелітополь. 2020. 581 
с. С.243-247. 

Підручники, 
навчальні посібники 
або монографії
1) Адамович А. Є., 
Шлєіна Л.І. Посібник-
практикум з 
дисципліни «Основи 
ораторського 
мистецтва». 
Мелітополь: ФО-П 
Однорог Т. В., 2021. 93 
с. 
2) Шлєіна Л. І. 
Методичні 
рекомендації для 
кураторів академічних 
груп «Виховання 
гендерної культури 
студентів в 
позааудиторній 
діяльності аграрних 
закладів вищої 
освіти». Мелітополь : 
ФОП Однорог Т. В., 
2020. 73 с.
Шлєіна Л.І., Зімонова 
О.В. УКРАЇНСЬКА 
МОВА (ЗА 
ПРОФЕСІЙНИМ 
СПРЯМУВАННЯМ) 
Посібник-практикум 
для здобувачів 



ступеня вищої освіти 
«Бакалавр» зі 
спеціальності 201 
«Агрономія», 203 
«Садівництво та 
виноградарство» (на 
основі повної 
загальної середньої 
освіти) денної форми 
навчання. 
Мелітополь, ФОП-
Однорог, 2020. 10,3 
д.ар. 
Л.І. Шлєіна, О.В. 
Зімонова 
УКРАЇНСЬКА МОВА 
(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 
СПРЯМУВАННЯМ) 
МЕТОДИЧНІ 
ВКАЗІВКИ ДО 
ПРАКТИЧНИХ 
ЗАНЯТЬ для 
здобувачів ступеня 
вищої освіти 
«Бакалавр» (на основі 
повної загальної 
середньої освіти) 
денної форми 
навчання / Л.І. 
Шлєіна, О.В. Зімонова 
– Мелітополь: ФО-П 
Однорог Т.В., 2019. – 
96 с. 
О. М. Максимець, Л. І. 
Шлєіна, О. В. 
Зімонова Методичні 
вказівки до 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)» для 
студентів ОР 
«Бакалавр» денної 
форми навчання (на 
основі повної 
загальної середньої 
освіти) / О.М. 
Максимець, Л.І. 
Шлєіна, О.В. Зімонова 
– Мелітополь: ФО-П 
Однорог Т.В., 2019. – 
36 с. 
Л.І. Шлєіна 
Методичні вказівки до 
семінарських занять з 
дисципліни Етика та 
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підприємництва, 
торгівлі та біржової 
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Грицаєнко І. 
Інвестиції в 
енергоефективність як 
фактор імплементації 
засад сталого розвитку 
підприємства. Socially 
competent management 
of corporations in a 
behavioral economy: 
Collection of scientific 
papers / resp. ed. 
Ondrej Mikulaš, 
Kostiantyn Pavlov, 
Karol Viktor, Olena 
Pavlova, Ladislav Viera, 
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Харків: ХНАУ, 2021. С. 
510-511.
27. Грицаєнко Г., 
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Павлова, К. В. Павлов, 
Л. В. Шостак, А. М. 
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Сучасні проблеми 
енергоресурсозбереже
ння в будівництві, 
містобудуванні та 
житлово-
комунальному 
господарстві: 
Матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф. 16-
18 лист. 2020 р., м. 
Запоріжжя / За заг. 
редакцією проф. 
Доненко В. І. 
Запоріжжя : НУ 
«Запорізька 
політехніка», 2020. – 
С. 48-50.

Підручники, 
навчальні посібники 
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для аспірантів з галузі 
знань 07 «Управління 
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навчальний заклад 
«Запорізький 
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робота на тему: 
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центр практичної 
психології і соціальної 
роботи НАПН України 
підвищення 
кваліфікації за 
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вдалого планування». 
СП № 20051941
7. Організація 
навчального процесу. 
Новий освітній 
простір" за темою 
"Візуалізація 
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7929147418 24.08.20
8.   "Педагогічні 
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психологічного 
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"Потреби та мотиви 
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10.Шевчук О.Ю., 
Агеєва І.В. 
Актуальність soft skills 
в процесі 
професійного 
розвитку 
співробітників та 
управління змінами 
компанії/ О.Ю. 
Шевчук, І.В. Агеєва // 
Збірник наукових 
праць ТДАТУ імені 
Дмитра Моторного 
(економічні науки); 
2021 - № 1 (43) (С. 
158-163)
11. Шевчук О.Ю., 
Плотніченко С.Р. 
Особливості 
корпоративного 
іміджу та його 
використання у public 
relations/ О.Ю. 
Шевчук, С.Р. 
Плотніченко// 



Збірник наукових 
праць ТДАТУ імені 
Дмитра Моторного 
(економічні науки); 
2021 - № 1 (43) (С. 147-
157)

Підручники, 
навчальні посібники 
або монографії:
1.Менеджмент: курс 
лекцій / за заг. ред. 
доц. Шевчук О. Ю. – 
Мелітополь: ТОВ 
«Колор Принт», 2021. 
– 180 с. – ISBN 978-
617-7882-07-6.
2.Менеджмент: 
практикум / за заг. 
ред. доц. Шевчук О. 
Ю. – Мелітополь: ТОВ 
«Колор Принт», 2021. 
– 176 с. – ISBN 978-
617-7882-07-6.
3.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./10=1,5 
д.у.а. 
http://feb.tsatu.edu.ua/
faculty/department-of-
management/science/
monographs

Науковий  гурток: 
«Менеджмент і 
сьогодення»

Підвищення 
кваліфікації:
1. В 2018 році 
підвищення 
кваліфікації у 
Запорізькій 
державній інженерній 
академії (ЗДІА) з 
галузі знань 
«Управління та 
адміністрування»  
(свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
СС05402565/132-18).
2. В 2020 році 
підвищення 
кваліфікації в рамках 
освітнього проекту 
«Агрокебети» на тему 
«Сучасні підходи до 
викладання 
дисциплін за 
оновленою 
магістерською 
програмою 
«Агрокебети». 
Асоціація 
«Український клуб 
аграрного бізнесу» 
(свідоцтво про 
підвищення 



кваліфікації 
15/122020 )

43781 Горбова 
Наталя 
Аркадіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Економіки та 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Запорізький 

інститут 
державного та 
муніципальног
о управління,, 

рік закінчення: 
1997, 

спеціальність:  
правознавство, 

Диплом 
магістра, 

Мелітопольськ
ий державний 
педагогічний 
університет 

імені Богдана 
Хмельницьког

о, рік 
закінчення: 

