
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна»

Освітня програма 15113 Менеджмент

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 073 Менеджмент

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 217

Повна назва ЗВО Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна»

Ідентифікаційний код ЗВО 30373644

ПІБ керівника ЗВО Таланчук Петро Михайлович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://uu.edu.ua

Інформація про ВСП ЗВО

Реєстраційний номер ВСП ЗВО у 
ЄДЕБО

1343

Повна назва ВСП ЗВО Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти "Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини "Україна" Житомирський економіко-
гуманітарний інститут

Ідентифікаційний код ВСП ЗВО 25310670

ПІБ керівника ВСП ЗВО Шафранова Катерина Володимирівна

Посилання на офіційний веб-сайт 
ВСП ЗВО

www.vmurol.zt.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/1343

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 15113

Назва ОП Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент

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, Фаховий молодший бакалавр, ОКР 
«молодший спеціаліст», Молодший бакалавр
 

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

Кафедра менеджменту та туризму

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

Кафедра соціально-реабілітаційних технологій

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

10020, м. Житомир, вул. Вільський шлях, 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 110511
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ПІБ гаранта ОП Шафранова Катерина Володимирівна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

shafranova@uu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(068)-218-79-32

Додатковий телефон гаранта ОП +38(050)-463-01-72
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
В контексті швидких та динамічних змін умов господарювання вітчизняних підприємств, установ та організацій 
особливої актуальності та значимості набуває система менеджменту, яка має оперативно та гнучко реагувати на 
виклики зовнішнього середовища при високому рівні конкуренції на ринку та в умовах обмеженості різних видів 
ресурсів із максимальною ефективністю для суб’єкта господарювання. Ці чинники зумовили нагальність та 
доцільність підготовки фахівців із менеджменту для першого рівня вищої освіти «бакалавр». Підготовка здобувачів 
за спеціальністю «Менеджмент» розпочалася з 2001 року (ліцензія оформлена рішенням ДАК від 11.04.2001 р., 
протокол №32). 
ДО 29.10.2018 р. підготовка за освітньо-професійною програмою здійснювалась за програмою Тимчасового 
стандарту (https://bit.ly/3912Emv).  У зв’язку із введенням Стандарту вищої освіти за першим (бакалаврським) 
рівнем за спеціальністю 073 Менеджмент від 29.10.2018 № 1165 (зі змінами від 05.12.2018 р. №1338) в ОПП 
«Менеджмент» у 2018 р. було внесено зміни, протокол рішення Вченої ради Університету «Україна» від 27.12.2018 
№ 7, і введено в дію наказом від 28.12.20218 №230 з урахуванням пропозицій кафедр, задіяних в освітньому процесі 
за ОП, результатів опитування студентів, рекомендацій роботодавців (https://bit.ly/39Kptet). Відповідно до 
Положення про освітні програми у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» 
(https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Navch_metod_d-
t/Polozh_pro_osvitni_programi.pdf) освітня програма щороку переглядається на її відповідність рекомендаціям 
стейкхолдерів. У 2021 році в ОП відповідно до Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 
07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» і за рекомендаціями зовнішніх і внутрішніх 
стейкхолдерів внесено зміни до переліку спеціальних компетентностей та програмних результатів навчання. Внесені 
зміни затверджено у новій редакції ОП 2021 р. Вченою радою Університету «Україна» від 01.07.2021, наказ № 146 
від 01.07.2021. Підготовка здобувачів за ОП першого рівня вищої освіти «бакалавр» здійснюється за денною та 
заочною формами навчання. Передбачено відповідне ресурсне забезпечення реалізації програми, яке включає 
кадрове, матеріально-технічне, інформаційне та навчально-методичне забезпечення.
Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців, якісно нових керівників різних 
рівнів, які з наукової точки зору могли б формувати концепцію та стратегію розвитку підприємства, установи, 
організації, визначати шляхи розв’язання конкретних питань, організовувати систему інформаційного 
забезпечення, володіти прийомами та методами управлінської діяльності в контексті підтримки ідеї різноманіття на 
робочому місці, тобто формування професійного світогляду у майбутніх фахівців у напрямку розвитку 
інклюзивності на робочому місці як важливого фактору розвитку підприємства, установи, організації. 
 
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 27 0 10 0 0

2 курс 2020 - 2021 17 1 15 0 0

3 курс 2019 - 2020 10 8 10 0 0

4 курс 2018 - 2019 12 2 10 0 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 8217 Менеджмент
18851 Менеджмент і світова економічна кон'юктура
21753 Менеджмент адміністрування
21754 Менеджмент організацій
10905 Менеджер-економіст
48724 Менеджмент
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20660 управління персоналом та економіка праці
26702 Менеджмент
21340 Менеджмент і адміністрування
54609 Управління та адміністрування
27869 Менеджмент
31619 Менеджмент
51491 Менеджмент та бізнес адміністрування
15113 Менеджмент

другий (магістерський) рівень 10479 Менеджмент
16920 Менеджмент
20658 Менеджмент і світова економічна кон'юктура
26658 Менеджмент
10070 Менеджмент і адміністрування

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 1765 1501

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

0 0

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

1765 1501

Приміщення, здані в оренду 0 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 OPP_073_management_b_2018.pdf 0g7wFn1iAddOp6YGwayDFgbpmC8/GyKJWZx+4hpnbb
4=

Освітня програма OPP_073_management_b_2021.pdf VffrDyBAJkxsaeGQWeBUn8+y+aSTM8C0YpSVm0X6Of
k=

Навчальний план за ОП NP_073_management_b_2018.pdf d9fWForWnarOP4jj1yuJ/qs0hH+jQSBrcLcmVmvFlXc=

Навчальний план за ОП NP_073_management_b_2021.pdf StayPPbO9uy20ACvXtZD82yYZkozu821iUZR02pgaAA=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Recenzia_Prohorenko.pdf Gvcz/vMb7CovlzU0gwO2AMhPNvFCFvNbG8Ny6sPN+w
Y=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Recenzia_Gabenets.pdf t3Zf0qwEzQDPEdGWL3ggELsvJ8I8wtRqc5g0LFBeZKE
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілями ОП «Менеджмент» рівня вищої освіти «бакалавр» є підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні 
проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері 
управління організаціями та їх підрозділами. 
Унікальність ОП полягає в тому, що вона формує фундаментальні знання та прикладні навички з менеджменту, 
сприяє оволодінню здобувачами управлінськими компетенціями та якостями в контексті функціонування, 
формування та подальшого розвитку і становлення інклюзивного середовища в умовах національної економіки. 
Фокус ОП полягає в забезпеченні багатопрофільної підготовки, наданні знань і умінь фахівцям для можливості 
швидко адаптуватися в реаліях сучасних суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу.
ОП спрямована на професійну підготовку фахівців, здатних самостійно орієнтуватися в нормативно-правових актах 
та інформаційно-аналітичній документації, проявляти ініціативу і швидко адаптуватися в умовах бізнесового та 
інклюзивного середовища, мати навички роботи в умовах реально функціонуючого підприємства, спроможних 
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ефективно застосовувати сучасні методи та засоби управлінської діяльності.

 

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

Цілі ОП визначені відповідно місії та стратегії Університету «Україна»: якісна доступна вища освіта для людей, які 
прагнуть повної особистісної самореалізації на користь суспільства. Місія Університету «Україна» формується на 
засадах автономії, демократичних принципах управління, академічної культури, потреб споживачів освітніх послуг і 
наукових розробок, формуванні інклюзивного освітнього середовища.
Цілі ОП забезпечують реалізацію таких стратегічних цілей Університету «Україна»: інтенсифікація міжнародної, 
національної, регіональної освітньої, наукової та культурно-просвітницької діяльності; надання якісних освітніх 
послуг на рівні європейських і світових стандартів, із орієнтацією на національні та регіональні потреби розвитку 
України; орієнтація на інноваційність та випереджувальність щодо викликів суспільства, держави, часу; 
продовження освіти впродовж життя; реалізація суб’єкторієнтованого підходу в усіх сферах функціонування 
Університету «Україна»; забезпечення умов для здобуття освітніх послуг особами з особливими освітніми потребами 
як частини великої стратегії з формування інклюзивного суспільства (https://bit.ly/3KVq9ul, https://bit.ly/3yknEyW).          

 

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

Цілі та ПРН ОП формулювалися відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» для 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Наказ Міністерства освіти від 29.10.2018 № 1165 (зі змінами від 
05.12.2018 №1338)) з урахуванням пропозицій здобувачів освіти та випускників. В інституті щороку проводяться 
опитування «Освітня програма очима здобувачів вищої освіти», «Курс дисципліни очима студентів», «Університет 
очима студентів» (https://bit.ly/39Kptet). Крім того, здобувачі освіти та випускники надають свої відгуки щодо змісту 
ОП (https://bit.ly/3KVjnEV, https://bit.ly/3kNxbXq, https://bit.ly/3vSMLY1, https://bit.ly/3skP3Nn). Представники 
студентського активу є членами Вченої ради Інституту, де за їх участю обговорюється ОП (https://bit.ly/3w5DScs).
Також перелік вибіркових компонентів ОП сформовано відповідно до побажань здобувачів ВО в частині 
поглибленого вивчення ведення бізнесу, що забезпечує формування індивідуальних траєкторій навчання.

- роботодавці

Практично-орієнтоване навчання та тісні контакти з базами практики та представниками Ради роботодавців 
дозволили побудувати цілісну систему взаємодії із потенційними роботодавцями в контексті розробки та 
вдосконалення ОПП. Роботодавці активно залучаються до проведення частини практичних занять, які проходять на 
базах стейкхолдерів, так, окремі теми з дисципліни «Менеджмент та адміністрування (менеджмент, операційний 
менеджмент, адміністративний менеджмент)» практично відпрацьовуються на базі «Нова Технологія», практичні 
заняття з «Економіка підприємства» проводяться на базі ПрАТ «Страхова група «ТАС». 
Згідно Положення про опитування внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів (https://bit.ly/394rT7r) проводяться 
опитування. Були враховані пропозиції представників Ради роботодавців за результатами опитування 
(https://bit.ly/39Kptet) в частині більш поглибленого вивчення іноземної мови та акцентуванні уваги на системі 
менеджменту у приватних бізнес-структурах. 
Також на засіданні Ради роботодавців представники надали свої пропозиції щодо вдосконалення ОП, які також були 
враховані під час перегляду та осучаснення ОП відповідно до вимог зовнішнього середовища 
(https://bit.ly/3wbXsUB, https://bit.ly/3P6Wz8o, https://bit.ly/3Fr10X9, https://bit.ly/3vUiet9).

- академічна спільнота

Вагомий вплив академічної спільноти може бути підтвердженим як у процесі розроблення, так і реалізації ОП. 
Певний досвід спілкування під час проведення щорічних наукових і методичних заходів із представниками 
академічної спільноти, зокрема, з науково-педагогічними працівниками Мелітопольського державного 
педагогічного університету ім. Б.Хмельницького, Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 
Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, було використано при складанні переліку освітніх 
компонентів із циклу професійної підготовки. При виборі методів викладання, навчання та оцінювання 
використано досвід стажування Карпенка С.В. та Шафранової К.В. з коучингу конфлікту по програмі Німецької 
служби академічних обмінів (DAAD), Шафранової К.В. з європейського досвіду фандрейзингу та організації 
проєктної діяльності в закладах освіти за програмою міжнародного стажування Фундації Zustricz (м. Краков, 
Польща) та за темою «Нобелівський курс: нові знання, ідеї, досвід, цінності, компентентності» в Міжнародному 
історичному біографічному інституті (Дубаї-Нью-Йорк-Рим-Ієрусалім-Пекін), Шафранової К.В. та Дивинської Ю.А. 
за темою «Моделі, інновації та міжнародні тенденції в профорієнтації. Освітні моделі та практики роботи з 
обдарованими дітьми» в Національному інституті освіти РБ, Шафранової К.В..
Усі зауваження та пропозиції були розглянуті та враховані: науково-педагогічних працівників, задіяних у процесі 
навчання за ОП та Вченої ради Інституту.

- інші стейкхолдери

Враховуючи, що заклад має свою специфіку, за рекомендаціями стейкхолдерів визначено спрямування ОП, а саме 
розгляд питань у дисциплінах професійного блоку, що сприятимуть володінню принципами, методами створення 
інклюзивного середовища при працевлаштуванні, у процесі організації робочих місць та роботи людей з 
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інвалідністю. Враховано пропозиції кафедри соціально-реабілітаційних технологій, викладачі якої залучені до 
підготовки здобувачів за спеціальністю 073 як одних із основних внутрішніх стейкхолдерів (https://bit.ly/38akqDu). 
Пропозиції стейкхолдерів і питання удосконалення змісту ОП регулярно розглядаються на засіданнях кафедри 
менеджменту та туризму та вченої ради інституту. 

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

Цілі ОП - формування висококваліфікованих та креативних фахівців у галузі управління різними сферами 
діяльності суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу у відповідності до потреб національної економіки. 
Тенденції розвитку ринку праці визначаються шляхом аналізу запитів роботодавців на працевлаштування 
випускників ОП (https://bit.ly/3yiuAgd), аналізу відкритих даних із інтернет-ресурсів із працевлаштування 
(https://bit.ly/3ymANI3, https://bit.ly/38dkaDR, https://bit.ly/3vVeqYE та ін.), моніторингу ринку праці 
(https://bit.ly/3Fu5mNw) та ін.
Найбільший попит роботодавців спостерігався на зареєстрованому ринку праці у 2020 році на професії менеджер 
(управитель) зі збуту, директор підприємства та менеджер (управитель), які увійшли у ТОП-50 професій, по яких 
кількість працевлаштованих безробітних була найбільшою (26, 31 та 42 місце в рейтингу відповідно) 
(https://bit.ly/3Fu5mNw). У зв’язку з цим у під час викладання ОК 2.9, ОК 2.10 і ОК 2.17 особлива увага приділяється 
формуванню спеціальних компетентностей (СК 2, СК 3, СК 5, СК 10, СК 12) відповідно до запитів ринку праці. Крім 
того, актуалізація питання формування інклюзивного середовища дало поштовх до його розвитку і з точки зору 
менеджменту підприємств, що відображено під час викладання ОК 2.10 та ОК 2.12 . 

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

Кардинальні зміни, непередбачуваність кризових явищ в умовах національної економіки, високий рівень 
конкуренції на ринках товарів та послуг та загострення конкурентної боротьби є основними характеристиками 
сучасного ринкового середовища. Все це у своїй сукупності обумовлює необхідність побудови якісної системи 
менеджменту для збереження конкурентоспроможності організації. На основі вивчення загальних тенденцій та з 
метою підготовки кваліфікованих фахівців, спроможних розробляти і впроваджувати заходи, спрямовані на 
підвищення ефективності та конкурентоспроможності підприємств, в ОП результатами навчання передбачено 
формування вміння пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування 
управлінських рішень, а також застосування методів менеджменту для забезпечення ефективності діяльності 
організації. Крім того, здобувачі повинні оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 
організації. Галузевий аспект особливо простежується в тематиці обов’язкових освітніх компонентів програми (ОК 
2.3, ОК 2.16, ОК2.17, ОК2.18). У регіональному контексті слід звернути увагу, що найбільш затребувані фахівці з 
менеджменту (менеджери з продажу, менеджери по роботі з клієнтами, адміністратори) сконцентровані у п’яти 
регіонах: м. Київ, Дніпропетровська, Харківська, Одеська та Львівська області (https://bit.ly/3Fu5mNw). 

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

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання було враховано Стандарт вищої освіти зі 
спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 
Проаналізовано ОП Житомирського державного університету імені Івана Франка (https://bit.ly/39DEmPv), 
Уманського національного університету садівництва (https://bit.ly/3MSLbuQ), Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка (https://bit.ly/3yrsP0l), Державного університету телекомунікацій 
(https://bit.ly/3vRxp61), у результаті чого деякі позиції були враховані при визначенні переліку вибіркових 
дисциплін. Певний досвід із організації освітнього процесу та інноваційні підходи до проведення занять із 
підготовки фахівців із менеджменту були отримані під час зарубіжних стажувань науково-педагогічного персоналу 
кафедри протягом 2020-2021 рр., що також надало можливість розглянути ОП як єдиний комплекс освітніх 
компонентів, спланованих для досягнення визначених результатів навчання. Загалом узято до уваги те, що ОП 
іноземних закладів орієнтовані передусім на розвиток практичних навичок. Тому в ОП 18 кредитів відведено на 
проходження практики, а всі обов’язкові ОК мають практичні заняття (до 50% від аудиторних занять, іноземна мова 
– 100%).
Науково-практична спрямованість ОП, відповідність компетентностей та очікуваних ПРН, створення інклюзивного 
освітнього середовища надають даній ОП суттєвих переваг порівняно з іншими вітчизняними та іноземними ЗВО 
аналогічного спрямування.