2019, 
спеціальність: 

011 Освітні, 
педагогічні 

науки

16 Господарське 
право

Відповідність 
пунктам:
1,2,3,8,11,12,14,15,19

Горбова Наталя 
Аркадіївна Доцент 
кафедри публічного 
управління, 
адміністрування та 
права Кафедра 
публічного 
управління, 
адміністрування та 
права Фахова освіта: 
Запорізький інститут 
державного та 
муніципального 
управління, 1997р., 
спеціальність 
«Правознавство», 
кваліфікація «юрист»
ЛВ В С №005834

Науковий ступінь: 
Кандидат 
педагогічних наук, 
13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки, ДК 
№022585
назва теми дисертації 
«Культурно-
антропологічні засади 
вітчизняної 
етнопедагогіки 
першої половини ХХ 
століття»
серія та номер 
диплому, дата, місце 
захисту, спеціальність, 
тема дисертації.
Наукове звання:
Доцент кафедри 
суспільно-
гуманітарних наук, 
12ДЦ № 046275, від 
25.02.2016
  18 роеів 
Господарське право 
Публікації у наукових 
виданнях
1. Горбова Н. А. 
Правова культура: 
поняття та сутність. 
/Н. А. Горбова//  
Актуальні проблеми 
вітчизняної 
юриспруденції 
Науковий збірник 
Дніпропетровського 
національного 
університету ім. О. 
Гончара – Дніпро, 
2017. -  С. 8-10
2. Горбова Н. А. 
Правова культура та 
культура прав 
людини: 
співвідношення 
понять та шляхи 
імплементації.  /Н. А. 
Горбова// Електронне 
наукове фахове 
видання 
«Порівняльно-
аналітичне право». 
№1, 2017, с.16-18.
3. Горбова Н.А. 



Формування правової 
культури: 
антропологічний 
підхід /Н. А. 
Горбова// Електронне 
наукове фахове 
видання ДВНЗ 
«Ужгородський 
національний 
університет» - 2017, № 
5. – С. 24-27
4. Горбова Н.А. Закон 
України «Про 
товариства з 
обмеженою та 
додатковою 
відповідальністю»: 
аналіз нововведень та 
регуляторного впливу. 
/ Н.А Горбова// 
«Держава та регіони. 
Серія: Право», № 1, 
2018. – С. 48-53
5. Горбова Н.А. 
Природа державного 
контролю (нагляду) та 
генезис його 
законодавчого 
визначення. / 
Н.А.Горбова // 
«Право та державне 
управління» № 1, 
2019. - С. 37 – 43
6. Горбова Н.А., 
О.М.Нестеренко 
Теоретико-
методологічні 
механізми впливу 
державної політики на 
процес формування 
свідомої особистості. / 
Прикарпатський 
юридичний вісник 1 (4 
(29)), 2020, 33-37.
Підручники, 
навчальні посібники 
або монографії
1.Горбова Н.А. 
Формування та шляхи 
створення обєднаних 
територіальних 
громад в умовах 
децентралізаії / за заг. 
Ред. Г.В.Ортіной. – 
ТДАТУ. – Мелітополь. 
– 2019. – 346с. 
2. Горбова Н.А. 
Господарське право 
України / Н.А.Горбова 
//. – Навчальний 
посібник, - ТДАТУ. – 
Мелітополь. – 2019. – 
125с.
Патенти та авторські 
свідоцтва:
1. Горбова Н.А. 
«Тестовий комплекс з 
дисипліни 
«Господарське 
право»»: Свідотство 
про реєстраію 
авторського права на 
твір № 85245 від 
1.02.2019/ 
Н.А.Горбова, 
О.М.Нестеренко/ 
(50%)
2. Горбова Н.А. 
«Методині 
рекомендації для 
проведення тренінгу 



«Розвиток міста»»: 
Свідотство про 
реєстраію авторського 
права на твір № 85145 
від 31.01.2019/ 
Г.В.Ортіна, 
Л.М.Єфіменко, 
Н.А.Горбова, 
О.М.Нестеренко/ 
(25%)
3. Горбова Н.А. 
«Правовий довідник у 
сфері 
децентралізації»: 
Свідотство про 
реєстраію авторського 
права на твір № 89962 
від 19.06.2019/ 
Н.А.Горбова, Вороніна 
Ю.Є., Г.В.Ортіна, Р.І. 
Олексенко (25%).
4. Горбова Н.А. 
Науковий твір 
«Тестовий комплекс з 
дисципліни «Захист 
прав споживачів»: 
Свідотство про 
реєстраію авторського 
права на твір № 85137 
від 31.01.2019. 
Н.А.Горбова, 
О.М.Нестеренко/ 
(50%)
5. Горбова Н.А. 
Науковий твір 
«Тестовий комплекс з 
дисципліни 
«Природоохоронне 
законодавство та 
екологічне право»: 
Свідотство про 
реєстраію авторського 
права на твір № 85138 
від 31.01.2019. 
Н.А.Горбова, 
О.М.Нестеренко/ 
(50%)
6. Горбова Н.А. 
Науковий твір 
«Тестовий комплекс з 
дисципліни 
«Правознавство»: 
Свідотство про 
реєстраію авторського 
права на твір № 85139 
від 31.01.2019. 
Н.А.Горбова, 
О.М.Нестеренко/ 
(50%)
7. Горбова Н.А. 
Науковий твір 
«Навчальний 
посібник 
«Господарське право 
України»: Свідотство 
про реєстраію 
авторського права на 
твір № 101884 від 
22.01.2021. 
Науковий  гурток 
Керівник постійно 
діючого студентського 
наукового гуртка 
правового 
дискусійного клубу 
студентської молоді 
«Феміда».
Участь у професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю: 
член громадської 



організації "Асоціація 
науковців України"
Підвищення 
кваліфікації:
1. Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України Свідоцтво СС 
00493706/002270-17 
від 24.03.17 р.
2. Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
05402565/10-18, 
Запорізька державна 
інженерна академія, 
28.11.2018: 
«Господарське та 
трудове право», 
«Правове 
забезпечення 
публічного 
управління», 
«Законодавство і 
право в АПК», 
«Інтелектуальна 
власність», «Правова 
регламентація 
державної служби».

348203 Нісаноглу 
Наталя 
Георгіївна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

загальноунівер
ситетської 
підготовки

Диплом 
спеціаліста, 

Мелітопольськ
ий державний 
педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

030501 
Українська 

мова і 
література та 

мова і 
література

8 Іноземна мова 
за 
професійним 
спрямуванням

Відповідність 
пунктам:
3,4,5,12,14,19

Публікації у наукових 
виданнях  
1 1)Нісаноглу Н. Г. 
Градуальність 
реалізації 
феномена«консенсус» 
у англомовному 
публіцистичному 
дискурсі. Наукові 
записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія» 
: Серія «Філологія» : 
науковий журнал. 
Острог : Вид-во 
НаУОА, 2018. Вип. 3 
(71). С. 104–107.
2)Амічба Д. П., 
Нісаноглу Н. Г. 
Вербалізація 
феномена 
«консенсус» на 
синтаксичному рівні в 
англомовному 
публіцистичному 
дискурсі. Науковий 
вісник Херсонського 
державного 
університету. Серія 
«Лінгвістика». 2019. 
№ 36. С. 7–10. 
3)Амічба Д. П., 
Нісаноглу Н. Г. 
Фразеологічні 
одиниці як імпліцитно 
виражені засоби 
актуалізації концепту 
СONSENSUS в 
англомовному 
публіцистичному 
дискурсі. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 



Вернадського. 2019. 
№ 3. Т. 30 (69). С. 85–
89.
4)Нісаноглу Н.Г., 
Мунтян С.Г. 
Маніпулятивна 
стратегія як стратегія 
дискурсивної 
реалізації концепту 
КОНСЕНСУС в 
англомовному 
публіцистичному 
дискурсі // Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. 2020. Т. 
31 (70). № 4. С. 144–
148.

Підручники, 
навчальні посібники 
або монографії
Мунтян С.Г., 
Нісаноглу Н.Г. 
Lesetraining in Deutsch 
: навчальний 
посібник. Мелітополь 
: ФО-П Однорог Т.В., 
2021. 213 с.

Науковий  гурток 
працює за темою 
«Фактори успішної 
комунікації в 
сучасному 
суспiльствi»

Участь у 
професійному 
об'єднанні IATEFL

Підвищення 
кваліфікації: 
Навчально-науковий 
інститут 
післядипломної освіти 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України за 
навчальною 
програмою 
підвищення 
кваліфікації семінару 
“Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності”, свідоцтво 
№ 
СС00493706/008494-
19 від 13 березня 2019 
р.

74051 Верховська 
Марина 
Володимирів
на

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

загальноунівер
ситетської 
підготовки

Диплом 
спеціаліста, 

Мелітопольськ
ий державний 
педагогічний 
університет, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Фізична 
культура

17 Фізичне 
виховання

Відповідність 
пунктам:
1,2,3,4,5,7,14,19

Публікації у наукових 
виданнях
http://www.tsatu.edu.u
a/fvs/naukova-
dijalnist/statti-
vykladachiv/

Підручники, 
навчальні посібники 
або монографії
http://www.tsatu.edu.u
a/fvs/navchannja/pidru
chnyky-ta-posibnyky/



Патенти та авторські 
свідоцтва:
http://www.tsatu.edu.u
a/fvs/patenty-i-
avtorski-svidoctva/

Участь у професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю: 
https://trxtraining.com
.ua/obuchenie/sertificir
ovannye-trenery-trx/

Підвищення 
кваліфікації:

2012 рік підвищення 
кваліфікації —
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України на тему 
«Застосування фітнес-
технологій для 
підвищення рухів 
активності та фізичної 
підготовленості 
студентів вищих 
навчальних закладів».
12СПК 861221
19.03.12-30.03.12
2017 рік підвищення 
кваліфікації — 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України «Формування 
фізичної 
підготовленості 
студентів вищих 
навчальних 
закладами засоби 
фізкультурно - 
оздоровчих 
технологій у процесі 
фізична виховання».
13.03.17 – 24.03.17
СС00493706/002259-
17

8323 Агєєва Ірина 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Економіки та 

бізнесу

27 Теорія 
організації

Відповідність 
пунктам:
1,2,3,11,14,19

Основні публікацій:
1. Iryna Ahieieva, 
Lyudmyla Synyayeva, 
Nataliya Bocharova, 
Iryna Ahieieva and 
Anhelina Yarchuk. 
Managing of the Living 
Quality of Population in 
the Social Sphere. 
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, 
Друк(1/4 частина). 
Managing of the Living 
Quality of Population in 
the Social Sphere July 
2019, DOI: 
10.1007/978-3-030-
14918-5_56.In book: 
Modern Development 
Paths of Agricultural 
Production (pp.571-
581)
2N.Trusova, I. Agieieva, 
I.Demchenko,V.Ternovs
ky, 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. 3.  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. 4.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. 
6.5.Агєєва І.В. 
Теоретичні аспекти 
корпоративної 
культури в організації. 
Збірник наукових 
праць Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету 
(економічні науки).  
Мелітополь: «Люкс», 
2018. - № 3 (38)  С.5-
11. 
7.6. Агєєва. І.В. 
Організація 
управління кар’єрою 
персоналу на 
підприємстві . 
Матеріали VІ 
Міжнародної 
конференції 
«Discovery science», м. 
Київ, м. Карлові Вари,  
6 грудня  2019 р. С.15-
24.
7.Агєєва І.В. 
Організація 
управління кар’єрою 
персоналу на 



підприємстві. 
ADVANCES  OF  
SCIENCE: Czech  
Republic, Karlovy Vary: 
Skleněnэ Můstek – 
Ukraine, Kyiv: MCNIP, 
2019.   С. 15-24.
8.Агєєва І.В. Роль 
мененджера в 
ефективному 
управлінні готельним  
бізнесом. Збірник 
наукових праць 
Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету імені 
Дмитра Моторного 
(економічні науки).  
Мелітополь:
“ Люкс”, 2020.  № 1 
(41).
9.Агєєва І.В., Шевчук 
О.Ю. Актуальність soft 
skills в процесі 
професійного 
розвитку 
співробітників та 
управління змінами 
компанії. Збірник 
наукових праць 
ТДАТУ імені Дмитра 
Моторного 
(економічні науки). 
Мелітополь:»Люкс». 
№1(43), 2021.  С.103-
116.
Посібники: 
1 Агєєва І.В., 
Нестеренко С.А., 
Сурженко Н.В. 
Організація 
виробництва: навч. 
посібник. Мелітополь: 
Видавничо-
поліграфічний центр 
«Люкс», 2017.  304 с. 
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.
Патенти та авторські 
свідоцтва:
1.Навчальний 
посібник «Організація 
виробництва»  
(Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 85897 від 
15.02.2019 р.)
2.Науковий твір 
«Теоретичні аспекти 
самоменеджменту в 
сучасних умовах» 
(Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 90738 від 
15.07.2019 р.)
3.Науковий твір 



«Теоретичні аспекти 
корпоративної 
культури в 
організації» 
(Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 90739 від 
15.07.2019 р.)
4. Науковий твір 
«Роль 
самоменеджменту в 
досягненні 
цілей менеджера в 
організації»
 (Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 98028 від 
12.06.2020 р.)
5.Науковий твір  
«Організація 
готельно-
ресторанного 
господарства» 
методичні вказівки до 
практичних занять 
(Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 98029 від 
12.06.2020 р.)