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

ОП повною мірою дозволяє досягти ПРН, що визначені у розділі V Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 
073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти (ПРН 1–18), через реалізацію комплексу ОК: обов’язкових дисциплін, практик, кваліфікаційної роботи.
Усі ПРН, зазначені в ОП, досягаються змістовним наповненням визначених ОК, їх обсягами, методами навчання і 
контролю. Відповідна матеріально-технічна база, кадрове, навчально-методичне, інформаційне забезпечення ОП 
сприяють досягненню результатів навчання, визначених стандартом. Визначені вимоги до рівня знань, умінь і 
комунікацій бакалаврів з менеджменту повною мірою відповідають загальноєвропейським стандартам освіти в 
галузі 07 Управління та адміністрування, відповідним освітнім програмам провідних вітчизняних та іноземних ЗВО. 
Відповідність ПРН, ОК, методів навчання та оцінювання наведена у таблиці 3 Відомостей самооцінювання.
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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 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджено наказом Міністерства освіти і 
науки України від 29.10.2018 № 1165 (зі змінами від 05.12.2018 № 1338) (https://bit.ly/3ynYfVc).

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 має чітку структуру та відповідає предметній області спеціальності «Менеджмент» завдяки вибору освітніх 
компонентів, побудови логіки їх взаємозв’язку та навчально-практичного наповнення, що зорієнтовано на 
формування фахових компетентностей та програмних результатів навчання у сфері менеджменту. Освітня складова 
ОП передбачає 240 кредитів ЄКТС: 180 кредити для обов’язкових компонентів (54 кредити – дисципліни загальної 
підготовки, 102 – дисципліни професійної підготовки, 18 кредитів – загальна практична підготовка, 6 кредитів – 
підготовка та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи) і 60 кредитів – загальний обсяг вибіркових компонентів. 
Теоретичний зміст предметної області ОП забезпечено переліком дисциплін, що надають всебічні спеціалізовані 
емпіричні і теоретичні знання у сфері навчання, формують необхідні компетентності, понятійно-категорійний 
апарат у сфері менеджменту, основні закони та закономірності, функції та методи управлінської діяльності: ОК 2.4 
«Вступ до спеціальності», ОК 2.5«Теорія організації», ОК 2.10 «Менеджмент та адміністрування (менеджмент, 
операційний менеджмент, адміністративний менеджмент)». На формування практичних навичок із урахуванням 
специфіки управлінської діяльності підприємств, установ та організацій спрямовано включення до ОП таких 
дисциплін, як ОК 2.1 «Теорія лідерства», ОК 2.2 «Етика бізнесу», ОК 2.17 «Управління інноваціями», ОК 2.19 
«Стратегічне управління». Розвиток навичок використання інформаційних і комунікативних технологій 
забезпечено введенням ОК 1.7 «Інформаційні технології», ОК 2.21 «Комунікативний менеджмент», а на здобуття 
мовних компетентностей націлено зміст ОК 1.2 «Українська мова (за професійним спрямуванням)», ОК 1.3 
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», ОК 1.10 «Іноземна мова», ОК 1.11 «Іноземна мова поглибленого 
вивчення». У рамках викладання освітніх компонентів передбачено використання традиційних та інноваційних 
методів і технологій навчання: пояснювально-ілюстративного, проблемно-пошукового, комунікативного методів; 
методів інтерактивного навчання; теоретична та практична підготовка поєднана із системною самостійною роботою 
студентів.
На практику відведено 18 кредитів, що дає можливість закріпити та розвинути теоретичні знання та є основою для 
подальшої підготовки та захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи.

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

Здобувачам освіти за ОП забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії шляхом 
складання індивідуального навчального плану відповідно Положення про порядок реалізації студентами права на 
вільний вибір навчальних дисциплін (https://bit.ly/3LUO8eh), можливості навчання за програмою академічної 
мобільності (https://bit.ly/3P6woP5), можливості зарахувати результати навчання, отримані в іншому ЗВО 
(https://bit.ly/3N0lJUi), в неформальній або інформальній освіті (https://bit.ly/3yspU7D). Студент може створити 
власну освітню траєкторію, йому запропоновано вибір дисциплін відповідно до власного бачення, що 
відображається в його індивідуальному плані (https://bit.ly/3yjziKr) і спрямовано на активізацію самостійності, 
розкриття індивідуальних здібностей. Здобувач освіти має можливість навчатися за індивідуальним графіком 
занять (https://bit.ly/3vVHPS8).
Крім того, здобувачі освіти можуть самостійно обирати установу для проходження практики та її керівника 
(https://bit.ly/3P8L2pi), теми курсової роботи та індивідуальних завдань, бакалаврської кваліфікаційної роботи.

Сторінка 8



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

Право на вибір навчальних дисциплін, передбачених відповідною ОП та навчальним планом, в обсязі, що становить 
не менше 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для цього рівня вищої освіти, здобувачі вищої освіти 
реалізовують відповідно до Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних 
дисциплін (https://bit.ly/3LUO8eh). На сторінці https://zh.uu.edu.ua/studentam/vybir-dystsyplin/  подано покроковий 
алгоритм вибору дисциплін студентом, каталог вибіркових дисциплін, який складається з листів «Вибіркові 
загальний цикл», «Вибіркові професійний цикл», «Кращі курси базової структури», «ТВСП», «Академмобільність 
по Україні», «Міжнародна академмобільність» і де зазначено обсяг кредитів ЄКТС, семестр, у якому викладається 
дисципліна, режим доступу до електронного навчального курсу у системі Moodle, анотацію дисципліни, режим 
доступу до робочої програми навчальної дисципліни в системі Moodle, ПІБ, науковий ступінь, вчене звання 
викладача тощо. Алфавітний покажчик обов’язкових та вибіркових дисциплін загального та професійного циклів 
розміщено на сайті Університету (https://ab.uu.edu.ua/eduspec-alphabet), силабуси навчальних дисциплін, 
закріплених за кафедрою, розміщено на платформі Moodle (https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=15465#section-
1).
Здобувач вищої освіти має можливість ознайомитись із усією інформацією щодо вибору дисциплін, 
проконсультуватися із викладачами, зробити вибір та написати відповідну заяву або заповнити Google-форму.
На підставі письмових чи електронних заяв студентів формуються групи, які вивчають ту чи іншу дисципліну, 
запропоновану для вибору.
Опрацювання заяв студентів, прийняття рішень щодо студентів, які не скористалися правом вільного вибору, 
перевірка контингенту студентів і формування груп на спеціалізації, а також мобільних груп на вивчення 
вибіркових дисциплін здійснюється відповідальними працівниками груп забезпечення освітнього процесу із 
використанням функцій інформаційної системи Університету, після перевірки і погодження в якій обрані 
студентами дисципліни вносяться до їх індивідуальних планів, а списки груп спеціалізацій і мобільних груп 
затверджуються відповідним чином.

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

Вид і тривалість практики (18 кредитів) визначені в ОП. Обов’язковими компонентами ОП є ознайомча практика (3 
кр.), навчальна практика (3 кр.), технологічна практика (6 кр.) та виробнича практика (6 кр.), які планомірно, 
цілеспрямовано забезпечують поглиблення теоретичних знань і набуття студентами практичних навичок. Вони 
поєднані Наскрізною програмою практичної підготовки (https://bit.ly/3KUzxhQ). Практична підготовка здобувачів 
вищої освіти «бакалавр» регламентована загальноуніверситетським Положенням про проведення практики 
здобувачів освіти (https://bit.ly/3P8L2pi). Проходження практики організовано згідно з укладеними договорами з 
потенційними роботодавцями (https://bit.ly/3kPwkFB), або на підприємствах, в організаціях і установах за власним 
бажанням здобувача та за погодженням із керівником практики за умови підписання відповідного договору 
(https://bit.ly/3kRtIHp). 
Під час практики студенти мають можливість оволодіти навичками організації технологічних і управлінських 
процесів, оцінювання характеристик та якості управлінських процесів в умовах реально функціонуючих 
підприємств, визначення заходів, пов’язаних із покращенням та удосконаленням господарської діяльності суб’єктів 
господарювання (зведені бази даних практики студентів 2020, 2021 рр. -https://bit.ly/3yoWY06). Практична 
підготовка забезпечує формування програмних результатів навчання за ОП: ПРН 01, ПРН 02, ПРН 03, ПРН 04, 
ПРН 05, ПРН 06, ПРН 07, ПРН 08, ПРН 09, ПРН 10, ПРН 11, ПРН 12, ПРН 15, ПРН 16, ПРН 17. 

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

Освітня програма «Менеджмент» дозволяє упродовж періоду навчання здобувачів першого рівня вищої освіти 
«бакалавр» набути соціальних навичок (soft skills), які відповідають цілям та результатам навчання за ОП. 
Усі дисципліни циклу професійної підготовки (ОК2.1-ОК2.18) передбачають формування soft skills на практичних 
заняттях. В ОП передбачено формування soft skills: здатність абстрактного та креативного мислення (ЗК 3, ЗК 12), 
навички комунікації (ЗК 06, ЗК 07, ЗК 08), здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями (ЗК 09), здатність 
брати на себе відповідальність (СК 06, СК 12), працювати в команді (СК 09, СК 11, СК 14), проявляти лідерські якості 
(СК 08, СК 15), вміння працювати в умовах різноманітності, мультикультурності, а також інклюзивного середовища 
(ЗК 13, ЗК 14, СК 16).
Розвиток навичок взаємодії та вміння доносити до широкого кола осіб власне розуміння, знання, судження, досвід, 
бути дипломатичним і тактичним, що упереджує конфлікти та розбіжності при роботі в команді, відповідає 
реалізації ПРН 02, ПРН 09, ПРН 11, ПРН 14, ПРН 15, ПРН 16, ПРН 18, та забезпечує базу для успішної фахової 
діяльності у майбутньому. 
Чіткий графік освітнього процесу та встановлення обмежень щодо часу виконання поставлених завдань сприяють 
формуванню у здобувачів освіти навичок раціонального розподілу часу, його планування, розуміння важливості 
безперервного навчання та самовдосконалення, відповідальності за виконувану роботу.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Затверджений стандарт за спеціальністю 073 «Менеджмент» для першого рівня вищої освіти «бакалавр» відсутній. 
На зазначеній освітній програмі професійна кваліфікація не присвоюється.

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

П. 4.9.1 Положення про організацію освітнього процесу (https://bit.ly/3LUTPsF) передбачає, що навчальне 
навантаження здобувача освіти складається з кількості контактних годин на освітній компонент; часу, витраченого 
на самостійну роботу, необхідного для успішного завершення освітнього компонента; часу, необхідного для 
проходження обов'язкових практик, для підготовки, написання курсових робіт; часу, необхідного для підготовки та 
проходження поточного і підсумкового контролю.
Під час виконання ОП здійснюється моніторинг навчального навантаження здобувача освіти наприкінці семестру з 
кожної навчальної дисципліни освітньої програми. Моніторинг проводиться шляхом анкетування (анкети 
розроблені в рамках проєкту ТЮНІНГ) здобувачів освіти, які отримали позитивну оцінку під час підсумкового 
контролю, з навчальної дисципліни (фактично витрачений час), та науково-педагогічного працівника, який 
викладає цю навчальну дисципліну (планування й оцінка необхідної трудомісткості навчальної роботи). 
ОП розроблено відповідно до ст. 5 Закону України «Про вищу освіту» та Положення про освітні програми в 
Університеті «Україна» (https://bit.ly/3Fsnp6r). Обсяг одного кредиту ЄКТС відповідає вимогам Закону України 
«Про вищу освіту» і складає 30 годин. Навантаження одного навчального року становить 60 кредитів ECTS. 
Аудиторне навантаження на здобувача першого рівня вищої освіти «бакалавр» ОП становить не більше 22 годин на 
1 курсі, 21 години на другому, 20 годин на третьому та четвертому.

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

За дуальною формою навчання за наведеною ОП підготовка здобувачів не здійснюється. В інституті дуальна форма 
навчання може впроваджуватися у відповідності до Положення (https://bit.ly/3KOYyep). 
Проте передбачено проходження практик здобувачами освіти на підприємствах різного спрямування, у сфері 
виробництва і торгівлі, де безпосередньо на робочому місці здобувачі освіти мають можливість опановувати 
практичні й соціальні навички, бути залученими до практичної діяльності в реальному часі. Це сприяє розвитку у 
здобувачів вищої освіти практичного розуміння особливостей своєї професії, адаптації освітнього процесу в ЗВО до 
вимог ринку праці. Крім того, в рамках реалізації угод про співпрацю з підприємствами, установами та 
організаціями міста та області відбуваються екскурсії на суб’єкти господарювання.

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

Правила прийому на навчання за освітньою програмою чіткі, зрозумілі та не містять дискримінаційних положень 
(https://bit.ly/3sncxSh). Умови вступу і вимоги до вступників докладно викладено на сторінці 
https://zh.uu.edu.ua/abituriientam/umovy-i-dokumenty-dlia-vstupu/. 

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Особливості прийому на ОП вказані у Правилах прийому до ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» (https://bit.ly/3sncxSh). Організацію прийому здійснює відбіркова комісія, склад якої 
затверджується наказом директора, який є її головою. Відбіркова комісія діє згідно з Положенням про відбіркові 
комісії структурних підрозділів Університету «Україна»: інститутів, філій. Конкурсний відбір на здобуття першого 
рівня вищої освіти «бакалавр» за освітньою програмою «Менеджмент» на основі повної загальної середньої освіти 
здійснюється за результатами трьох конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості 
освіти (вступних іспитів або співбесіди в передбачених Правилами прийому випадках); на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 
освітнього ступеня молодшого бакалавра на другий (третій) курс за результатами двох конкурсних предметів у 
сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів або співбесіди в передбачених 
Правилами прийому випадках) та фахового іспиту. Передбачений порядок прийому на ОП є ефективним способом 
для формування контингенту здобувачів вищої освіти, а відбір за загальним рейтингом дозволяє зарахувати на 
навчання вмотивованих та здібних студентів. 

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

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється «Положенням про порядок перезарахування 
результатів навчання» (https://bit.ly/3N0lJUi), «Положенням про порядок реалізації права на академічну 
мобільність» (https://bit.ly/3P6woP5), «Положенням про відрахування, переривання навчання, поновлення і 
переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» 
(https://bit.ly/3KWvxNV). Визнання результатів навчання в рамках академічної співпраці із закладами-партнерами 
здійснюється з використанням системи ЕСТS або з використанням системи оцінювання, прийнятої у країні закладу 
вищої освіти-партнера, якщо не застосовується ЕСТS. Результати підсумкової атестації за період навчання в закладі 
вищої освіти-партнері подаються  за шкалою, прийнятою в закладі вищої освіти-партнері, і переводяться у шкалу, 
прийняту в Університеті. Підстава для зарахування результатів навчання – представлена здобувачем Академічна 
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довідка з переліком та результатами вивчення дисциплін, кількістю кредитів ЄКТС та інформацією про систему 
оцінювання у закладі-партнері. Перезарахування здійснюється за заявою здобувача та за погодженням із 
завідувачем кафедри (гарантом ОП). Результати фіксуються в Індивідуальному навчальному плані академічної 
мобільності здобувача.
Відповідні нормативні документи розміщуються на офіційному сайту інституті за адресою: 
https://zh.uu.edu.ua/publichna-informatsiia/. 

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

В 2018 р. на навчання за ОП було зараховано на 2 курс - 8 осіб; у 2019 р.  на 2 курс -  7 осіб, на 3 курс - 1 особа;  у 2020 
р. на 2 курс - 9 осіб; у 2021 р. на 2 курс - 17 осіб. Усі здобувачі вищої освіти реалізували своє право на зарахування на 
старші курси у вигляді ліквідації академічної різниці та перезарахування дисциплін. Як приклад, зарахування 
результатів навчання можна навести зарахування у 2021 р. на 2 курс на базі диплома молодшого спеціаліста 
Марцинкевич А.А. (диплом молодшого спеціаліста ТМ № 36564271 від 10.06.2009 р., виданий Житомирським 
кооперативним коледжем бізнеса і права). Відповідно до діючого положення Марцинкевич А.А. подала заяву до 
навчальної частини щодо перезарахування дисциплін та визначення академічної різниці. Протягом семестру до 
початку заліково-екзаменаційної сесії було ліквідовано академічну різницю, перезараховано дисципліни «Україна в 
контексті світового розвитку» – 4 кр. (зарахувавши «Історію України» – 2 кр., «Культорологію» – 2 кр.), «Українська 
мова (за професійним спрямуванням)» – 4 кр. (зарахувавши однойменну дисципліну обсягом 4 кр., «Інформаційні 
технології» – 6 кр. (зарахувавши «Інформаційні системи і технології у фінансах» – 6 кр.), «Іноземна мова» – 4 кр. 
(зарахувавши «Англійську мову (за професійним спрямуванням)» – 4 кр.), «Правове забезпечення господарської 
діяльності» – 3 кр. (зарахувавши «Основи законодавчого і міжнародного права» – 3 кр.).

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

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється «Положенням про порядок 
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті» (https://bit.ly/3yspU7D). 
Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній або інформальній освіті дозволяється для дисциплін, 
які починають викладатися з другого семестру. При цьому визнання результатів проводиться в семестрі, який 
передує семестру, в якому згідно з навчальним планом конкретної ОП передбачено вивчення дисципліни, що 
перезараховується. Обмеження зроблено з урахуванням ймовірності не підтвердження здобувачем своїх результатів 
навчання в неформальній чи інформальній освіті. Визнання таких результатів навчання розповсюджується лише на 
обов’язкові дисципліни ОП, оскільки вибіркові дисципліни здобувач може обирати самостійно з широкого переліку, 
що дає йому змогу вивчати те, чого він ще, на його думку, не знає. Відповідні нормативні документи розміщуються 
на офіційному сайту Університету за постійними адресами: https://bit.ly/38e6OHw.

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

Випадків визнання результатів навчання, отриманих у неформальній чи інформальній освіті, за час діяльності ОП 
«Менеджмент» першого рівня вищої освіти «бакалавр» не було. 

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Форми освітнього процесу за ОП регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу 
(https://bit.ly/3LUTPsF). ОП передбачає такі форми організації освітнього процесу: навчальні заняття (лекції, 
практичні, індивідуальні заняття, консультації); самостійна робота; контрольні заходи (іспит, залік, модульні 
контрольні роботи). Науково-педагогічні працівники згідно з принципом академічної свободи 
(https://bit.ly/3P2OFwS) можуть вільно обирати форми і методи навчання і викладання відповідно до змісту освітніх 
компонентів, визначаючи оптимальні засоби досягнення програмних результатів. Перелік форм та методів 
навчання і викладання та відповідність ПРН із кожного освітнього компоненту ПРН освітньої програми 
представлені в робочих програмах навчальних дисциплін (РПНД). Викладачі розробляють електронні версії усіх 
дисциплін ОП, які розміщено на Moodle. Досягнення програмних результатів навчання забезпечується через: 
діагностику та врахування індивідуальних особливостей студентів; імплементацію сучасних інформаційних 
технологій (мультимедійні засоби, Zoom, Skype тощо) на лекційних заняттях та під час поточного і семестрового 
контролю. Під час захисту практики та курсових робіт студенти використовують мультимедійні презентації, що 
розкривають теоретичні та практичні знання студента. У таблиці 3 (додаток) наведено матрицю відповідності по 
кожному освітньому компоненту (ОК) методів навчання і оцінювання програмним результатам навчання (РН).

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?
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Студентоцентрований принцип навчання регламентовано Статутом Університету (https://bit.ly/3KVq9ul), 
Положенням про інститут (https://bit.ly/3FsF0vl) через виховання у студентів відповідальності за досягнення 
високих результатів навчання (https://bit.ly/3vVWqNq), вимогливості до себе та науково-педагогічного колективу. В 
інституті здійснюється студентоцентроване навчання, в якому використовуються технології проблемного і 
диференційованого навчання, технології інтенсифікації та індивідуалізації навчання, технології програмованого 
навчання, інформаційні технології, технології розвивального навчання, кредитно-трансферна система організації 
навчання, самонавчання, навчання на основі досліджень, Інтернет-супровід навчання в системі Moodle тощо. 
Відповідно до Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін 
(https://bit.ly/3LUO8eh) студенти можуть обирати дисципліни. Рівень задоволеності здобувачів методами навчання і 
викладання, особистий рівень професіоналізму викладача визначається анкетуванням «Курс дисципліни очима 
студентів» (https://bit.ly/3N230ro), «Університет очима студентів» (https://bit.ly/3ynnYgA), «Опитування споживачів 
освітніх послуг» (https://bit.ly/392bNv4). Загалом здобувачі освіти задоволені методами навчання і викладання, 
однак ініціюють збільшення кількості практичних занять (https://bit.ly/39Kptet). 

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

Методи викладання НПП обирають відповідно до своїх уподобань та досвіду, створюють авторські програми на 
основі власних наукових досліджень, що забезпечує їх унікальність та узагальнює сучасний науковий досвід 
(https://bit.ly/3P2OFwS). Дискусійні питання обговорюються за участю студентів. Здобувачі освіти можуть вільно 
обирати тематику наукових досліджень. Можливість вільного спілкування з викладачами та вільний доступ до 
інформаційних ресурсів через мережу Інтернет дозволяє студентам обирати ті концепції та методи навчання, які 
відповідають їх уподобанням. Здобувачі з інвалідністю повною мірою забезпечені необхідними ресурсами для 
реалізації принципу академічної свободи. Здобувачі освіти можуть вільно обирати теми індивідуальних завдань, 
курсових робіт, бакалаврської кваліфікаційної роботи, пропонувати власні теми. НПП самостійно визначають спосіб 
проведення занять, обирають навчальні матеріали, методи, формати викладу; створюють електронні курси різного 
формату. Вони мають право подати пропозиції своїх курсів, скориставшись Формою подання дисципліни 
викладачем для додавання в навчальний план і каталог вільного вибору студентів https://bit.ly/3PaultI. Рівень 
реалізації принципів академічної свободи підтверджується результатами опитувань НПП та здобувачів 
(https://bit.ly/39Kptet).

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 *

Інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів розміщено на платформі Moodle та на кафедрі. Для вільного користування 
необхідними для навчання ресурсами кожному студенту надається власний логін та пароль для доступу у систему 
Moodle. На вступному занятті з дисципліни викладач детально ознайомлює студентів із інформацією щодо форм 
роботи, критеріїв оцінювання, видів поточного та підсумкового контролю. Розклади занять та консультацій, сесій та 
можливі зміни у них розміщено на стендах Інституту та в електронному вигляді на платформі Moodle 
(https://vo.uu.edu.ua/course/index.php?categoryid=439). Викладачі та фахівці консультують здобувачів ВО за потреби.
При виборі дисциплін студенти отримують каталог, в якому вказано посилання на анотації дисциплін на сайті 
https://ab.uu.edu.ua/eduspec-alphabet та доступ до силабусів навчальних дисциплін на Moodle, розроблених 
відповідно до Методичних рекомендацій (https://bit.ly/3L0BbhL). Викладач може зняти проморолик навчального 
курсу, який розміщується на сторінці Університету «Україна» в Youtube (https://bit.ly/3yDDeWT). Оцінювання 
результатів навчання здійснюється відповідно до Положення про організацію та проведення поточного, 
підсумкового контролю (https://bit.ly/3skAKsr).
Зміст ОК 1.4, ОК 1.7 присвячений організації навчальної, науково-дослідницької, самостійної і виховної роботи в 
інституті, знайомленні із ОПП та НП, системою оцінювання тощо.

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

У Статуті Університету (https://bit.ly/3KVq9ul) та Положенні про інститут (https://bit.ly/3FsF0vl) зазначено, що 
одним із головних завдань Університету є забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 
наукової та інноваційної діяльності шляхом проведення наукових досліджень, забезпечення творчої діяльності 
учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів 
в освітньому процесі. Положення про організацію освітнього процесу в Університеті «Україна» 
(https://bit.ly/3LUTPsF) визначає, що відповідно до навчального плану та робочих програм науково-дослідна 
діяльність студентів здійснюється під час практичних занять і всіх видів практики. Крім занять студенти мають 
можливість долучитись до наукової роботи своїх викладачів при написанні статей, проведенні досліджень та ін.
Колектив кафедри стимулює студентів до НДР протягом усього періоду навчання через такі види навчальної 
діяльності, як: виконання навчально-дослідних завдань; здійснення НДР, що здійснюється поза освітнім процесом у 
межах студентських наукових формувань – наукового гуртка «Топ-менеджер», проблемної групи «Країнознавчий 
гурток», наукового гуртка «English Speaking Club», проблемна група «Практичне використання основних 
аналітичних технологій для системи підтримки прийняття рішень». За результатами роботи у наукових 
формуваннях студенти беруть участь у конкурсах наукових робіт, круглих столах і студентських конференціях, що 
дозволяє сформувати відповідні навички подання та захисту власних результатів дослідження, толерантного та 
аргументованого ведення дискусії і відстоювання власної точки зору. Здобувачі освіти є активними учасниками та 
переможцями Конкурсу студентських наукових робіт, який проводиться в рамках Міжнародної науково-практичної 
конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики» (Пономаренко О.М. – ІІ 
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місце (2021 р.), Гавриленко Є.В. – ІІІ місце (2019 р.), Розмариновська Н.В. – ІІ місце (2019 р.)).
За участі кафедри щорічно проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми молоді 
в сучасних соціально-економічних умовах», за результатами якої видається збірник наукових публікацій. Також 
здобувачі освіти беруть активну участь у Міжвузівській студентській конференції «Актуальні тенденції економічного 
розвитку України в сучасних умовах», Міжнародній науково-практичній конференції «Інклюзивне освітнє 
середовище: проблеми, перспективи та кращі практики», Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих 
вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» (https://bit.ly/39Kptet).
Навчання за ОП забезпечує кваліфікований викладацький склад, який на високому науково-методичному рівні 
читає лекції, закріплюючи їх проведенням практичних занять, застосовуючи сучасні методи і вимоги до підготовки 
фахівців за ОП.

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

Положення про освітні програми в Університеті «Україна» (https://bit.ly/3Fsnp6r) регламентує здійснення 
моніторингу, періодичного перегляду та вдосконалення освітніх програм. Викладачі кафедри систематично 
підвищують свою професійну кваліфікацію в провідних ЗВО України, зокрема у Житомирському державному 
університеті імені Івана Франка, Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова. Під час 
стажувань НПП вивчають позитивні сторони ОП ЗВО та використовують набутий досвід для оновлення змісту 
навчальних дисциплін. Щорічно перегляд змісту освітнього компонента обговорюється на засіданнях кафедри, 
погоджується з гарантом ОП та затверджується директором інституту. Викладач визначає, які сучасні практики та 
наукові досягнення є раціональними та ефективними і впроваджує їх у педагогічну діяльність під час викладання 
дисципліни.
Карпенко С.В. – використовує досвід практичної діяльності у сфері управління при визначенні змісту і формуванні 
силабусів ОК 2.2, ОК 2.12 та ОК 2.13.
Бабенко К.Є. - використовує результати свого дисертаційного дослідження «Стратегічне управління збалансованим 
економічним розвитком територій: теорія, методологія, практика» при визначенні змісту і формуванні силабусу ОК 
2.14.
Шафранова К.В. - використовує результати свого дисертаційного дослідження «Державне регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності регіону (на прикладі Житомирської області)» при визначенні змісту і формуванні 
силабусів ОК 2.16 та ОК 2.18.
Одним із запитів сучасного ринку праці є формування здатності розуміти принципи психології та використовувати 
їх у професійній діяльності. Відповіддю на цей запит є впровадження дисциплін ОК 2.1 та ОК 2.11. Особливим 
викликом сучасності в системі менеджменту суб’єктів господарювання, що передбачає заохочення стейкхолдерів до 
роботи над питаннями якості освіти, зокрема питання формування здатності виконувати професійні функції в 
умовах підприємства з урахуванням стану здоров’я представників різних верств населення, у тому числі осіб з 
інвалідністю, та інтегрувати їх у соціальне середовище, створюючи умови для розвитку й саморозвитку. Це знайшло 
відображення у дисциплінах ОК 2.10 та ОК 2.14.
Підставою для оновлення змісту освітніх компонентів є систематичний аналіз викладачами науково-прикладних 
робіт, моніторинг значущих світових і національних тенденцій розвитку менеджменту, участь у науково-практичних 
всеукраїнських і міжнародних конференціях (Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології 
комерційної діяльності і логістики», Міжнародна наукова конференція «Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу», 
Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та 
природокористування в Україні», Міжнародний бізнес-форум «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної 
діяльності в Україні»). 
Всі зміни обговорюються на засіданнях кафедри, Вченої ради інституту, НМО, Вченої ради університету 
(https://bit.ly/39Kptet). 

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

Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності університету відповідно 
до Стратегії інтернаціоналізації Університету «Україна» на 2021-2025 роки (https://bit.ly/3yluTqs). 
Певні аспекти інтернаціоналізації висвітлюють також Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність (https://bit.ly/3P6woP5), Положення про проведення практики студентів Університету «Україна» за 
кордоном ( https://bit.ly/3wcWwiX).
НПП, які забезпечують викладання дисциплін, беруть участь у міжнародних наукових конференціях; публікують 
статті в наукометричних базах (5 статей у Scopus і WoS) (https://bit.ly/39Kptet).
Бібліотека Університету «Україна» надає широкий доступ до міжнародних баз даних 
(https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Biblioteka/Electronni_resursi/Mizhnarodni_naukovi_bazi_danih.pdf, 
https://uu.edu.ua/el_resurs_zacordon_vidan).

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

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

Форми контрольних заходів за ОП розроблено відповідно до Положення про організацію та методику проведення 
поточного, підсумкового контролю та атестації (https://bit.ly/3skAKsr), Положення про повторне проходження 
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контрольних заходів (https://cutt.ly/sj4IlO5).
Контрольні заходи у межах навчальних дисциплін дозволяють перевірити досягнення ПРН різними формами 
контролю, які мають визначену мету, цілі і завдання, залежно від спрямування навчальної дисципліни. Форми таких 
заходів визначено в РНП освітніх компонентів. Це поточний семестровий контроль (проміжне та тематичне 
тестування, захист презентації, доповідь, реферат, виконання самостійних та контрольних робіт) та підсумковий 
контроль (підсумкове тестування з курсу, іспит, захист курсової роботи, практики). Оцінювання дозволяє виявити 
відповідність знань студентів ПРН за умови, якщо студент досягає мінімальних порогових рівнів оцінок за освітнім 
компонентом загалом, його навчання можна вважати успішним.
Контрольні заходи під час навчальних занять (експрес-опитування, проміжне тестування, проміжна контрольна 
робота тощо) дають змогу оцінити ПРН при закріпленні певних розділів дисципліни. Навички самостійної роботи, 
пошуку та обробки інформації, критичного мислення, узагальнення, відповідальності за результат перевіряються 
презентаціями за темами, виконанням рефератів. Підсумкове тестування, заліки, іспити, комплексні контрольні 
заходи узагальнюють здобуті знання.
Системність, періодичність та різноманітність форм контрольних заходів дозволяють об’єктивно оцінити рівень 
знань студентів, сприяють актуалізації та структурній організації освітнього процесу, активізують самостійність та 
креативність студентів, вдосконалюють рівень володіння інформаційними технологіями, дозволяють з’ясувати 
вміння користуватися сучасними науковими ресурсами, матеріалами, джерелами інформації, стимулюють 
подальшу навчальну та науково-дослідницьку діяльність. Це дозволяє простежити рівень та динаміку засвоєння 
теоретичних знань і набуття практичних навичок на етапі засвоєння дисципліни, а також виявити недоліки в 
освітньому процесі. Теоретичні, практичні, комплексні контрольні заходи дають можливість зʼясувати здатність 
реалізовувати набуті знання в практичних ситуаціях, із урахуванням сучасного контексту та вимог ринку праці у 
галузі. Систематично здійснюється вибірковий контроль якості поточних результатів навчання, відтермінований 
контроль (комплексні контрольні роботи) згідно Положення про оцінювання залишкових знань здобувачів вищої і 
фахової передвищої освіти з навчальних дисциплін у формі контрольних, комплексних контрольних робіт 
(https://bit.ly/3kRKBlh ).
Підсумкова атестація здобувачів освіти за певним рівнем вищої освіти проводиться на завершальному етапі 
навчання згідно з Положенням про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії 
(https://cutt.ly/Nj51AEW).

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

Форми контрольних заходів визначаються ОП, підсумкова атестація – Стандартом. Структурування дисципліни за 
видами робіт і ваговими коефіцієнтами та зміст контрольних завдань і критерії їх оцінювання висвітлюються в 
РПНД, розроблених відповідно до Методичних рекомендацій (https://bit.ly/3Fs7dlQ), та силабусах, розроблених 
відповідно до Методичних рекомендацій (https://bit.ly/3L0BbhL), навчальних дисциплін. У системі Moodle до 
початку семестру викладачі розміщують силабуси, електронні НМКД, РПНД на відповідній сторінці електронного 
курсу (https://vo.uu.edu.ua/course/index.php?categoryid=68). 
Також форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів за кожним освітнім 
компонентом зазначені у методичних рекомендаціях до написання курсових робіт (https://bit.ly/39Kptet) та 
відображені в Положенні про організацію та методику проведення поточного, підсумкового контролю та атестації 
здобувачів (https://bit.ly/3skAKsr), Положенні про повторне проходження контрольних заходів 
(https://cutt.ly/sj4IlO5). Результати контролю вносяться в електронні журнали у Moodle. Підсумкові оцінки 
вносяться до заліково-екзаменаційної відомості, також кожен студент підписує свій індивідуальний навчальний 
план відповідно до Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів 
https://cutt.ly/Kj5NB1o. 
Результати оцінювання обговорюються на засіданні кафедри та вчених рад інституту та Університету за участю 
представників студентського самоврядування.