Науковий  гурток
 Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Менеджмент і 
сьогодення» 

Підвищення 
кваліфікації, 
стажування:
1. Таврійський 
державний 
агротехнологічний 
університет в особі 
ІКЦ «АГРОТАВРІЯ» 
сумісно з українсько-
канадським проектом 
бізнес-розвитку 
плодоовочівництва 
«UHBDP MASHAV» за 
науково-теоретичним 
напрямом 
«Нетворкінг та бізнес 
модель КАНВАС» 
(липень 2016 р.).
2. 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.).
3. ДВНЗ « 
Запорізький 
національний 
університет» за 
науково-теоретичним 
напрямом 



«Менеджмент» ( 2016 
р.).
4. ННІ 
післядипломної освіти 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України за напрямком 
«Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності» 
Опрацьовано теми 
(курсу): Інноваційні 
процеси в 
стимулюванні 
освітянських змін, 
Інноваційні технології 
при викладанні 
дисциплін: Теорія 
прийняття 
управлінських 
рішень,Основи 
менеджменту та 
управлінський аналіз, 
Теорія організації та 
організація 
виробництва. з 
13.03.2017 по 
24.03.2017, свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації 
№СС00493706/00223
0-17.
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 
№СС05402565/83-18. 
Опрацьовано теми: 
система технологій, 
теорія організації, 
проектний аналіз, 
самоменеджмент, 
антикризове 
управління.
6.Міжнародне 
онлайн-стажування  
«Вища освіта 4,0 
Цифрова 
трансформація» 7-21 
квітна 2021р.

296977 Вороніна 
Юлія 
Євгенівна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Економіки та 

бізнесу

Диплом 
магістра, 

Таврійська 
державна 

агротехнічна 
академія, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

0501 
Економіка 

підприємства, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 054940, 

виданий 
14.10.2009

10 Публічне 
управління та 
адмініструванн
я

Відповідність 
пунктам:
1,2,3,11,12,14,19

Публікації у наукових 
виданнях
1.Комунікативна 
політика в системі 
публічного 
управління / Ю. Є. 
Вороніна //Збірник 
наукових праць 
Вісник Академії 
митної служби 
України. Серія: 
«Економіка». 
Науковий погляд: 
економіка та 
управління. – Дніпро,  
2018. – Вип. 3 (61). – 
С. 29-34.



2.Система державного 
управління 
зовнішньо-
економічною 
діяльністю / Ю. Є. 
Вороніна // Збірник 
наукових праць 
Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету 
(економічні науки) / 
за ред. Л. В. Синяєвої. 
– Мелітополь : Люкс, 
2018. – Вип. (2). – С. 
487-489.
3.Напрями 
формування 
регіонального 
управління в системі 
стратегічного 
планування / Ю. Є. 
Вороніна // Збірник 
наукових праць 
Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету 
(економічні науки) / 
за ред. Л. В. Синяєвої. 
– Мелітополь : Люкс, 
2018. – Вип. (3). – С. 
103-108.
4. Антропологічні 
виміри природи 
конфліктів в 
публічному 
управлінні./Вороніна 
Ю.Є.// Збірник 
наукових праць 
Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету імені 
Дмитра Моторного 
(економічні науки) за 
ред. Л.В.Синяєвої. – 
Мелітополь: Люкс, 
2019. – Вип.2- С.53 – 
57.
5.Виникнення та 
вирішення 
конфліктних ситуацій 
в громадянському 
суспільстві. /Вороніна 
Ю.Є.// Актуальні 
проблеми державного 
управління : зб. наук. 
праць. Харків : Вид-во 
ХарРІ НАДУ 
“Магістр”, 2020. № 1 
(57). С.296-300.
Підручники, 
навчальні посібники 
або монографії 
Теорія та практика 
публічного 
управління та 
адміністрування: 
навчальний посібник 
/ Ю.Є. Вороніна. – 
Мелітополь: ТОВ « 
Колор Принт», 2020. 
– 196с.
Патенти та авторські 
свідоцтва:
1.Авторське свідоцтво 
- Науковий твір 
(Свідоцтво про 
реєстрацію № 85144 
від 31.01.2019)



2.Авторське свідоцтво 
- Науковий твір.  
(Свідоцтво про 
реєстрацію № 85140 
від 31.01.2019)
3.Авторське свідоцтво 
- Науковий твір. 
(Свідоцтво про 
реєстрацію № 85244 
від 01.02.2019)
4.Авторське свідоцтво 
- Науковий твір. 
(Свідоцтво про 
реєстрацію № 85243 
від 01.02.2019)
5.Авторське свідоцтво 
- Науковий твір. 
(Свідоцтво про 
реєстрацію № 85143 
від 31.01.2019)
6.Авторське свідоцтво 
- Складений твір. 
(Свідоцтво про 
реєстрацію № 89962 
від 19.06.2019)
Науковий  гурток 
Керівник наукового 
гуртка «Управління 
розвитком територій в 
умовах змін»
Участь у професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю:
ГО «Асоціація 
науковців України»
Підвищення 
кваліфікації:
Запорізька державна 
інженерна академія. 
№ СС05402565/102-18
З18.10.2018 по 
28.11.2018р.(180 
годин).

166466 Болтянська 
Лариса 
Олексіївна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Економіки та 

бізнесу

Диплом 
спеціаліста, 
Таврійська 
державна 

агротехнічна 
академія, рік 
закінчення: 

1997, 
спеціальність: 

7.050107 
економіка 

підприємств

19 Економіка Відповідність 
пунктам:
1,3,4,8,12,14

Публікації у наукових 
виданнях
1. Hrytsaienko M., 
Hrytsaienko H., 
Andrieieva L. and 
Boltianska L. The Role 
of Social Capital in 
Development of 
Agricultural 
Entrepreneurship. 
Modern Development 
Paths of Agricultural 
Production. 2019. pp. 
427-440 (Scopus)
Підручники, 
навчальні посібники 
або монографії
2. Лисак О.І., 
Андрєєва Л.О., 
Болтянська Л.О. 
Економіка 
підприємства: 
навчальний посібник 
/ О.І. Лисак, Л.О. 
Андрєєва, 
Л.О.Болтянська .- 
Мелітополь: Люкс, 
2020. – 272 с.
3. Підприємництво: 
соціально-економічне 
та інституціональне 
забезпечення 
розвитку : 



Монографія. / Л. О. 
Андрєєва, Л. О. 
Болтянська, М. І. 
Грицаєнко та ін. 
Мелітополь : Люкс, 
2021. 300 с.
4. Болтянська Л.О. 
Економіка 
підприємства: курс 
лекцій для здобувачів 
ступеня вищої освіти 
«Бакалавр» зі 
спеціальностей 071 
«Облік і 
оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська 
справа і 
оподаткування», 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг», 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність», 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» – 
Мелітополь, 2020. – 
163 с. 
5.  Болтянська Л.О. 
Економіка та бізнес: 
курс лекцій для 
здобувачів ступеня 
вищої освіти 
«Магістр» зі 
спеціальності 122 
«Комп’ютерні науки» 
– Мелітополь, 2020. – 
160 с. 
Авторські свідоцтва:
1. Болтянська Л.О., 
Андрєєва Л.О., Лисак 
О.І. «Економіка 
підприємства : 
навчальний посібник» 
(свідоцтво №104313 
від 28 квітня 2021 р.)
2. Болтянська Л.О., 
Андрєєва Л.О., Лисак 
О.І. «Економіка 
підприємства : 
практикум» 
(свідоцтво №104600 
від 17 травня 2021 р.)
3. Болтянська Л.О. 
«Економіка та бізнес: 
курс лекцій» 
(свідоцтво №104808 
від 25 травня 2021 р.)
http://feb.tsatu.edu.ua/
faculty/department-of-
business/science/avtors
ki-svidotstva/#to-main
Науковий  гурток:
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком: 
«Перспективи 
розвитку підприємств 
в Україні»
Підвищення 
кваліфікації:
1. Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України
Свідоцтво СС 
00493706/002248-17 
№2248 від 24.03.17 р.
2. виробниче 
стажування АТ 
"Мелітопольський 



м'ясокомбінат" (з 
17.05.2021 по 
04.06.2021 р.)

283685 Олексенко 
Роман 
Іванович

Виконувач 
обов'язків 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
Економіки та 

бізнесу

Диплом 
бакалавра, 
Таврійська 
державна 

агротехнічна 
академія, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 

спеціаліста, 
Таврійська 
державна 

агротехнічна 
академія, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства, 
Диплом 
магістра, 

Мелітопольськ
ий державний 
педагогічний 
університет 

імені Богдана 
Хмельницьког

о, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 
014 Середня 

освіта, Диплом 
доктора наук 
ДД 004330, 

виданий 
28.04.2015, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

032569, 
виданий 

26.10.2012, 
Атестат 

професора AП 
00443, 

виданий 
05.07.2018

12 Логіко-
політичні 
студії

Відповідність 
пунктам:
1,3,7,8,11,12,14,19

http://feb.tsatu.edu.ua/
teacher/oleksenko-
roman-ivanovich/
Managing the 
intellectual potential in 
the business-network of 
innovative digital 
technologies 
(https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
origin=resultslist&auth
orId=57224194088)
Ukraine in the context 
of the world organic 
production of 
agricultural products 
(https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
origin=resultslist&auth
orId=57224194088)
The ecological 
component of 
agrotourism 
development under the 
COVID-19 pandemic 
(https://publons.com/r
esearcher/1757730/rom
an-oleksenko/)
Perceive of organic 
products by Ukrainian 
consumers and 
problems of shaping 
market demand 
(https://publons.com/r
esearcher/1757730/rom
an-oleksenko/)
The crisis of the 
metaphysical 
foundations of human 
existence as a global 
problem of post-
modernity and the ways 
of managerial solutions 
(https://publons.com/r
esearcher/1757730/rom
an-oleksenko/)

Axiological survey of 
the modern cultural-
educational practices of 
personality; 
(http://eprints.mdpu.or
g.ua/id/eprint/1574/1/
MON_ENG_2016%20
%281%29.pdf)
Modern management: 
logistics and education; 
(http://elar.tsatu.edu.u
a/bitstream/123456789
/4529/1/1.%20%d0%9c
%d0%be%d0%bd%d0%
be%d0%b3%d1%80%d0
%b0%d1%84%d1%96%
d1%8f%20%d0%9e%d0
%bf%d0%be%d0%bb%
d1%94%252C%202018
%252C-15-21.pdf)
Публічне управління 
та адміністрування у 
цифровому 
суспільстві.( 
http://elar.tsatu.edu.ua
/bitstream/123456789/1



1541/1/%d0%bc%d0%b
e%d0%bd%d0%be%d0
%b3%d1%80%d0%b0%
d1%84%202%20%281%
29%20%281%29-109-
126%20%281%29.pdf)

п.7 Спеціалізована 
вчена рада Д 17.051.05 
(http://phd.znu.edu.ua
/page/1336.ukr.html)

п.8
HUMANITIES 
STUDIES 
(http://humstudies.co
m.ua/about/editorialTe
am)
ОСВІТНІЙ ДИСКУРС 
(http://www.journal-
discourse.com/uk/pro-
nas/redaktsiyna-
kolehiya.html)
CUESTIONES 
POLÍTICAS 
(https://produccioncie
ntificaluz.org/index.ph
p/cuestiones/about/edi
torialTeam)

п.11
Новобогданівська 
сільська рада, 
(http://feb.tsatu.edu.ua
/wp-
content/uploads/2020/
10/DOVIDKA-
Oleksenko.pdf)
КУ "Агенція розвитку 
Мелітополя", 
(http://feb.tsatu.edu.ua
/wp-
content/uploads/2020/
10/DOVIDKA_KU_AR
M-Oleksenko.pdf).