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

Інформація про терміни, форми контрольних заходів та критерії оцінювання досягнень студентів відображена у 
РПНД та силабусах. Матеріали містять повну інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, 
порядку та критеріїв оцінювання певних освітніх компонентів ОП, зокрема для першого рівня вищої освіти 
«бакалавр» «Менеджмент».
Методика оцінювання і критерії виставлення оцінок роз’яснюються на початку викладання дисципліни, на першому 
занятті. Проведення модульного контролю оголошується здобувачам вищої освіти заздалегідь, окреслюється 
перелік питань, що винесені на контроль, доводяться вимоги та критерії оцінювання.
Перед підсумковим контролем здобувачам вищої освіти видається завдання для підготовки, доводяться критерії 
оцінювання та узгоджується кількість і час консультацій.
Терміни проведення контрольних заходів зазначено в розкладі заліково-екзаменаційної сесії не пізніше 14 днів до її 
початку. Зазначений розклад розміщується у відкритому доступі на дошках оголошень та сайті інституту 
(https://bit.ly/3N2EshZ) та на сайті Інтернет-підтримки освітнього процесу Moodle, у Viber-групах.
Результати опитування студентів підтверджують зрозумілість та вчасність інформації щодо контрольних заходів 
(https://bit.ly/39Kptet). 
Система організації оцінювання досягнень здобувачів регламентована відповідними документами 
(https://bit.ly/3skAKsr, https://cutt.ly/tj4I30N, https://bit.ly/3Fs7dlQ, https://bit.ly/3L0BbhL). 

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

Відповідно до затвердженого стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» для першого рівня вищої 
освіти «бакалавр» формою атестації є публічний захист бакалаврської кваліфікаційної роботи. Порядок підготовки 
та захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи регулюється Положенням про випускну кваліфікаційну (дипломну) 
роботу (проєкт) (https://bit.ly/3N2LgfU) та Методичними рекомендаціями щодо підготовки, оформлення та захисту 
кваліфікаційної роботи (https://bit.ly/3LYFn39). Термін проведення публічного захисту бакалаврської 
кваліфікаційної роботи визначено графіком навчального процесу. 

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про організацію освітнього процесу 
(https://bit.ly/3LUTPsF), що деталізується Положенням про організацію та методику проведення поточного, 
підсумкового контролю та атестації здобувачів (https://bit.ly/3skAKsr), Положенням про порядок створення та 
організацію роботи Екзаменаційної комісії (https://cutt.ly/Nj51AEW).
Крім того, процедуру проведення контрольних заходів, шкалу оцінювання знань здобувачів ВО, критерії, вимоги до 
заліків та екзаменів детально наведено в робочих програмах навчальних дисциплін.
Доступність для учасників освітнього процесу усіх документів забезпечується розміщенням їх у відкритому доступі 
на офіційному сайті інституту (https://zh.uu.edu.ua/publichna-informatsiia/).
На спеціальних стендах інституту оприлюднюються графік навчального процесу, розклади занять, розклади 
випускної атестації тощо.

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 забезпечується шляхом наявності чітких критеріїв оцінювання під час підсумкового контролю в 
РПНД, доступній всім здобувачам вищої освіти, а також завдяки веденню електронних журналів у середовищі 
Moodle, де викладач виставляє оцінки поточного та підсумкового контролю.
Об’єктивності контролю сприяє широке застосування тестів як форми контролю. Захисти курсових робіт та звітів із 
практик проходять перед комісією з 2-3 осіб.
Врегулювання конфліктів здійснюється відповідно до Положення про політику та процедури врегулювання 
конфліктів (https://cutt.ly/8j4Onep), Положення про функціонування «Скриньки довіри», «Телефону довіри» 
(https://bit.ly/3OZIidP).
Визначено шляхи попередження конфліктних ситуацій: формування у працівників та ЗО високої психолого-
педагогічної культури спілкування, всі поінформовані про дотримання правил доброчесності та про наслідки їх 
порушення.
Порядок оскарження процедури та результатів контрольних заходів регулює Положення про повторне проходження 
контрольних заходів https://cutt.ly/rj4Ovf5. Студент, який не погоджується з оцінкою, має право звернутися до 
екзаменатора й отримати обґрунтоване пояснення. У випадку незгоди студента з рішенням він може звернутися з 
письмовою апеляцією до завідувача кафедри. У результаті розгляду апеляції оцінка студента не може бути 
зменшена. 
Потреби застосовувати процедури врегулювання конфлікту інтересів за час провадження ОП не було.

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

Порядок повторного проходження контрольних заходів визначено в Положенні про організацію освітнього процесу 
(https://bit.ly/3LUTPsF) та у Положенні про повторне проходження контрольних заходів здобувачами вищої освіти 
(https://cutt.ly/rj4Ovf5).
Повторне складання семестрового контролю може відбуватися у випадках отримання незадовільних оцінок 
здобувачами.
Повторне складання іспитів (виставлення заліків) допускається не більше двох разів із кожної дисципліни: один раз 
викладачу, другий – комісії, яка створюється директором інституту. Так, за час навчання за ОП було кілька випадків 
повторного проходження контрольних заходів студентами, яким було надано право ліквідувати академічну 
заборгованість до початку наступного семестру.
Академічна заборгованість студентами була успішно ліквідована відповідно до діючих документів ЗВО.
Якщо здобувач вищої освіти вважає несправедливою оцінку, виставлену екзаменатором, він має право на перездачу. 
Якщо перездача не вирішила конфлікт, здобувач вищої освіти має право на перездачу комісії з кількох (не менше 
трьох) осіб.
Випадків повторного вивчення дисциплін на ОП, що акредитується, не було.

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

Порядок оскарження та розгляду апеляційної скарги визначається у Положенні про повторне проходження 
контрольних заходів здобувачами вищої освіти (https://cutt.ly/rj4Ovf5), а також у Положенні про організацію 
освітнього процесу (https://bit.ly/3LUTPsF), Положенні про організацію та методику проведення поточного, 
підсумкового контролю та атестації здобувачів вищої та фахової передвищої освіти (https://bit.ly/3skAKsr).
Студент може ліквідувати академзаборгованості (за винятком захисту курсових проєктів/робіт та практик) протягом 
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перших 2-х тижнів наступного семестру у визначені терміни за умови отримання: - незадовільної оцінки FХ (35-59 
балів), пересклавши атестацію в установленому порядку (п. 2.4.); - незадовільної оцінки F (1-34 бали), пройшовши 
повторне вивчення дисципліни.
За весь період навчання за певним рівнем вищої освіти перескладання допускається не більше, ніж із трьох 
навчальних дисциплін. Дозвіл на це дає директор інституту на підставі заяви здобувача вищої освіти за 
погодженням із завідувачем відповідної кафедри та осередком студентського самоврядування інституту. 
Перескладання приймає комісія у складі двох НПП.
Випадків оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів під час навчання за ОП 
зафіксовано не було.

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

У ЗВО визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності, яких 
послідовно дотримуються всі учасники освітнього процесу під час реалізації ОП. Популяризовано академічну 
доброчесність (насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовуються 
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності. Політику, 
стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності викладено у Кодексі академічної доброчесності 
(https://cutt.ly/Zj4OPhR). Також діє Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових, 
навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах (https://cutt.ly/YbLyhuv), Порядок виявлення та 
встановлення фактів порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти у Відкритому міжнародному 
університеті розвитку людини «Україна» (https://bit.ly/37uBwMc).
В Університеті функціонує Комісія з питань академічної доброчесності та Рада із забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти (https://bit.ly/3kRMtKY).
Кожен представник академічної спільноти (здобувач освіти, викладач, співробітник) підписує Декларацію про 
академічну доброчесність https://uu.edu.ua/academic_dobrochesnist. 

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

Здобувачам освіти на початку навчання повідомляють про необхідність дотримання принципів академічної 
доброчесності та відповідальність за їх порушення.
З метою запобігання та уникнення академічної недоброчесності ЗВО використовує перевірку кваліфікаційних робіт 
на наявність текстових збігів на етапі підготовки матеріалів до захисту; перевірці також підлягають монографії, 
підручники, навчальні посібники та інші праці, що мають авторський текст та вимагають рекомендації до видання; 
рукописи статей, тези доповідей.
Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових, навчально-методичних, 
кваліфікаційних та навчальних роботах (https://cutt.ly/YbLyhuv) регламентує процедури проведення перевірки 
академічних та наукових текстів здобувачів вищої освіти і працівників Університету з використанням 
Антиплагіатної системи «Unicheck» на наявність неунормованих запозичень із текстів, присутніх у базах 
Університету, базах інших ЗВО та в Інтернеті.
Під час контролю знань здобувачів для протидії порушенням академічної доброчесності розроблено офіційні 
бланки питань та відповідей для атестаційних іспитів, проміжне та підсумкове тестування з навчальних дисциплін 
відбувається із застосуванням інформаційних технологій, де максимально знижено ймовірності порушення 
академічної доброчесності (рандомність питань, перемішування відповідей, обмеження в часі для виконання 
завдання, різні види та рівні завдань).

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

Важливим для роз’яснення політики академічної доброчесності та отримання зворотного зв’язку є щорічні 
опитування (https://bit.ly/39Kptet).
Питання дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти реалізується шляхом проведення для всіх 
учасників освітнього процесу просвітницьких та навчальних заходів з питань академічної доброчесності. 11.11.2021 р. 
було проведено семінар на тему «Академічна доброчесність: від А до Я», в ході якого здобувачів освіти було 
ознайомлено з нормативними документами університету. 03.12.2021 р. проведено другий семінар на тему 
«Академічна доброчесність: правила цитування та посилання» (https://bit.ly/3N36t9t). Крім того, Інститутом 
запроваджено інформаційно-просвітницький проєкт «Академічна доброчесність: від А до Я» серед учнів 
загальноосвітніх закладів Житомира та області. Зокрема, 15.12.2021 р. такий інтерактивний семінар-тренінг був 
проведений у Житомирській гуманітарній гімназії №1 (https://bit.ly/3MQsUhY). Також у січні-лютому 2022 р. 
зазначений проєкт проведено у ЗОШ Брусилівської ОТГ та Малинської ОТГ.
Особистісною мотивацією здобувачів є особистий приклад викладачів, які дають можливість студентам долучитись 
до наукового пошуку, оприлюднити результати досліджень на конференціях, опублікувати матеріали в наукових 
виданнях. Успіхи в навчанні, зокрема й дотримання академічної доброчесності мотивуються призначенням 
стипендій студентам (https://bit.ly/389eH10).

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

Інститут реагує на порушення академічної доброчесності відповідно до розробленого Положення про запобігання та 
виявлення академічного плагіату (https://cutt.ly/YbLyhuv).
За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до академічної відповідальності: 
повторне оцінювання; відрахування; позбавлення пільг з оплати навчання. Усі види академічної відповідальності 
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погоджують органи самоврядування здобувачів освіти. Порядок виявлення фактів порушення академічної 
доброчесності визначає відповідна Комісія. Реакцію на порушення академічної доброчесності унормовано Кодексом 
академічної доброчесності (https://cutt.ly/Zj4OPhR), Положенням про запобігання та виявлення академічного 
плагіату, Порядком виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності здобувачами вищої 
освіти у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» (https://bit.ly/37uBwMc), 
повноваженнями Комісії з питань академічної доброчесності та Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти (https://bit.ly/3kRMtKY).
На сьогодні ситуацій навмисного порушення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу за ОП, що 
акредитується, не зафіксовано.

6. Людські ресурси

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

Процедура відбору та призначення на посаду викладачів регламентується Положенням про порядок обрання та 
прийняття на роботу науково-педагогічних працівників (https://bit.ly/3sImfyT), Положенням про проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними трудових договорів (контрактів) 
https://cutt.ly/aj5WeVm, Положенням про кадрову (атестаційну, конкурсну) комісію Університету «Україна» 
https://cutt.ly/kj7drfx.
При відборі викладачів на зайняття вакантних посад перевіряються їх відповідність посаді за встановленими 
критеріями: базова освіта; наявність наукового ступеня і вченого звання; науково-педагогічний стаж; активність у 
науковій, науково-методичній діяльності; наявність досвіду практичної діяльності; активність у підвищенні 
кваліфікації за різними формами  тощо.
Для визначення рівня професіоналізму викладачів регулярно проводяться анонімні опитування учасників 
освітнього процесу: «Оцінювання діяльності викладача завідувачем кафедри» 
https://forms.gle/UgUEmKWNNr6HTQm26, «Оцінювання діяльності викладача колегами» 
https://forms.gle/CgNiEY2qEiWVVUEm7, «Оцінювання діяльності викладача здобувачами вищої освіти» 
https://forms.gle/kRkzZge8Gdak4hxW7. 
Конкурс оголошується наказом директора інституту. Контракти з викладачами укладаються перед початком 
навчального року і чітко визначають обов’язки викладача та вимоги до його кваліфікації, що чітко прописано в 
умовах контракту. Форма контракту: https://bit.ly/3PhE958.

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

Розроблено низку документів щодо залучення роботодавців: Положення про ради роботодавців в Університеті 
«Україна» https://cutt.ly/Dj4Pi3A; Положення про стейкхолдерів освітніх програм https://cutt.ly/Uj4Pamn; 
Положення про сприяння у працевлаштуванні студентів і випускників Університету «Україна» 
https://cutt.ly/Lj5DBJc.
Договори про співпрацю укладені з Брусилівською селищною радою Житомирського району Житомирської області, 
Брусилівською районною філією Житомирського обласного центру зайнятості, Брусилівським районним 
споживчим товариством, виконкомом Малинської міської ради, Житомирським міським центром зайнятості, 
Малинською міською філією Житомирського обласного центру зайнятості, Малинською міською територіальною 
громадою Житомирської області, ТОВ «Нова технологія», Чоповицькою селищною радою, ПрАТ «Страхова 
компанія ТАС», Житомирською обласною організацією Українського товариства сліпих (https://bit.ly/3kPwkFB). 
Представники роботодавців забезпечують проходження практики (https://bit.ly/3kRtIHp, https://bit.ly/3yoWY06) та 
виступають керівниками практики від підприємства.
Роботодавці регулярно беруть участь в опитуваннях «Освітня програма очима роботодавців» 
https://forms.gle/ErRLAVcbCcLtt3xQA і «Працевлаштування очима роботодавців» 
https://forms.gle/7yHJu2Szm8yF8H6k7.
З метою професійної адаптації здобувачів регулярно проводяться зустрічі, лекції, практичні заняття з потенційними 
роботодавцями (https://bit.ly/3KPY7QN, https://bit.ly/3Fqc0UR, https://bit.ly/3skr8xL). 

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

До проведення аудиторних занять за ОП активно залучаються професіонали-практики, експерти галузі, 
представники роботодавців.
Директор Малинського міського краєзнавчого музею Тимошенко Василь проводив лекцію «Особливості 
менеджменту в установах сфери туризму» (https://bit.ly/3KPY7QN).
Здобувачі прослухали лекції керівника Житомирської обласної організації Українського товариства сліпих 
Смірнової І.В. з дисципліни «Менеджмент та адміністрування (менеджмент, операційний менеджмент, 
адміністративний менеджмент)» у контексті формування інклюзивного середовища (https://bit.ly/3skr8xL).
У ІІ семестрі до проведення практичних занять із дисципліни «Логістика» залучено представника Ради роботодавців 
начальника відділу продажів ТОВ «Нова технологія» Шафранова А.І. 