п.12
Освіта як флагман 
прогресу людства та 
основа 
конкуретоспроможнос
ті закладів вищої 
освіти, 
(http://elar.tsatu.edu.u
a/bitstream/123456789
/10396/1/zbirnyk-nmp-
udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-
procesu-v-zakladi-
vyshchoyi-osvity-m.-
melitopol-
2020%20%281%29-
202-
210%20%281%29.pdf)
Cтруктурно-логічні 
схеми як метод 
алгоритмізації 
теоретичного 
матеріалу правових 
дисциплін, 
(http://elar.tsatu.edu.u
a/bitstream/123456789
/10403/1/zbirnyk-
nmp-udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-
procesu-v-zakladi-
vyshchoyi-osvity-m.-
melitopol-
2020%20%283%29-
291-
299%20%281%29.pdf)



Розвиток soft skills 
студентів 
спеціальності 
публічне управління 
та адміністрування як 
напрямок підвищення 
якості професійної 
освіти та розвитку 
креативних 
здібностей, 
(http://elar.tsatu.edu.u
a/bitstream/123456789
/10399/1/zbirnyk-nmp-
udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-
procesu-v-zakladi-
vyshchoyi-osvity-m.-
melitopol-
2020%20%281%29-
217-
222%20%281%29.pdf)
Cучасна економічна 
освіта як нова хвиля 
та мегатренд розвитку 
епохи глобальної 
нестабільності, 
(http://elar.tsatu.edu.u
a/bitstream/123456789
/10402/1/zbirnyk-
nmp-udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-
procesu-v-zakladi-
vyshchoyi-osvity-m.-
melitopol-
2020%20%282%29-
285-
290%20%281%29.pdf)
Роль закладу вищої 
освіти у формуванні 
особистості студента, 
(http://elar.tsatu.edu.u
a/bitstream/123456789
/10404/1/zbirnyk-
nmp-udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-
procesu-v-zakladi-
vyshchoyi-osvity-m.-
melitopol-
2020%20%283%29-
300-
304%20%281%29.pdf)
Методика викладання 
лекційних занять з 
правових дисциплін з 
урахуванням викликів 
сьогодення, 
(http://www.tsatu.edu.
ua/tstt/wp-
content/uploads/sites/6
/zbirnyk-nmp-
udoskonalennja-
osvitno-vyhovnoho-
procesu-v-zvo-
2021.pdf).

п.14 
Науковий гурток 
“IDEA” 
(http://feb.tsatu.edu.ua
/faculty/department-
of-public-
administration/science/
scientific-circles/idea/)

п.19
Член громадської 
організації "Асоціація 
науковців України", 
(http://feb.tsatu.edu.ua
/wp-
content/uploads/2020/



08/IMG_20200803_0
001.jpg)
Член громадської 
організації "Спілка 
освітян України" 
(http://sou2017.com.ua
/members.html).

210191 Максимець 
Оксана 
Миколаївна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

загальноунівер
ситетської 
підготовки

Диплом 
спеціаліста, 
Каменець-

Подільський 
державний 

педагогічний 
університет, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність:  
педагогіка і 

методіка 
середньої 

освіти, 
українська 

мова і 
література, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 048905, 
виданий 

08.10.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
024575, 
виданий 

14.04.2011

25 Українська 
мова за 
професійним 
спрямуванням

Відповідність 
пунктам:
1,3,4,11,12,14,15
Публікації у наукових 
виданнях
1. Максимець О.М. 
Розвиток суфіксальної 
словотвірної системи 
іменників із 
транспозиційним 
значення 
опредметненої дії 
(структури із суфіксом 
-іт. (фахове видання) / 
О.М. Максимець // 
Наукові записки. 
Випуск 146. Серія: 
Філологічні науки. 
Кіровоград: Видавець 
Лисенко В.Ф., 2016. 
С.390-393.
2. Максимець О.М. 
Розвиток суфіксальної 
словотвірної 
підсистеми іменників 
з транспозиційним 
значенням 
опредметненої дії 
((структури з суфіксом 
-ств(о) / -тельств(о)) / 
О.М. Максимець // 
(Наукові записки. 
Випуск 154. Серія: 
філологічні науки. 
Кропивницький: 
Видавець Лисенко 
В.Ф., 2017. С.658-662.
3. Максимець О.М. 
Розвиток суфіксальної 
словотвірної 
підсистеми іменників 
з транспозиційним 
значенням 
опредметненої дії 
(структури з суфіксом 
-б(а)/-об(а)) / О.М. 
Максимець // 
Науковий вісник 
Міжнароджного 
гуманітарного 
університету. Випуск 
26. Серія «Філологія». 
Одеса: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2017. С.142-143. 
Включений до 
міжнародної науко 
метричної бази даних 
Index Copernicus 
International
4. Максимець О.М. 
Розвиток суфіксальної 
словотвірної 
підсистеми іменників 
з транспозиційним 
значенням 
опредметненої дії 
(структури з суфіксом 
-н(я) / О.М. 
Максимець // Наукові 
записки. Випуск 165. 
Серія: Філологічні 
науки. 
Кропивницький: 



Видавництво «КОД», 
2018. С. 389-392.
5. Максимець О.М. 
Розвиток суфіксальної 
словотвірної 
підсистеми іменників 
з транспозиційним 
значенням 
опредметненої дії 
(структури з 
суфіксами -аціj(а), - 
і(и)заціj(а), -ціj(а), -
кціj(а), -іj(а)) / О.М. 
Максимець // 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. №13 том 
3 – Серія: Філологія. 
Одеса: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2017. С.52-55. Журнал 
включено до 
міжнародної науко 
метричної бази 
IndexCopernicusIntern
ational.
6. Максимець 
О.М.Розвиток 
суфіксальної 
словотвірної 
підсистеми іменників 
із транспозиційним 
значенням 
(cловотвірні структури 
з суфіксом -т/j/-) 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. № 37 
том 3 Серія: Філологія. 
Одеса: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2018. С.14-17. Журнал 
включено до 
міжнародної науко 
метричної бази Index 
Copernicus 
International.
7. Розвиток 
суфіксальної 
словотвірної 
підсистеми іменників 
із транспозиційним 
значенням 
опредметненої дії 
(утворення з 
нульовим суфіксом 
чоловічого роду) 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. - № 41 
том 1 Серія: Філологія. 
Одеса: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2019. – С.115-121. 
(фахова Index 
Copernicus)
8. Розвиток 
суфіксальної 
словотвірної 
підсистеми іменників 
із транспозиційним 
значенням 
опредметненої дії 
(утворення з 
нульовим суфіксом 
жіночого роду) 
Науковий вісник 
Міжнародного 



гуманітарного 
університету. - № 44 
том 1 Серія: Філологія. 
Одеса: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2019. – С. (фахова 
Index Copernicus)

Підручники, 
навчальні посібники 
або монографії
1. Development of 
formulation and quality 
assessment of fast-
cooking grain 
composition for 
pregnantwomen / 
Dzyuba, N.a. 
Telezhenko, L., 
Kashkano, M., 
Maksymets, O. // 
Modern Development 
Paths of Agricultural 
Production. – Cham: 
Springer International 
Publishing, 2019. – P. 
656-664.

1. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників
2. Максимець О.М. 
Конспект лекцій з 
української мови (за 
професійним 
спрямуванням). 
Мелітополь: ФО-П 
Однорог Т. В., 2019. 
222 с. 12.91 ум.д.а.
3. Максимець О.М., 
Адамович А.Є. 
Практикум з 
української мови (за 
професійним 
спрямуванням). -
Мелітополь: ФО-П 
Однорог Т. В., 2019. 
134 с. 7.79 ум.д.а.
4. Максимець О.М. 
Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням). 
Конспект лекцій. 
Мелітополь; ФО-М 
Однорог Т.В., 2020. 
222 с.(12.91 ум. др. 
арк.).

Науковий  гурток 
Науковий гурток 
«Лінгвіст» керівник 
к.філол.н. Максимець 
О.М.

Участь у професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю: 
Наукове 
консультування 
Органу мiсцевоrо 
самоврядування 
Новоданилiвської 
сiльської ради 
Якимiвського району 
Запорiзької областi 
Угода № 11-20 / 2018

Підвищення 
кваліфікації:
Національний 



університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННУ 
післядипломної 
освіти; Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/002346-17
тема випускної 
роботи: «Сучасні 
освітні технології 
навчання української 
мови (за професійним 
спрямуванням) у 
вищій школі», 2017р

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

РН10. Уміти 
користуватися 
системою 
електронного 
документообігу.

Публічні фінанси 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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Ділове урядування 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Публічне управління 
та адміністрування

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.



Курсова робота 
Публічне управління 
та адміністрування

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

Захист курсової роботи

Курсова робота 
Місцеве 
самоврядування

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

Захист курсової роботи

Виробнича практика: 
Державне та 
регіональне 
управління

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.

Місцеве 
самоврядування

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Інформаційні системи 
та технології в 
публічному управлінні

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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

РН11. Уміти 
здійснювати пошук 
та узагальнення 
інформації, робити 
висновки і 
формулювати 
рекомендації в 
межах своєї 
компетенції.

Інформаційні системи 
та технології в 
публічному управлінні

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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Місцеве 
самоврядування

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Виробнича практика: 
Державне та 
регіональне 
управління

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.

Адміністративне 
право

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Навчальна практика: 
Менеджмент в 
публічному управлінні

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.

Філософія 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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Мікро- та 
макроекономіка

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Маркетинг 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Логіко-політичні 
студії

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Менеджмент 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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Господарське право 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Теорія 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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Публічне управління Лекції, практичні заняття, Оцінювання навчальних 



та адміністрування робота з навчально-
методичною літературою, 
самостійна робота, відео 
метод (мультимедійні, 
дистанційні тощо).

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.

Курсова робота 
Публічне управління 
та адміністрування

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

Захист курсової роботи

Курсова робота 
Місцеве 
самоврядування

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

Захист курсової роботи

Стратегічне 
управління

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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Трудове право 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Економіка та 
організація 
інноваційної 
діяльності

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Тренінг-курс: 
Громадський орієнтир

Практичні заняття, 
публічний виступ

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, 
самоконтроль. Можливий 



ректорський контроль.

Проєктна діяльність 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Навчальна практика: 
Вступ до фаху

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.

Навчальна практика: 
Публічне управління 
та адміністрування

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.

Соціологія 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Саморозвиток та 
саморегулювання 
особистості

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, 
самоконтроль. Можливий 



ректорський контроль.

РН12. Уміти 
налагодити 
комунікацію між 
громадянами та 
органами 
державної влади і 
місцевого 
самоврядування.

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

Лекції, практичні заняття 
(дискусії, ведення діалогу), 
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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Саморозвиток та 
саморегулювання 
особистості

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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Соціологія 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Філософія 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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Соціальна психологія 
та конфліктологія

Лекції, практичні заняття 
(дискусії, ведення діалогу), 
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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Менеджмент Лекції, практичні заняття, 
робота з навчально-
методичною літературою, 
самостійна робота, відео 
метод (мультимедійні, 

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



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

Господарське право 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Паблік рілейшнз 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Основи ораторського 
мистецтва

Лекції, практичні заняття 
(дискусії, публічний виступ), 
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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Основи професійної 
етики та етикету

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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Курсова робота 
Місцеве 
самоврядування

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

Захист курсової роботи

Адміністративне 
право

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Ділова репутація 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Виробнича практика: 
Державне та 
регіональне 
управління

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.

Соціальна 
відповідальність 
держави

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Місцеве 
самоврядування

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Організація надання 
адміністративних 
послуг

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.



РН13. 
Використовувати 
методи аналізу та 
оцінювання 
програм сталого 
розвитку. 

Стратегічне 
управління

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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Менеджмент 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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Соціологія 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Економіка 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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Соціальна 
відповідальність 
держави

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Економіка та 
організація 
інноваційної 
діяльності

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Проєктна діяльність 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Сталий розвиток 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

РН15. 
Застосовувати 
методи контролю 
якості у сфері 
професійної 
діяльності. 

Операційний 
менеджмент

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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Менеджмент 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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Фінанси 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Проєктна діяльність Лекції, практичні заняття, Оцінювання навчальних 



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

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.

РН9. Знати основи 
електронного 
урядування.

Публічне управління 
та адміністрування

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Публічні фінанси 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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Ділове урядування 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Інформаційні системи 
та технології в 
публічному управлінні

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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

РН16. 
Використовувати 
дані статистичної 
звітності, обліку 
та спеціальних 
досліджень у 
професійній 
діяльності. 