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

Професійний розвиток викладачів відбувається відповідно до Положення про підвищення кваліфікації 
(стажування) НПП Університету «Україна» https://cutt.ly/bj4PRwo.
Для стимулювання професійного розвитку відбуваються періодичні оцінювання досягнень відповідно до 
Положення про атестацію працівників https://cutt.ly/ubK3tIT; Положення про рейтингове оцінювання діяльності 
НПП https://cutt.ly/sbK3aKi, результати яких оприлюднюються на сайті університету https://cutt.ly/sbK3loV. 
Інститут створює умови для підвищення кваліфікації викладачів, надаючи можливість проходження стажування на 
основі договорів про співпрацю у ЗВО України, зокрема, викладачі кафедри проходили стажування у 
Житомирському державному університеті ім. І.Франка, Національному педагогічному університеті ім. М.П. 
Драгоманова.
Щорічно проводяться конкурси https://uu.edu.ua/concurs_lider_roku, які сприяють професійному розвитку 
викладачів.
Система сприяння розвитку НПП як науковця в тому числі включає різноманітні заходи та важелі 
(https://bit.ly/3wdddut). НПП мають можливість поєднувати викладацьку діяльність з роботою в галузі.
Старший викладач кафедри Мулярчук Г.О. та доцент кафедри Шафранова К.В. отримали другу вищу освіту в 
Університеті «Україна» з кваліфікацією «магістр туризму» (при отриманні освіти в університеті співробітники 
отримують знижку до 90% відповідно до Положення про встановлення спеціальних цін для окремих категорій 
здобувачів освіти (https://bit.ly/3LS70L4).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Інститут використовує різноманітні заходи матеріального та нематеріального заохочення згідно Положення про 
преміювання (https://bit.ly/38bB0Tu), введеного в дію наказом Президента Університету «Україна» від 29.12.2020 р. 
No 260 тощо.
З метою стимулювання навчальної, науково-дослідної, методичної роботи викладачів щорічно проводяться 
різноманітні Конкурси (https://bit.ly/3LVc69f, https://bit.ly/3sm5BVq, https://bit.ly/3sm5BVq, 
https://bit.ly/3smxQTM, https://bit.ly/3vRpW7d, https://bit.ly/37q3OY6). Переможцям Конкурсів видається диплом і 
грошова премія у розмірі від 60 до 100 % прожиткового мінімуму та заноситься відповідний запис до трудової 
книжки. Список переможців публікується на сайті https://uu.edu.ua/concurs_lider_roku.
У 2019-2020 р. Бородіна О.С. стала переможцем у номінації «Кращий викладач соціальних дисциплін»; у 2020-2021 
р. Мулярчук Г.О., Дивинська Ю.А., Гусаревич О.В.  - переможцІ Конкурсу на звання кращого викладача з фаху, 
Артеменко А.Б. – у номінації «Кращий молодий викладач-дослідник». У 2021-2022 р. переможцями Конкурсу на 
кращого викладача з фаху стали Артеменко А.Б. та Бородіна О.С. Також Бородіна О.С. стала переможцем Конкурсу 
на кращий електронний курс гуманітарних дисциплін.  
Згідно Положення про проведення та оцінювання відкритих занять науково-педагогічних працівників Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини «Україна» (https://bit.ly/3PiNFFd) щороку здійснюється аналіз 
викладацької майстерності і поширення кращих практик.

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?

В інституті проводиться постійна робота над поліпшенням матеріально-технічної бази. Матеріально-технічні 
ресурси забезпечують досягнення визначених програмою цілей та ПРН. Загальна площа приміщень складає 1765,4 
кв. м., із них площа навчальних приміщень – 1500,7 кв. м (https://bit.ly/39Kptet).
Для забезпечення освітнього процесу ОП на базі інституту створено спеціалізовані аудиторії: аудиторію іноземної 
мови, аудиторію соціально-економічних дисциплін, аудиторію менеджменту, кабінет до клінічної практики. В 
інституті функціонує два комп’ютерних класи, є актова зала, пункт харчування, медичний пункт площею, спортивна 
зала. Також укладений договір із ФОП Черняк О.С. щодо послуг із доставки їжі. 
Інститут підключений до мережі Інтернет, функціонує розлога зона Wi-Fi. Бібліотечний фонд за спеціальністю 
відповідає Ліцензійним умовам. Кількість періодичних видань у бібліотеці (https://uu.edu.ua/biblioteka), які 
включають публікації з менеджменту. Навчально-методичне забезпечення ОП дає можливість досягати визначених 
цілей і ПРН завдяки його максимальній змістовій насиченості та постійному оновленню. Усі освітні компоненти на 
100% забезпечено навчально-методичною літературою. 
Фінансовий стан університету дозволяє здійснювати якісну освітню діяльність за ОП (https://bit.ly/3KUZvle, 
https://bit.ly/3waGLsJ). Інформація про Кошторис доходів і видатків знаходиться у відкритому доступі 
(https://zh.uu.edu.ua/publichna-informatsiia/). 

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 в інституті, дозволяє задовольнити потреби здобувачів ОП завдяки збалансованості 
матеріальних ресурсів та сприйняття студентів як рівноправних партнерів у формуванні їхньої освітньої траєкторії.
Для задоволення їх потреб та інтересів вжиті такі заходи: забезпечено вільний доступ до всіх об’єктів 
інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання та наукової діяльності; діють наукові гуртки та 
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проблемні групи, створена можливість участі у конференціях (https://uu.edu.ua/plan_of_scientific_measures), 
наукових дослідженнях (https://uu.edu.ua/directions_of_scientific_researches); участь в органах управління (вчена 
рада, конференція трудового колективу, засідання директорату, різноманітні комісії тощо); співпраця із 
громадськими організаціями, фондами, що розвиває необхідні компетенції та професійно-важливі якості; 
‒ розробка та проведення анонімних анкетувань, спрямованих на вивчення актуальних потреб та інтересів 
здобувачів вищої освіти (щороку згідно затвердженого графіка https://uu.edu.ua/grafic_i_rezultati_opituvan); 
організація спортивно-оздоровчих, культурно-масових заходів, семінарів, тренінгів із залученням фахівців 
інституту, роботодавців та успішних випускників; участь у роботі студентського самоврядування 
(https://zh.uu.edu.ua/studentam/studentske-samovriaduvannia/).

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

Інститут контролює надійність експлуатації споруд – працюють системи сигналізації, облаштовано пожежну 
сигналізацію з централізованим оповіщенням. Усі приміщення відповідають державним будівельним, санітарно-
гігієнічним нормам та нормам пожежної безпеки. Для осіб із порушеннями опорно-рухового апарату в інституті 
створено можливості для безперешкодного доступу в навчальний корпус за допомогою підйомника. Супровід на 
вході у корпус здійснюють працівники інституту. На першому поверсі діє спеціалізований санвузол. У 2020/2021 н.р. 
було встановлено тактильні таблиці зі шрифтом Брайля, наведено розмітку біля будівлі та всередині згідно вимог 
(https://zh.uu.edu.ua/publichna-informatsiia/umovy-dostupnosti-dlia-osib-z-invalidnistiu/).
Функціонує медичний пункт, проводяться різноманітні заходи щодо пропаганди здорового способу життя. 
Здійснюється моніторинг соціально-психологічного клімату у групах, що створює комфортні умови для навчання, 
зокрема для студентів з інвалідністю (https://bit.ly/39Kptet). Працюють інститутські соціальні мережі, телефон, 
поштова «скриньки довіри». У випадку, якщо питання не вирішується на місці, здобувачі освіти можуть звернутися 
до студентського самоврядування. 
Інститут кураторства діє на основі Положень (https://cutt.ly/Wj5WVMA, https://cutt.ly/qj5WHVU, 
https://cutt.ly/xj5Ymre, https://cutt.ly/jj5Wcsb. 

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?

Основними механізмами освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки 
здобувачів вищої освіти в інституті є:
1) узгодженість діяльності структурних підрозділів (скоординованість, єдність дій і зусиль);
2) партнерство між різними учасниками освітнього процесу в структурі закладу та розширення системи взаємодії з 
установами/організаціями-партнерами (центрами соціального захисту населення, Фондом соціального захисту 
інвалідів, центрами зайнятості, неприбутковими організаціями тощо);
3) забезпечення безперешкодного доступу кожного здобувача освіти до паперових та електронних фондів 
бібліотеки, баз даних і знань, електронних курсів дисциплін;
4) інформування здобувачів освіти через офіційний сайт та соціальні мережі про всі події інституту, розклад занять, 
консультацій, сесії, графік роботи спортивних секцій, бібліотеки тощо;
5) залучення студентів до низки соціально-психологічних послуг за запитом здобувачів вищої освіти (консультації, 
додаткові практичні заняття, тренінги, круглі столи, конференції тощо).
Здобувачі ОП мають можливість комунікувати з адміністрацією, в тому числі з питань організаційної, освітньої та 
інформаційної підтримки, через куратора і кафедри. Важлива роль у цьому процесі відводиться також голові 
студентського самоврядування та старостам академічних груп, які є провідною ланкою у справі інформування 
студентського загалу. Соціальна і психологічна підтримка також забезпечується через навчальну частину та 
кафедри, а також механізми студентського самоврядування. У випадку виникнення фінансових труднощів студенти 
звертаються до директора інституту щодо дозволу на реструктуризацію заборгованості, відміну штрафів і пені тощо. 
Двічі на рік комісія по спеціальних цінах визначає знижки в оплаті за навчання певним категоріям здобувачів 
освіти. Здобувачам освіти можуть призначатись президентські і директорські стипендії відповідно до Положення 
https://cutt.ly/LbZB1Qf.
Важливу роль у підтримці здобувачів вищої освіти відіграє система безпосередньої комунікації студентів із 
керівництвом інституту та університету, яку регламентує Положення про функціонування в Університеті «Україна» 
поштової скриньки «Скринька довіри», телефонної лінії «Телефон довіри» та офіційної електронної поштової 
скриньки «Електронна скринька довіри» з питань запобігання і протидії корупції та запобігання виникненню 
конфліктних ситуацій https://cutt.ly/Ej4ApJY.
В цілому здобувачі вищої освіти задоволені рівнем освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та 
соціальної підтримки, що видно з результатів опитувань, зокрема «Університет очима студентів» 
(https://bit.ly/39Kptet). 

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)

Університет «Україна» – інклюзивний заклад вищої освіти, метою якого є забезпечення рівного доступу до якісної 
освіти всім членам суспільства, в тому числі людям із особливими освітніми потребами (ООП), шляхом створення 
інклюзивного освітнього середовища. Розроблено низку нормативних документів – Концепція інклюзивної освіти 
студентів з інвалідністю Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 
(https://bit.ly/38ZO26H), Порядок організації інклюзивного навчання в Університеті «Україна» 
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(https://bit.ly/3KUgdRR), Положення про команду психолого-педагогічного супроводу здобувачів освіти з 
особливими освітніми потребами у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» 
(https://bit.ly/3LV2DPt).
Слід зазначити, що з нагоди 20-річчя Університет «Україна» отримав диплом Книги рекордів України за 
встановлення рекорду в категорії «Освіта», який зафіксував найбільшу кількість випускників із інвалідністю за 
період з 01.07.2002 р. по 01.07.2018 р. 
Концепція ЗВО базується на створенні інклюзивного освітнього середовища, провадженні інклюзивного навчання 
на принципах недискримінації. 
На даній ОП навчаються чотири студенти з інвалідністю: Марцинкевич А. (ІІІ група, порушення опорно-рухового 
апарату), Крилов С. (ІІІ група, загальне захворювання), Вигівська В. (ІІІ група, порушення зору), Пономаренко О. (ІІ 
група, загальне захворювання). 
Результати опитувань «Інклюзивна освіта» (https://bit.ly/39Kptet).

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?

Процедури врегулювання конфліктних ситуацій, у залежності від аспекту конфлікту, регламентуються такими 
документами: 
– роботодавці/працівники: Статут університету https://bit.ly/3KVq9ul; Колективний договір https://bit.ly/3FuoDOx; 
Положення про інститут (https://bit.ly/3FsF0vl); контракт;
– студенти/викладачі: Положення про організацію освітнього процесу https://bit.ly/3LUTPsF; Положення про 
повторне проходження контрольних заходів здобувачами вищої освіти https://cutt.ly/6j4OY7h; Положення про 
порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії https://cutt.ly/Nj51AEW; Кодекс академічної 
доброчесності https://cutt.ly/dj4AbAm. Врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних із корупцією, передбачено 
низкою положень та наказів, основним із яких є Антикорупційна програма Університету «Україна» 
https://cutt.ly/ibKZ0aq та визначені цією програмою Положення про особу, відповідальну за реалізацію 
Антикорупційної програми в Університеті «Україна» https://cutt.ly/HbKXq8h;
– міжособистісні конфлікти: Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
https://cutt.ly/Sj4AEU0; Положення про процедуру розгляду заяв, скарг, пропозицій студентів 
https://cutt.ly/zj4AYFH; Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням і дискримінації 
https://cutt.ly/xj5Ymre; Положення щодо протидії булінгу (цькуванню) https://cutt.ly/jj5Wcsb; Положення про 
уповноваженого прав студентів (студентського омбудсмена) https://cutt.ly/cj4ADit; Положення про функціонування 
в Університеті «Україна» поштової скриньки «Скринька довіри», телефонної лінії «Телефон довіри» та офіційної 
електронної поштової скриньки «Електронна скринька довіри» з питань запобігання і протидії корупції та 
запобігання виникненню конфліктних ситуацій https://cutt.ly/uj4AGtQ.
Щодо подолання потенційних проявів сексуальних домагань, корупції і дискримінації, то на початку кожного 
навчального року завідувач кафедри проводить вступну лекцію, в якій інформує здобувачів освіти про механізми 
фіксації таких проявів, зокрема функціонує відповідна скринька для анонімного подання заяви чи скарги. 
Співпраця здобувачів ОП і куратора академічної групи унеможливлює прояви будь-яких домагань, дискримінації чи 
корупції серед учасників освітнього процесу. До розв’язання конфліктних ситуацій обов’язково залучаються 
представники студентського самоврядування.
Важливою умовою запобігання конфліктним ситуаціям у соціально-педагогічному процесі є відмова від 
авторитарної системи управління, конфліктологічна поінформованість суб'єктів освітнього процесу, а також 
формування їхньої культури спілкування.
Основні напрямки з попередження конфліктної ситуації: створення об'єктивних умов, що перешкоджають 
виникненню і деструктивному розвитку передконфліктних ситуацій; оптимізація організаційно-управлінських умов 
функціонування інституту; усунення соціально-психологічних та особистісних причин виникнення конфліктних 
ситуацій.
Конфліктних ситуацій під час навчання за ОП не зафіксовано.

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 у Відкритому міжнародному 
університеті розвитку людини «Україна» та його відокремлених структурних підрозділах регулюються Положенням 
про освітні програми у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна», https://bit.ly/3Fsnp6r, 
Положенням про робочі групи, підгрупи із самооцінювання освітніх програм https://bit.ly/3kPJmTs, Порядком 
проведення внутрішнього моніторингу якості вищої освіти та освітньої діяльності у Відкритому міжнародному 
університеті розвитку людини «Україна» https://bit.ly/3wbKO84.

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 освітньої програми здійснюється з метою її удосконалення у формі оновлення. ОП щорічно оновлюються 
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в частині усіх компонентів, крім місії (цілей) і програмних результатів навчання. 
Періодичний перегляд освітніх програм на локальному рівні здійснюють робочі групи, підгрупи із самооцінювання 
освітніх програм відповідно до завдань та функцій, встановлених Положенням про робочі групи, підгрупи із 
самооцінювання освітніх програм, затвердженим рішенням Вченої ради Університету від 28 жовтня 2021 року 
https://bit.ly/3kPJmTs.
У грудні 2018 року у зв’язку із затвердженням Стандарту ОП «Менеджмент» переглядалася, насамперед, з метою 
приведення її положень у відповідність до введеного в дію Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 073 
«Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня. Зміни стосувались переліку й формулювань компетентностей, 
ПРН, актуалізації змісту і назв дисциплін. Також відповідно до Стандарту до ОП було введено бакалаврську 
кваліфікаційну роботу.
У квітні 2019 року з урахуванням пропозиції стейкхолдерів уточнена освітня компонента «Основи наукових 
досліджень: НДРС», зокрема трансформована в ОК «Основи наукових досліджень та академічного письма» як 
необхідна передумова формування системи академічної доброчесності у здобувачів освіти. 
У квітні 2020 року відповідно до Рекомендацій щодо розробки освітніх програм, навчальних та робочих навчальних 
планів на 2020/2021 н.р. на основі освітніх програм https://cutt.ly/uj45pLt:
- замість ОК «Економетрика», «Математика для економістів (вища математика)», «Теорія ймовірностей та 
економічна статистика» й «Оптимізаційні методи і моделі» введено до циклу загальної підготовки ОК «Права 
людини та верховенство права в сучасних реаліях – 3 кред. (5 семестр), «Основи навчання студентів (самоуправління 
навчанням)» – 3 кред. (1 сем.) та блок дисциплін наскрізного вивчення іноземної мови: «Іноземна мова» – 6 кред. 
(1-3 сем.); «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» – 6 кред. (4-6 сем.); «Іноземна мова поглибленого 
вивчення» – 6 кред. (7 і 8 сем.);
- введено до циклу професійної підготовки ОК «Етика бізнесу» – 3 кред. (1 семестр);
- трансформовано ОК «Інвалідність і суспільство» в «Інклюзивне суспільство», «Фізичне виховання» у «Фізичну 
культуру (Фізичне виховання. Основи здорового способу життя)».
У квітні 2021 року з урахуванням пропозиції стейкхолдерів визначено спрямування ОП, а саме розгляд питань у 
дисциплінах циклу професійної підготовки, що сприятимуть володінню принципами, методами створення 
інклюзивного середовища при працевлаштуванні, в процесі організації робочих місць та роботи людей з 
інвалідністю, що обумовлено унікальністю ОП.
Проєкт ОП на 2022 р. був винесений на обговорення (https://bit.ly/38akqDu). Останній термін надання зауважень і 
пропозицій – 03 квітня 2022 р.

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 залучені до процесу удосконалення ОП через урахування їхніх думок під час опитувань, 
спілкування з гарантом, науково-педагогічними працівниками, керівництвом інституту, на засіданнях старостатів, 
кафедр, вченої ради інституту та університету. Здобувачі вищої освіти залучені до процесу перегляду ОП у декілька 
етапів: на початку викладання дисципліни під час співбесіди з викладачами, в процесі анкетування протягом 
викладання дисципліни та після вивчення курсу. Враховуючи побажання здобувачів освіти на різних етапах 
навчання, відбувається коригування ОП та вносяться зміни до змістовного наповнення дисципліни чи процесу 
викладання. Так, за результатами опитувань здобувачів вищої освіти в 2020 році відведено більше годин на 
вивчення іноземної мови, в 2021 - включення тем з інклюзії, орієнтація на залучення практиків, поглиблене 
вивчення ведення бізнесу. З метою максимального врахування та орієнтації на запити здобувачів у 2021 р. було 
введемо теми по інклюзії у дисципліни професійного циклу («Менеджмент та адміністрування (менеджмент, 
операційний менеджмент, адміністративний менеджмент)», «Управління персоналом»), а також внесено теми до 
орієнтовної тематики курсових робіт з дисциплін «Менеджмент та адміністрування», «Управління персоналом» та 
орієнтовної тематики бакалаврських кваліфікаційних робіт (https://bit.ly/39Kptet).

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

Студентське самоврядування інституту діє на підставі Закону України «Про вищу освіту» та Положення про 
студентське самоврядування в університеті https://stud.uu.edu.ua/samovryaduvannya. Діяльність Студентського 
самоврядування спрямована на зростання соціальної активності серед здобувачів освіти, ініціативності та 
відповідальності за доручені справи. Члени органів студентського самоврядування беруть активну участь у 
періодичному перегляді ОП та в інших процедурах забезпечення її якості шляхом обов’язкового погодження ОП із 
представниками студентського самоврядування. Так, затвердження ОП, поданої на акредитацію, відбулося за участі 
представника студентського самоврядування Конончук А.Г. Члени студентського самоврядування щорічно беруть 
участь в організації опитування студентів на тему «Освітня програма очима здобувачів вищої освіти» 
https://forms.gle/DomHitKUv2Mi9Gs99, «Курс дисципліни очима студентів» https://forms.gle/ufVmTafVgxyYLcKu8. 
Представники студентського самоврядування під час зустрічей із науково-педагогічним складом кафедри та 
гарантом ОП регулярно висловлюють бачення стосовно окремих компонентів ОП і пропозиції щодо її змістовного 
наповнення.

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

В Університеті функціонують Ради роботодавців, які є дорадчими органами навчально-виховних підрозділів та 
Університету в цілому. Діяльність Ради роботодавців регламентовано Положенням про ради роботодавців 
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https://bit.ly/3kPhkrm. До основних завдань Рад роботодавців належить оцінка якості навчальних планів і програм 
підготовки здобувачів; надання пропозицій щодо удосконалення професійних вимог до майбутніх фахівців; 
залучення працівників установ, підприємств і організацій до освітнього процесу (читання лекцій, проведення 
практичних занять, керівництво виробничими практиками, курсовим і дипломним проєктуванням); спільної 
реалізації і ресурсної підтримки ОП, виробничих і переддипломних практик здобувачів вищої освіти; постійний 
моніторинг якості підготовки фахівців серед випускників та провідних роботодавців тощо. 
Роботодавці безпосередньо залучаються до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості. Під час розробки та перегляду ОП були отримані рецензії від голови Правління Брусилівського районного 
споживчого товариства Прохоренко С.К., начальника відділу по роботі з роботодавцями Малинської філії 
Житомирського обласного центу зайнятості Панасюк А.О., селищного голови Брусилівської ОТГ Габенця В.В. У ході 
обговорення змін до ОП ці стейкхолдери надали пропозиції щодо удосконалення змісту ОП. Роботодавці щорічно 
проходять опитування «Освітня програма очима роботодавців» (https://forms.gle/ErRLAVcbCcLtt3xQA).

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

Збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП 
здійснює випускова кафедра менеджменту та туризму.
Загалом в Університеті щорічно формується Зведена база даних практики і працевлаштування студентів 
(https://bit.ly/3vUIkMs).
Також щорічно проводиться опитування випускників з питань працевлаштування 
(https://forms.gle/brN8W8gqzjUwgc518), «Працевлаштування очима роботодавців» 
(https://forms.gle/7yHJu2Szm8yF8H6k7) та «Освітня програма очима випускників» 
(https://forms.gle/9V1SL3WQVBHj27628).
Інститут постійно здійснює моніторинг працевлаштування здобувачів вищої освіти під час навчання та випускників 
(Лист «Працевлаштування» Зведеної бази даних практики і працевлаштування студентів (https://bit.ly/3vUIkMs). 
Деякі здобувачів цієї ОП вже працюють за фахом, зокрема, Конончук А.Г. (здобувачка освіти ІІІ курсу денної форми 
навчання), Павлушин С.О. (здобувач ІІ курсу заочної форми навчання), Зандер С.В. (здобувачка IV курсу заочної 
форми навчання).  

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?

З метою реалізації процедур внутрішнього забезпечення якості ОПП за час її реалізації протягом 2018- 2021 років 
було проведено:
- самоаналіз ОПП у частині динаміки успішності та якості знань здобувачів;
- низку опитувань здобувачів вищої освіти щодо стану освітньої діяльності в інституті, щодо якості викладання 
навчальних дисциплін, академічної доброчесності (https://bit.ly/39Kptet), результати яких обговорені на засіданні 
кафедри та враховані в її діяльності;
- щорічний перегляд і оновлення робочих програм навчальних дисциплін і програм практик.
Під час розробки попередніх редакцій ОП було виявлено такі недоліки: у 2018-2019 рр. було недостатньо враховано 
право на вільний вибір дисциплін здобувачами освіти; кількість кредитів по ОК не була оптимальною. Був 
створений загальний каталог, де здобувач може вибрати будь-яку дисципліну з будь-якого рівня вищої освіти та ОП, 
а також надано можливість здійснити вибір дисципліни в інших НВП Університету та інших вітчизняних і 
закордонних ЗВО за програмою  академічної мобільності. 
На запит здобувачів та роботодавців посилено увагу до розробки ОК із застосуванням інноваційних тренінгових 
технологій (ділові ігри, кейс-методи, моделювання, «мозковий штурм» тощо) та впровадження у процес викладання 
низки професійно орієнтованих дисциплін.
Також під час реалізації ОП було виявлено потребу в системній співпраці з роботодавцями. Це знайшло 
відображення у створенні постійно діючої Ради роботодавців (https://zh.uu.edu.ua/informatsiia-pro-instytut/rady-
robotodavtsiv/).
Узагальнену інформацію про навчальні дисципліни здобувачі вищої освіти отримували з робочих програм 
дисциплін, розміщених на сторінках дисциплін у Moodle; ця інформація ставала доступною тільки після реєстрації 
здобувача освіти на електронному курсі дисципліни перед початком її вивчення. Це усунуто шляхом формування 
силабусів дисциплін, які корелюють із РПНД, але є більш доступними для сприйняття здобувачами освіти та їх 
розміщення у відкритому доступі (https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=15465). Для зручності вибору дисциплін 
розроблено та впроваджено Google-форму, що дозволяє обирати дисципліни в дистанційному режимі, а також 
створено відповідну сторінку на сайті (https://zh.uu.edu.ua/studentam/vybir-dystsyplin/).

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?

Оскільки акредитація ОП є первинною, зауважень та пропозицій із останньої акредитації немає. Взято до уваги 
пропозиції здобувачів та інших стейкхолдерів ОП. Під час формулювання цілей та ПРН були розглянуті аналогічні 
іноземні ОП, вітчизняний досвід подано на прикладі чотирьох ЗВО. Також під час оновлення ОП було враховано 
нові підходи до реалізації права на вибір дисциплін, зарахування результатів навчання, отриманих у неформальній 
освіті, які були впроваджені в Університеті з урахуванням рекомендацій, наданих під час акредитації інших ОП. Крім 
того за рекомендаціями, наданими під час акредитації інших ОП, в Університеті розроблено і затверджено низку 
нових та оновлених внутрішніх нормативних документів, дотримання яких позитивно впливає на покращення 
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якості надання освітніх послуг. Зокрема, оновлено «Положення про порядок реалізації студентами права на вільний 
вибір навчальних дисциплін», в якому знято вимогу щодо мінімальної комплектації академічної групи для 
вивчення вибіркових дисциплін, затверджено нову редакцію методичних рекомендацій до складання силабусів 
навчальних дисциплін, в яких наявна інформація нарахування балів за види робіт.
Налагоджено системну роботу із зовнішніми стейкхолдерами. До проведення аудиторних занять за ОП активно 
залучаються професіонали-практики, представники роботодавців. Проводиться робота щодо розширення мережі 
баз практики.
Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією:
- постійно здійснюється популяризація міжнародного стажування через проведення семінарів та конференцій;
- міжнародні стажування проходили: Карпенко С.В. та Шафранова К.В. – Німецька служба академічних обмінів 
(DAAD), Шафранова К.В. - Фундація Zustricz (м. Краков, Польща), Шафранова К.В. та Дивинська Ю.А. - 
Національний інститут освіти Республіки Білорусь, Шафранова К.В. - Міжнародний історичний біографічний 
інститут (Дубаї-Нью-Йорк-Рим-Іерусалім-Пекін);
- гарант ОП Шафранова К.В. взяла участь у Міжнародній науковій конференції «International Scientific Conference 
Digital and Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies:Conference Proceedings» м. Кілце, Польща, та у 
«Research and Practice: Collection of scientific articles» (м. Париж, Франція);
- розроблено та введено в дію Положення про проведення Конкурсу на краще відкрите заняття із застосуванням 
іноземної мови https://cutt.ly/vbZ9bRc, Положення про Конкурс на звання кращого знавця англійської мови; 
https://cutt.ly/YbZ9QHA, Положення про Конкурс на краще навчально-методичне видання англійською мовою 
https://cutt.ly/abZ9Rwr.
З метою покращення кадрового забезпечення ОП працевлаштовано на кафедрі за основним місцем роботи доктора 
економічних наук з менеджменту.

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

Проєкти всіх нормативних документів, які стосуються політики, технологій, методики, процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП, надсилаються керівникам усіх НВП та дотичних до процесу адміністративних підрозділів 
для надання пропозицій і зауважень. Така ж процедура підготовки рішень засідань Вченої ради і виробничих нарад. 
Якщо в наказі або розпорядженні вказується певна відповідальна особа, то текст документу обов’язково 
погоджується з нею. Одночасно проєкти нормативних документів розміщуються на офіційному сайті Університету 
на сторінці Проєкти для громадського обговорення https://bit.ly/38akqDu. 
. Широкому залученню учасників освітнього процесу сприяють щорічні конкурси студентських наукових робіт, 
конкурси на кращий підручник, посібник, монографію, опорний конспект лекцій, робочу програму навчальної 
дисципліни, електронний курс, на звання кращого викладача, на звання президентського стипендіата, на кращого 
старосту групи, змагання за звання кращого навчально-виховного підрозділу, кращої академічної групи. Викладачі 
беруть участь у відвідуванні відкритих занять, після чого відбувається обговорення на кафедрах. Проводяться 
показові заняття, які в селекторному режимі транслюються на всі ТВСП Університету. 

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

Контроль за дотриманням принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти здійснює група моніторингу 
якості освіти спільно з управлінням моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації відповідно до завдань та 
функцій, визначених у положеннях «Про групу моніторингу якості освіти» та «Про управління моніторингу якості 
освіти, ліцензування та акредитації».
НВП забезпечують актуальність відомостей щодо кадрового забезпечення освітніх програм та освітніх компонентів, 
підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників в ЄДЕБО шляхом 
щосеместрового (листопад, лютий) оновлення інформації. Контроль за кількісними та якісними показниками 
кадрового забезпечення освітньої діяльності здійснюється відділом ліцензування, акредитації та оформлення 
документів про освіту відповідно до ЛУ.
Контроль забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти 
здійснюють навчально-виховні підрозділи на рівні деканатів та кафедр, відділ організації освітнього процесу та 
відділ методичної роботи.
Відповідальність за виявлення академічного плагіату у випускних кваліфікаційних роботах здобувачів освіти несуть: 
здобувач – автор роботи, керівник випускної кваліфікаційної роботи та завідувач випускової кафедри.
За наявність та актуальність інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційних сайтах навчально-виховних 
підрозділів, особисту відповідальність несуть керівники відповідних навчально-виховних підрозділів.

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?

Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини 
«Україна»» регулюються низкою документів, які розміщені у відкритому доступі на офіційному сайті університету 
https://uu.edu.ua/osnovni_oficiyni_documenti_universitetu. Вони є чіткими і зрозумілими.
Це, Статут https://bit.ly/3KVq9ul; Колективний договір https://bit.ly/3FuoDOx; Правила внутрішнього трудового 
розпорядку https://bit.ly/3LYrwd8; Положення про організацію освітнього процесу https://bit.ly/3LUTPsF; 
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Положення про систему забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти https://bit.ly/38iOVqS; Положення 
про академічну свободу учасників освітнього процесу https://bit.ly/3P2OFwS; Кодекс корпоративної культури 
https://bit.ly/3ynSnLu; Етичний кодекс університетської спільноти https://bit.ly/3vTe1FL; Кодекс академічної 
доброчесності https://cutt.ly/dj4AbAm; Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і 
переведення осіб https://bit.ly/3KWvxNV; Положення про порядок перезарахування результатів навчання 
https://bit.ly/3N0lJUi; Положення про організацію та методику проведення поточного, підсумкового контролю та 
атестації здобувачів вищої та фахової передвищої освіти https://bit.ly/3skAKsr.

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

https://zh.uu.edu.ua/osvitni-prohramy/hromadske-obhovorennia-proiektiv-osvitnikh-prohram/

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

Інститут своєчасно оприлюднює точну та достовірну інформацію про ОП (включаючи її цілі, очікувані результати 
навчання та компоненти) в щорічному каталозі освітніх програм і навчальних планів. ОП, що акредитується, 
розміщена на сторінці «Портфоліо освітньої програми» (https://zh.uu.edu.ua/osvitni-prohramy/menedzhment-os-
bakalavr/osvitni_prg-management-portfolio-osvitnoi-prohramy/).

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони:
Однією з найбільш сильних сторін ОП є відповідність сучасним тенденціям розвитку системи менеджменту на 
суб’єктах господарювання. Її структура та зміст обумовлені специфікою підготовки висококваліфікованих фахівців, 
які можуть забезпечувати освітню, виховну, наукову, культурно-масову діяльності; метою формування у здобувачів 
здібності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в процесі професійної діяльності у сфері 
менеджменту, в тому числі в інклюзивному середовищі.
Метою бакалаврської програми є підготовка якісно нового типу фахівців, які володіють сучасним економічним 
мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для провадження ефективної управлінської діяльності 
в умовах наявності осіб з інвалідністю й необхідності створення інклюзивного середовища для забезпечення 
рівноправності громадян.
З метою підготовки фахівців із менеджменту для потреб підприємств сучасного бізнесу ведеться активна співпраця 
зі стейкхолдерами щодо формування цілей, змісту, організації, провадження та матеріально-технічного 
забезпечення ОП «Менеджмент». 
Заклади, які готують фахівців у сфері менеджменту, керуються в основному традиційними підходами до підготовки 
кадрів, які часто не враховують роботу управлінців в контексті формування інклюзивного середовища. Саме на 
врахуванні таких змін і побудована освітня діяльність випускової кафедри менеджменту та туризму Інституту 
зокрема та Університету в цілому. 
Суттєва увага також приділена практичній підготовці студентів, підписано угоди з різноманітними базами практики 
в різних сферах національної економіки.
Залучення до реалізації ОП фахівців-практиків за спеціальністю.
Сучасне матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності на ОП.
Слабкі сторони:
Недостатній рівень міжнародної академічної мобільності здобувачів вищої освіти.
Відсутність дуальної освіти на ОП.
Відсутність залучення до освітнього процесу фахівців практиків з закордону, що працюють в інклюзивному 
середовищі. 