Публічне управління 
та адміністрування

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 



контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Курсова робота 
Публічне управління 
та адміністрування

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

Захист курсової роботи

Економіка 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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Фінанси 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Курсова робота 
Місцеве 
самоврядування

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

Захист курсової роботи

Економіка та 
організація 
інноваційної 
діяльності

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Проєктна діяльність 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Виробнича практика: 
Державне та 
регіональне 
управління

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.

Місцеве 
самоврядування

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Мікро- та 
макроекономіка

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Соціологія 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

РН17. Знати та 
розуміти методи 
та підходи творчої 
та креативної 
діяльності 
системного 
мислення у 
професійній сфері

Саморозвиток та 
саморегулювання 
особистості

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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Маркетинг 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.



Логіко-політичні 
студії

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Менеджмент 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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Теорія 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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Основи ораторського 
мистецтва

Лекції, практичні заняття 
(публічний виступ, дискусії), 
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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Основи професійної 
етики та етикету

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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Тренінг-курс: 
Громадський орієнтир

Практичні заняття, 
тренінги, дискусії, публічні 
виступи.

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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Паблік рілейшнз 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Ділова репутація 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

РН14. Уміти 
коригувати 
професійну 
діяльність у 
випадку зміни 
вихідних умов.

Саморозвиток та 
саморегулювання 
особистості

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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Соціальна психологія 
та конфліктологія

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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Менеджмент 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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.



Господарське право 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Соціальна 
відповідальність 
держави

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Операційний 
менеджмент

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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Основи ораторського 
мистецтва

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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Стратегічне 
управління

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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Геополітика та 
національна безпека

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

РН7. Уміти 
організовувати та 
брати участь у 
волонтерських/кул
ьтурно-
освітніх/спортивн
их проектах, 
спрямованих на 
формування 
здорового способу 
життя / активної 
громадянської 
позиції.

Історія та культура 
України

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Саморозвиток та 
саморегулювання 
особистості

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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Соціологія 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Маркетинг 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Менеджмент 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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Фізичне виховання Практичні заняття 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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Тренінг-курс: 
Громадський орієнтир

Практичні заняття, дискусії, 
публічний виступ

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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Паблік рілейшнз 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

РН8. Розуміти та 
використовувати 
технології 
вироблення, 
прийняття та 
реалізації 
управлінських 
рішень.

Економіка та 
організація 
інноваційної 
діяльності

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Тренінг-курс: 
Громадський орієнтир

Практичні заняття, дискусії, 
публічний виступ

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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Проєктна діяльність 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Сталий розвиток 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Геополітика та 
національна безпека

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Ділове урядування 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Інформаційні системи 
та технології в 
публічному управлінні

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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Стратегічне 
управління

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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Операційний 
менеджмент

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

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 



самостійна робота, відео 
метод (мультимедійні, 
дистанційні тощо).

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

Економіка 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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Менеджмент 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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Теорія 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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Публічне управління 
та адміністрування

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Курсова робота 
Публічне управління 
та адміністрування

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

Захист курсової роботи

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

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



метод (мультимедійні, 
дистанційні тощо).

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

РН5. Знати 
стандарти, 
принципи та норми 
діяльності у сфері 
публічного 
управління та 
адміністрування.

Господарське право 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Теорія 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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Публічне управління 
та адміністрування

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Курсова робота 
Публічне управління 
та адміністрування

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

Захист курсової роботи

Курсова робота 
Місцеве 
самоврядування

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

Захист курсової роботи

Публічні фінанси 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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Навчальна практика: Практичний, наочний, Оцінювання навчальних 



Менеджмент в 
публічному управлінні

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

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.

Навчальна практика: 
Публічне управління 
та адміністрування

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.

Виробнича практика: 
Державне та 
регіональне 
управління

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.

Місцеве 
самоврядування

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Організація надання 
адміністративних 
послуг

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 
контроль, модульне ПМК, 



самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Навчальна практика: 
Вступ до фаху

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.

РН4. Знати 
структуру та 
особливості 
функціонування 
сфери публічного 
управління та 
адміністрування.

Навчальна практика: 
Публічне управління 
та адміністрування

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.

Виробнича практика: 
Державне та 
регіональне 
управління

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.

Навчальна практика: 
Менеджмент в 
публічному управлінні

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.

Навчальна практика: 
Вступ до фаху

Практичний, наочний, 
робота з навчально-

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 



методичною літературою та 
Інтернет-ресурсами, 
самостійна робота.

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.

Публічні фінанси 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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Курсова робота 
Публічне управління 
та адміністрування

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

Захист курсової роботи

Публічне управління 
та адміністрування

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

РН3. Уміти усно і 
письмово 
спілкуватися 
іноземною мовою.

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

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

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

РН2. 
Застосовувати 
норми та правила 
професійного 
спілкування 
українською мовою.

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

Лекції, практичні заняття 
(дискусії, співбесіда), 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 



контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Основи ораторського 
мистецтва

Лекції, практичні заняття 
(дискусії, співбесіда, 
публічний виступ), 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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Паблік рілейшнз Лекції, практичні заняття, 
дискусії, 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Ділова репутація Лекції, практичні заняття, 
дискусії, 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Виробнича практика: 
Державне та 
регіональне 
управління

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.

РН1. 
Використовувати 
базові знання з 
історичних, 
культурних, 
політичних, 
соціальних, 
економічних засад 
розвитку 
суспільства

Історія та культура 
України

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Соціологія Лекції, практичні заняття, Оцінювання навчальних 



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

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.

Філософія 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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Соціальна психологія 
та конфліктологія

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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Мікро- та 
макроекономіка

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Логіко-політичні 
студії

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Економіка 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, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Економіка та 
організація 
інноваційної 
діяльності

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Навчальна практика: 
Вступ до фаху

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.

Геополітика та 
національна безпека

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

РН6. Знати основні 
нормативно-
правові акти та 
положення 
законодавства у 
сфері публічного 
управління та 
адміністрування.

Господарське право 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Курсова робота 
Місцеве 
самоврядування

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

Захист курсової роботи

Адміністративне 
право

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Сталий розвиток 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Навчальна практика: 
Вступ до фаху

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.

Навчальна практика: 
Менеджмент в 
публічному управлінні

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.

Навчальна практика: 
Публічне управління 
та адміністрування

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.

Виробнича практика: 
Державне та 
регіональне 
управління

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

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



самостійна робота. 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.

Місцеве 
самоврядування

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Організація надання 
адміністративних 
послуг

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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

Трудове право 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 
контроль, модульне ПМК, 
самоконтроль. Можливий 
ректорський контроль.

 