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

Подальші перспективи розвитку ОП вбачаємо у:
1. Коригуванні освітніх компонентів ОП, введенні до її складу дисциплін із англійською мовою викладання, які б 
оптимізували освітню підготовку здобувачів вищої освіти у міжнародному контексті;
2. Поступовому впровадженні у стратегію ОП елементів дуальної освіти; 
3. Розширенні кола стейкхолдерів, залучених до практики викладання навчальних дисциплін здобувачам вищої 
освіти;
4. Розширенні мережі вітчизняних та іноземних ЗВО, з якими будуть підписані партнерські угоди про співпрацю;
5. Активізації проведення наукових досліджень з менеджменту шляхом реєстрації наукової теми кафедри та більш 
широкого залучення студентів із виданням відповідних публікацій у фаховій літературі та збірниках конференцій;
6. Забезпеченні більш широкого залучення студентів до розробки стратегій, проєктів, бізнес-планів на замовлення 
організацій приватного сектору, консультаційної підтримки процесів управління їх реалізацією.
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Запевнення

 

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***
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імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
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ПІБ: 
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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

ПР 3 Технологічна  
практика

практика mp_tehnologichna_
practica_2021.pdf

74JV7DpRAvy5bDh
WdXskbB86O2SS8Fs

qbptOMYH+pak=

Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ПР 4 Виробнича 
практика

практика mp_virobnicha_pra
ctica_2021.pdf

ABXNaugcDPJ4Yj/g
WuxfPqKeggn0fi2rI+

exmDQP1oY=

Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

Бакалаврська 
кваліфікаційна робота

підсумкова 
атестація

bakalavrska_robota.
pdf

cd6zprqnRRpLxBih6
tf98a2l5ujuR9tPSUS

QfD3G5Fs=

Ноутбук ASER TravelMate P 253 
Windovs Basic
Мультимедійний проектор  NES-
VGT

ОК 2.6 
Бухгалтерський облік

навчальна 
дисципліна

Бухгалтерський 
облік Силабус.pdf

P286qyWQU4Wm2S
I1w9d1r5GXchk9ad8

BDy1ZXc+bKwM=

Комп’ютери: 15
Програмне забезпечення М.E.Doc
Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 1.9 Іноземна мова 
(за професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Силабус Іноземна 
мова за 

профспрямуванням 
менеджмент 

новий.pdf

WBjPj33BDyMvg36a
klKhANVy/kwizzTHi

SG0I4FNd4g=

Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 1.6 Інклюзивне 
суспільство

навчальна 
дисципліна

Інклюзивне 
суспільство_силаб

ус.pdf

sanfdEKHlayw1DRL
mT1n2s/dvFtUy86yB

NSmWb9fx8A=

Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 1.7 Основи 
навчання студентів 
(самоуправліня 
навчанням)

навчальна 
дисципліна

Основи навчання 
студентів 

(самоуправління 
навчанням)_силабу

с.pdf

ZVNiSAXqmQteYeiru
0QkJVSLi9Q2bWXT

uRDWlpbalfo=

Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 2.8 Економіка 
підприємства

навчальна 
дисципліна

Економіка 
підприємства 

Силабус.pdf

fMBjgE3wXRdw2YX
NdB2HwnEbyR7M4
DS+1v7i9MIf4mU=

Комп’ютери: 15
Мультимедійний проектор  NES-
VGT
Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ПР 1 Ознайомча 
практика

практика mp_oznayomcha_pr
actica_2021.pdf

tMPgwEb+1FFKofZ5
QscM/2DTDJDEQ1+
BMuHKUjOERNY=

Комп’ютери: 15
Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ПР 2 Навчальна 
практика

практика mp_navchalna_prac
tica_2021.pdf

JFtbhdr69gVoSfmTA
zeMefAWunzKlarmu

GeG531hDiI=

Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

 ОК 1.2 Українська 
мова (за професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Українська мова (за 
професійним 

спрямуванням)_сил
абус.pdf

oBgwI7l12mfilcC+GK
A2yvKRKuM8GeAzG

THVwgloiS8=

Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 2.11 Міжнародна 
економіка

навчальна 
дисципліна

Міжнародна 
економіка  

Силабус.pdf

AC3mkhkYheYnfUEa
rXc3UlsZmOR+yWx
THoMCGFR4NSQ=

Комп’ютери: 15
Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 2.9 Маркетинг навчальна 
дисципліна

Маркетинг 
Силабус.pdf

xZgfMyFR4H71YEtzf
l+zz0TIrMsV/rpW50

I2sEmEupU=

Комп’ютери: 15
Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 1.3 Фізична 
культура  (Фізичне 
виховання. Основи 
здорового способу 
життя)

навчальна 
дисципліна

Фізична культура 
(Фізичне виховання. 

Основи здорового 
способу 

життя)_силабус.p
df

WmnF0GDNagyBHh
q9vXc9g73eXaapNz

HrudO3a3M2WmQ=

Спортивний інвентар в 
спортивному залі
Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle 



ОК 2.3 Економічна 
теорія (макро- 
мікроекономіка)

навчальна 
дисципліна

Економічна 
теорія_силабус.pdf

iNcdrGpODPiSW67c
npikRl3ValSMFkJM

W2sRySt138A=

Ноутбук Acer Aspire3 A315-42 
(NXNF9EU045) Black
Мультимедійний проектор  NES-
VGT
Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 2.15 Правове 
забезпечення 
господарської 
діяльності 

навчальна 
дисципліна

Правове 
забезпечення 
господарської 

діяльності_силабус
.pdf

4i+M0C9q4MGjamd
/KNua6Y3ZLaKopJ6

U8hUSJjl6uYE=

Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 1.1 Україна в 
контексті світового 
розвитку

навчальна 
дисципліна

Україна_в_контекс
тi_свiтового_розв
итку_силабус.pdf

aiPiEpLOP9Fz1C8//
mRPWvwlC97q654O

K8UYQ/s1MH0=

Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 1.8 Іноземна мова навчальна 
дисципліна

Іноземна 
мова_Силабус.pdf

HKhafHv40PhQz5og
oChqbnIGDpCsmOjE

PRFlIbTaKJI=

Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 1.4 Філософія навчальна 
дисципліна

Філософія_силабус.
pdf

/M3+qUdng2obTEe
D9IDYP1iyiEq8KA/b

y5+HwIkMmE0=

Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 2.7 Фінанси, гроші 
та кредит

навчальна 
дисципліна

Фінанси, гроші та 
кредит Силабус.pdf

RXqyt76qZQs7Uoox
V+/cdMrIdFVnhxxu

QrY2Pe6rSLE=

Комп’ютери: 15
Мультимедійний проектор  NES-
VGT
Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

навчальна 
дисципліна

Менеджмент та 
адміністрування_С

илабус.pdf

9NHFOhXMtwZO8v
czn/xs1N5U3503HPy

VSgx2PplYzUE=

Комп’ютери: 15
Мультимедійний проектор  NES-
VGT
Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

курсова робота 
(проект)

mr_management_ta
_administruvannya.

pdf

mNvuuRdL2a1l03gX
/34X2toXrWwP0e2L

L2CCkrneeuw=

Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 2.16 Управління 
інноваціями

навчальна 
дисципліна

Управління 
інноваціями_Силаб

ус.pdf

pP9u1MJIW2S8hUP
MdcRZxxfAsbEWR8
N8D0dVQbWshgo=

Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 2.1 Охорона праці в 
галузі

навчальна 
дисципліна

Охорона праці в 
галузі_силабус_М

Н.pdf

fxeNzRzXh7uywVvK
v81CjXbd/ArkZHq5X

06qTy0m62w=

Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 1.13 Економіко-
математичні методи і 
моделі

навчальна 
дисципліна

Економіко-
математичні 

методи і моделі 
Силабус.pdf

l4Y6JS6mNg4zAA68
RSrMesySLRqPbqdN

LFlDd3s2E0c=

Комп’ютери: 15
Мультимедійний проектор  NES-
VGT
Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 2.5 Дослідження і 
формування систем 
управління 

навчальна 
дисципліна

Дослідження і 
формування 

систем управління 
Силабус.pdf

zC2Jx0CC8gp6bbKin
3RzaK33Hrs6Llbct1z

2vI3zxLY=

Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 2.14 
Комунікативний 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

Комунікативний 
менеджмент 
Силабус.pdf

qZyfIvM2dbZaJINeu
0jeYZ5GGdvYLAEyB

uUznp/fkyw=

Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 2.12 Управління 
персоналом

навчальна 
дисципліна

Управління 
персоналом_Силаб

ус.pdf

HWrDBzHqm5Fa+hj
3WmsdwzNeb2jiJ2af

6sHShhuK0pg=

Комп’ютери: 15
Мультимедійний проектор  NES-
VGT
Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 2.12 Управління 
персоналом

курсова робота 
(проект)

mr_upravlinnya_pe
rsonalom.pdf

jqymRY8OiO9r+uBd
n+1QilhiUzqgzx1J5L

/pMlqPSJc=

Комп’ютери: 15
Мультимедійний проектор  NES-
VGT
Корпоративна платформа 



дистанційного навчання Moodle
ОК 2.14 
Самоменеджмент

навчальна 
дисципліна

Самоменеджмент_
Силабус.pdf

MpdJx5r8JTLIS9lpB
FanUtrldBOFtCYrue

PVez1lXE8=

Ноутбук LENOVO IDEALPAD 
G500G
Мультимедійний проектор  NES-
VGT
Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 2.21 
Адміністративний 
менеджмент 

навчальна 
дисципліна

Адміністративний 
менеджмент_Сила

бус.pdf

FA2Oc6x8/I/PpAtkd
4Bz4j0FrMCAYeR4e

oWDUlrRH8k=

Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 2.1 Теорія 
лідерства

навчальна 
дисципліна

Теорія 
лідерства_силабус.

pdf

wVtNKW46uZGROK
jJC0DIVaICpdc7B18
M+D9399ABHGg=

Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 2.2 Етика бізнесу навчальна 
дисципліна

Етика 
бізнесу_Силабус.pd

f

MueRkZWAlVb/1Hv
Z73lz7MAfkekGDdeE

kYCuUNapzkc=

Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 2.4 Вступ до 
спеціальності

навчальна 
дисципліна

Вступ до 
спеціальності 

Силабус.pdf

UUXsWEWAgGjCpfv
SH0hGKq0A41wHzG

iRORvec4vy5fw=

Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 1.4 Інформаційні 
технології

навчальна 
дисципліна

Інформаційні 
технології_силабус

.pdf

yy00sXqvjcUVcDL0cl
d5u3qqktOkaGALFm

DceL1VJo4=

Комп’ютери: 15
Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 1.5 Основи 
наукових досліджень 
та академічного 
письма

навчальна 
дисципліна

Основи наукових 
досліджень та 
академічного 

письма_силабус.pdf

0RgxJaIJ6BJCKsgyb
ZVuAfcQG1MsU+Tvs

XhJQ5C4Vrc=

Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

ОК 2.11 Основи 
психології

навчальна 
дисципліна

Основи 
психології_силабус.

pdf

mNJ4mF1cm40ZK9
XQ3J6m8bRHdMdS
dtNrumvbPPtnk4s=

Корпоративна платформа 
дистанційного навчання Moodle

 
* 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

119765 Мулярчук 
Галина 
Олександрів
на

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Відокремлений 
структурний 

підрозділ 
закладу вищої 

освіти 
"Відкритий 

міжнародний 
університет 

розвитку 
людини 

"Україна" 
Житомирський 

економіко-
гуманітарний 

інститут.

20 ОК 1.9 
Іноземна мова 
(за 
професійним 
спрямуванням)

4. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій / 
практикумів / 
методичних вказівок / 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи з 



навчальної 
дисципліни «Іноземна 
мова» для здобувачів 
вищої освіти 
освітнього ступеня 
«бакалавр» / розроб.: 
Г. О. Мулярчук, Т. В. 
Зінчук. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021. 
2. Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни «Ділова 
іноземна мова» для 
здобувачів вищої 
освіти освітнього 
ступеня «бакалавр» / 
розроб.: Г. О. 
Мулярчук, Т. В. 
Зінчук. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021.
3. Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни «Іноземна 
мова поглибленого 
вивчення» для 
здобувачів вищої 
освіти освітнього 
ступеня «бакалавр» / 
розроб.: Г. О. 
Мулярчук, Т. В. 
Зінчук. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021.
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. Мулярчук Г.О. 
Формування 
зовнішнього іміджу як 
процес внутрішніх 
перетворень // 
Актуальні проблеми 
молоді в сучасних 
соціально-
економічних умовах, 
2017. Житомир. 
2. Мулярчук Г.О. 
Агресивна поведінка 
сучасної молоді. Чи у 
всьому винне 
телебачення? // 
Актуальні проблеми 
молоді в сучасних 
соціально-
економічних умовах, 
2018. Житомир.
3. Мулярчук Г.О. 
Формування 
навчального 
середовища в умовах 
сучасних 
можливостей // 
Інклюзивне освітнє 
середовище: 
проблеми, 
перспективи та кращі 
практики, 2018. – 
Київ.
4. Мулярчук Г.О. 



Сучасні технології в 
контексті розвитку 
освіти // Актуальні 
проблеми молоді в 
сучасних соціально-
економічних умовах, 
2019. – Житомир.
5. Мулярчук Г.О. 
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керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
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Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 



проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
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участі у професійних 
та/або громадських 
об'єднаннях.
1. Член Харківської 
обласної громадської 
організації «Науковий 
центр дидактики 
менеджмент освіти». 
Час вступу до ГО: 
15.11.2021 р.
20. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності)
1. Заступник 
директора - 01.09.2014 
– 20.02.2017 рр.
Директор - 21.02.2017 
р. – по теперішній час
Кількість досягнень – 
6 (пп. 1, 4, 12, 14, 19, 
20)

400459 Яковець 
Ольга 
Петрівна

Старший 
викладач, 
Сумісництв
о

Відокремлений 
структурний 

підрозділ 
закладу вищої 

освіти 
"Відкритий 

міжнародний 
університет 

розвитку 
людини 

"Україна" 
Житомирський 

економіко-
гуманітарний 

інститут.

Диплом 
молодшого 
спеціаліста, 

Житомирський 
кооперативний 
коледж бізнесу 

і права, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

050111 
Бухгалтерськи

й облiк, 
Диплом 

бакалавра, 
Вищий 

навчальний 
заклад 

Укоопспілки 
"Полтавський 

університет 
економіки і 

торгівлі", рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

050104 
Фінанси і 
кредит, 
Диплом 

спеціаліста, 
Вищий 

навчальний 
заклад 

"Університет 
економіки та 

права "КРОК", 
рік закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

050104 
Фінанси і 

кредит

8 ОК 2.8 
Економіка 
підприємства

20. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності)
1. Заступник 
директора з 
навчально-виховної 
роботи ДПТНЗ 
Радомишльський 
професійний ліцей – 
2016 – 2020 рр.
2. Начальник відділу 
освіти, культури, 
охорони здоров’я, 
молоді, спорту, 
туризму, 
економічного та 
соціального розвитку 
Городоцької селищної 
ради – січень 2021 р. – 
теперішній час
Кількість досягнень – 
1 (пп. 20)

400459 Яковець 
Ольга 
Петрівна

Старший 
викладач, 
Сумісництв
о

Відокремлений 
структурний 

підрозділ 
закладу вищої 

освіти 
"Відкритий 

міжнародний 
університет 

Диплом 
молодшого 
спеціаліста, 

Житомирський 
кооперативний 
коледж бізнесу 

і права, рік 
закінчення: 

8 ОК 2.7 
Фінанси, гроші 
та кредит

20. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності)
1. Заступник 



розвитку 
людини 

"Україна" 
Житомирський 

економіко-
гуманітарний 

інститут.

2008, 
спеціальність: 

050111 
Бухгалтерськи

й облiк, 
Диплом 

бакалавра, 
Вищий 

навчальний 
заклад 

Укоопспілки 
"Полтавський 

університет 
економіки і 

торгівлі", рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

050104 
Фінанси і 
кредит, 
Диплом 

спеціаліста, 
Вищий 

навчальний 
заклад 

"Університет 
економіки та 

права "КРОК", 
рік закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

050104 
Фінанси і 

кредит

директора з 
навчально-виховної 
роботи ДПТНЗ 
Радомишльський 
професійний ліцей – 
2016 – 2020 рр.
2. Начальник відділу 
освіти, культури, 
охорони здоров’я, 
молоді, спорту, 
туризму, 
економічного та 
соціального розвитку 
Городоцької селищної 
ради – січень 2021 р. – 
теперішній час
Кількість досягнень – 
1 (пп. 20)

410851 Ярошовець 
Тетяна 
Іванівна

Доцент, 
Суміщення

Відокремлений 
структурний 

підрозділ 
закладу вищої 

освіти 
"Відкритий 

міжнародний 
університет 

розвитку 
людини 

"Україна" 
Житомирський 

економіко-
гуманітарний 

інститут.

Диплом 
магістра, 
Вищий 

навчальний 
заклад 

"Відкритий 
міжнародний 
університет 

розвитку 
людини 

"Україна", рік 
закінчення: 

2019, 
спеціальність: 

061 
Журналістика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 043046, 
виданий 

26.06.2017

28  ОК 1.2 
Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

п. 1. Наявність не 
менше п'яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection
 1. Nataliia Barna, Lesia 
Smyrna, Yurii Legenkiy, 
Roman Stefiuk, Tetyana 
Yaroshovets, Ivanna 
Pavelchuk 
ENVIRONMENTAL- 
CONSTRUCTIONAL 
FOUNDATIONS: 
HUMANITARIAN AND 
ART EDUCATION IN 
UKRAINE "AD ALTA: 
Journal of 
Interdisciplinary 
Research - 
Magnanimitas", 2021. 
Доступ: 
http://www.magnanimi 
tas.cz/11-01-xviii 
Скопус 
2. Ю.Сазонова, 
Т.Ярошовец. 
Особенности 
функционирования 
спортивной прессы 
Галиции в 1920—1930- 
х годах.(октябрь, 
2021) Features of 
Galicia Sports Press 
Functioning in 1920s — 
1930s 
https://doi.org/10.2422 
4/2227-1295-2021-9- 
232-255. 



3. Художня 
комунікація у 
контексті глобальних 
трансформацій 
культури/ 
Т.І.Ярошовець // 
Збірник наукових 
праць Полтавського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
В.Г.Короленка. – 
2018. – № 1. – С. 122- 
127 4. 4. Художня 
комунікація у 
контексті глобальних 
трансформацій 
культури/ 
Т.І.Ярошовець // 
Збірник наукових 
праць Полтавського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
В.Г.Короленка. – 
2018. – № 1. – С. 122- 
127 5.Українська 
література в 
загальноєвропейсько 
му контексті/ 
Т.І.Ярошовець // 
Науковий вісник 
Мелітопольського 
державного 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Б.Хмельницького. – 
2019. – С.44-47. 
п. 4 Наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій / 
практикумів / 
методичних вказівок / 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням): 
конспекти лекцій 
2. Комунікаційні 
технології: конспекти 
лекцій 
3. Історія зарубіжної 
літератури: конспекти 
лекцій 
4. Логіка і методика 
логічного аналізу 
тексту: конспекти 
лекцій 
п.5. Захист дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня
Захист дисертації на 
здобуття кандидата 



філософських наук, 
ДК № 043046 
виданий 26.06.2017 р.
п. 11. Наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою установою)
Атестаційна комісії 
щодо вільного 
володіння 
українською мовою 
відповідно до 
Постанови Кабінету 
Міністрів України від 
26 квітня 2017 року № 
3 0 1, П о р я д ку а т е 
с т а ц і ї о с і б, я к і п 
р е т е н д у ю т ь н а в с 
т у п н а д е р ж а в н у 
сл уж б у ( щ о м і ся ч 
н о ) ( ж о в т е н ь 2 0 1 
6 – ж о в т е н ь 2 0 1 9 
р р.) – ч л е н к о м і с і 
ї
Кількість досягнень - 
4 (пп. 1,4,5,11 )

110511 Шафранова 
Катерина 
Володимирів
на

Доцент, 
Суміщення

Відокремлений 
структурний 

підрозділ 
закладу вищої 

освіти 
"Відкритий 

міжнародний 
університет 

розвитку 
людини 

"Україна" 
Житомирський 

економіко-
гуманітарний 

інститут.

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 

технологічний 
університет, 

рік закінчення: 
2006, 

спеціальність: 
0502 

Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014226, 
виданий 

31.05.2013, 
Атестат 

доцента AД 
005600, 
виданий 

26.11.2020

15 ОК 2.16 
Управління 
інноваціями

1.Наявність не менше 
п'яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection 
1. Безус А.М., 
Шафранова К.В. 
Характерні 
особливості окремих 
видів інвестиційної 
діяльності 
підприємств 
деревообробної галузі 
в Україні. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2017. Вип. 6. С. 36-41.
2. Безус А.М., Безус 
П.І., Шафранова К.В. 
Роль інноваційного 
розвитку у стійкості 
підприємства // 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2018. №8. С. 
22-25.
3. Безус А.М., Шевчун 
М.Б., Шафранова К.В. 
Застосування 
процедури дью 
ділідженс як важеля 
зменшення 
інформаційних 
ризиків при 
здійсненні емісії 
цінних паперів // 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2018. №9. С. 
50-53.
4. Безус А.М., Сичова 
Н.В., Шафранова К.В. 
Кластери як 
інноваційна стратегія 
вітчизняних 
підприємств // 



Ефективна економіка. 
2019. №6.
5. Stoyan Radev Koev, 
Pavel Blecharz, Serhii 
Karpenko, Yevheniia 
Morozova, Kateryna 
Shafranova. The 
Concept Of Sustainable 
Development Of 
Electronic 
Entrepreneurship іn the 
International Business 
System // International 
Journal of 
Entrepreneurship. 
2020. Volume 24, 
Special Issue. Scopus
6. Bezus P., Pazynich 
O., Ivanenko V., 
Shafranova K., 
Dyvynska Y. 
STRATEGIC 
ENTERPRISE 
MANAGEMENT IN A 
GLOBALIZED 
MARKET 
ENVIRONMENT. Alta: 
Journal of 
interdisciplinary 
research. 2021. 11(2). 
pp. 70-77. Web of 
Science Core Collection
7. Маслиган О.О., 
Молнар-Бабіля Д.І., 
Кузнєцова О.В., 
Шафранова К.В. 
Сутнісне розуміння 
кластерів готельно-
ресторанного і 
туристичного бізнесу 
та специфіка 
регулювання їх 
розвитку. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2022. № 2. С. 17–22. 
DOI: 10.32702/2306-
6814.2022.2.17.
8. Маслиган О.О., 
Тодьєрішко Е.В., 
Кузнєцова О.В., 
Шафранова К.В. 
Цифровізація 
менеджменту та 
маршрутизація 
кластерів 
туристичного та 
готельно-
ресторанного бізнесу в 
Україні. Агросвіт. 
2022. № 3. С. 40–48. 
DOI: 10.32702/2306-
6792.2022.3.40.
4. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій / 
практикумів / 
методичних вказівок / 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих 



навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування.
1. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки, 
оформлення та 
захисту 
кваліфікаційної 
роботи галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«бакалавр» / розроб.: 
К. В. Шафранова, С. В. 
Карпенко, Л. П. 
Кулик. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021. 
2. Менеджмент та 
адміністрування : 
методичні 
рекомендації для 
написання курсової 
роботи / розроб.: К. В. 
Шафранова, С. В. 
Карпенко. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021.
3. Управління 
персоналом : 
методичні 
рекомендації для 
написання курсової 
роботи / розроб.: К. В. 
Шафранова, С. В. 
Карпенко. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021.
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. Шафранова К.В. 
Кластерні 
формування як основа 
ефективної реалізації 
зовнішньоекономічної 
діяльності регіону // 
Актуальні проблеми 
молоді в сучасних 
соціально-
економічних умовах 
(м. Житомир, 22 
березня 2017 р.). 
Житомир, 2017. С. 132-
134.
2. Шафранова К.В. 
Деякі особливості 
окремих видів 
інвестиційної 
діяльності 
підприємств 
деревообробної галузі 
в Україні // Молодь: 
освіта, наука, 
духовність (м. Київ, 
21–22 квітня 2017 р.). 
Київ, 2017. С. 105-106.
3. Безус А.М., 
Шафранова К.В. 
Розвиток інноваційної 
діяльності 



підприємств України 
// «Research: 
tendencies and 
prospects: Collection of 
scientific articles 
(Розвиток 
інноваційної 
діяльності 
підприємств 
України)», м. Мехіко, 
Мексика, 28 квітня 
2017 р. С.18-22.
4. Шафранова К.В. 
Сучасний стан 
системи публічного 
управління в Україні 
// Теоретичні аспекти 
та практичні 
проблеми управління, 
економіки та 
природокористування 
в Україні: зб. 
матеріалів науково-
практичної 
конференції (м. Київ, 
13 грудня 2017) / 
упоряд. Петровська 
І.О. Київ, 2017.
5. Безус А.М., 
Шафранова К.В. 
Об’єднані 
територіальні громади 
як інноваційна форма 
розвитку території // 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
інноваційної 
діяльності в Україні: 
матеріали ХІ 
Міжнародного бізнес-
форуму (Київ, 22 
березня 2018 р.) / 
відп. ред. А. А. 
Мазаракі. Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 
2018. С. 27-30.
6. Безус А.М., 
Шафранова К.В. 
Кластеризація в 
умовах малого бізнесу 
// «International 
Scientific Conference 
Digital and Innovative 
Economy: Processes, 
Strategies, 
Technologies:Conferenc
e Proceedings», м. 
Кілце, Польща, 25 
січня 2019 р. С. 43-45.
7. Безус А.М., 
Шафранова К.В. 
Механізм формування 
інноваційної політики 
сучасного 
підприємства // 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
інноваційної 
діяльності в Україні: 
матеріали ХІІ 
Міжнародного бізнес-
форуму (Київ, 22 
березня 2019 р.) / 
відп. ред. А. А. 
Мазаракі. Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 
2019. С. 24-26.
8. Шафранова К.В., 
Кажева Л.С. Сучасний 
стан фінансово-
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діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
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наук.-практ. 
конференції 
(Хмельницький, 1-2 
червня 2018 р.) / [за 
ред. О. О. Заславської, 
В. В. Мудракова, Я. В. 
Ювсечка]. 
Хмельницький, 2018. 
С. 78–80.
15. Керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III – IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II – III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Національного центру 
"Мала академія наук 
України"; участь у 
журі III – IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II – III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Національного центру 
"Мала академія наук 
України" (крім 
третього (освітньо-
наукового / освітньо-
творчого) рівня)
1. Участь у журі 
конкурсів «Малої 
академії наук 
України» у 2011-2020 
рр. на II етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів
2. Керівництво 



Дубініною Веронікою 
Ігорівною (2016 р.), 
Новоград-Волинський 
колегіум), яка зайняла 
перше місце на II 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”  в секції 
«Історичне 
краєзнавство»
19. Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об'єднаннях
1. Член «Національної 
спілки краєзнавців 
України». Час вступу 
до Спілки: 13 травня 
2019 р.
Кількість досягнень – 
8 (пп. 1, 3, 4, 5, 8, 12, 
15, 19)

365217 Магась 
В`ячеслав 
Олегович

Професор, 
Сумісництв
о

Відокремлений 
структурний 

підрозділ 
закладу вищої 

освіти 
"Відкритий 

міжнародний 
університет 

розвитку 
людини 

"Україна" 
Житомирський 

економіко-
гуманітарний 

інститут.

Диплом 
спеціаліста, 
Кам'янець-

Подільський 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Історія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 012129, 

виданий 
27.09.2021, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 059936, 
виданий 

26.05.2010

16 ОК 1.1 Україна 
в контексті 
світового 
розвитку

1. Наявність не менше 
п'яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection
1. Магась В.О., 
Корнійчук Ю.Г., 
Вигівська О.В. 
Громадські організації 
підросійської України 
та політика щодо них 
уряду П.А. Столипіна 
(1906–1911 рр.) // 
Вчені записки ТНУ 
імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
Історичні науки. 2020. 
Том 31 (70). № 3. С. 
35–42.
2. Магась В.О., Хабчук 
А.О. Формування 
громадянської 
ідентичності різних 
категорій населення 
на початку XX ст. // 
Іван Огієнко і сучасна 
освіта та наука. 
Науковий збірник. 
Серія історична. Вип. 
XV Кам’янець-
Подільський, 2019. С. 
110–119.
3. Магась В.О., 
Магась-Демидас Ю.І. 
Переслідування за 
політичними 
мотивами 
неполітичних 
громадських 
організацій в 
Російській імперії у 
1905–1917 рр. // 
Вісник Кам’янець-
Подільського 
національного 
університету імені 



Івана Огієнка. 
Історичні науки / 
[редкол.: А. Г. Філінюк 
(відп. ред.) та ін.]. 
Кам’янець-
Подільський : 
Кам’янець-
Подільський 
національний 
університет імені 
Івана Огієнка, 2019. 
Вип. 12. С. 142–155.
4. Магась В.О. 
Всеросійський 
залізничний союз та 
влада в Україні у 1905-
1908 рр.: 
трансформація 
взаємин // 
Український 
історичний журнал. 
2018. № 4. С. 20–45. 
Web of Science Core 
Collection
5. Магась В.О. 
Діяльність Союзу 
робітників для захисту 
своїх прав в Харкові в 
роки Першої 
російської революції 
// Емінак. Науковий 
щоквартальник. 2018. 
№ 1 (21). Т. 3. С. 42–
46.
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), у тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
1. Магась В.О. «Бути 
справжнім 
громадянином…»: 
суспільно-політичні 
організації в 
Наддніпрянській 
Україні у 1905–1917 
рр.: монографія. 
Кам’янець-
Подільський : ТОВ 
«Друкарня «Рута», 
2020. 568 с. (29,15 
друк. арк.)
4. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій / 
практикумів / 
методичних вказівок / 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-



методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Політологія та 
соціологія : методичні 
рекомендації щодо 
вивчення дисципліни 
/ розроб.: А. А. Кавун, 
В. О. Магась. 
Житомир: ЖВІ, 2016. 
40 с.
2. Історія України та 
української культури: 
методичні 
рекомендації щодо 
вивчення дисципліни 
/ розроб.: А. А. Кавун, 
В. О. Магась. 
Житомир: ЖВІ, 2016. 
40 с.
3. Історія України та 
українського війська : 
методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи / 
розроб. Ю. Г. 
Корнійчук, В. О. 
Магась. Житомир : 
ЖВІ, 2020. 52 с.
5. Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня
1. Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
історичних наук за 
спеціальністю 
07.00.01 – історія 
України відбувся 7 
травня 2021 року на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 71.053.01 у 
Кам’янець-
Подільському 
національному 
університеті імені 
Івана Огієнка
8. Виконання функцій 
(повноважень, 
обов'язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного редактора / 
члена редакційної 
колегії / експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах
1. Головний редактор 
«Наукових праць 
Кам’янець-
Подільського 
національного 
університету імені 
Івана Огієнка: 
історичні науки», 
Член редколегії 
журналу «Інтермарум: 
історія, політика, 
культура»
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. Магась В.О. Інженер 
Ф.О. Кондратьев та 
створення ним Союзу 
робітників для захисту 
своїх прав у Харкові 
(1905–1907 рр.) // 
Сумські історико-
краєзнавчі студії. 
Збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
(Суми, 5 листопада 
2020 р.) / [редкол.: Д. 
В. Кудінов 
(відповідальний 
редактор), О. М. 
Клочко, М. А. 
Михайліченко, В. О. 
Оліцький, Н. В. 
Сидоренко]. Суми: 
ФОП Цьома С.П., 
2020. С. 52–56.
2. Магась В.О. 
Політизація 
діяльності Сумського 
сільськогосподарськог
о товариства у роки 
Першої російської 
революції // Сумські 
історико-краєзнавчі 
студії. Збірник 
матеріалів 
Регіональної науково-
практичної 
конференції (Суми, 1 
листопада 2019 р.) / 
[редкол.: О. В. 
Зосименко, Д. В. 
Кудінов, Ю. О. Нікітін, 
В. О. Оліцький]. Суми: 
НВВ КЗ СОІППО, 
2019. С. 119–122.
3. Магась В. О. 
Діяльність Союзу для 
досягнення 
повноправності 
єврейського народу в 
роки Першої 
російської революції в 
Україні // Історичні 
мідраші Північного 
Причорномор’я / 
[голов. ред. М. М. 
Шитюк]. Випуск VII. 
Том ІІ. Миколаїв: 
Типографія Шамрай, 
2018. С. 297–309.
4. Магась В.О. 
Популізм та 
прагматизм в 
українських 
політичних 
молодіжних 
організаціях 
підросійської України 
в роки Першої 
світової війни // 
Оптимізм і песимізм: 
амбівалентність 
українського соціуму в 



духовному і 
матеріальному 
вимірах: матеріали 
ХVІ науково-
практичної 
конференції. Київ: 
ВНЗ «Національна 
академія управління», 
2018. С. 66–67.
5. Магась В.О. Прояви 
політичної активності 
та самоорганізації 
учнів духовних 
семінарій в Україні 
(1907–1908 рр.) // 
Суспільство, держава і 
церква у спектрі 
міждисциплінарних 
досліджень: зб. 
матеріалів Міжнар. 
наук.-практ. 
конференції 
(Хмельницький, 1-2 
червня 2018 р.) / [за 
ред. О. О. Заславської, 
В. В. Мудракова, Я. В. 
Ювсечка]. 
Хмельницький, 2018. 
С. 78–80.
15. Керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III – IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II – III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Національного центру 
"Мала академія наук 
України"; участь у 
журі III – IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II – III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Національного центру 
"Мала академія наук 
України" (крім 
третього (освітньо-
наукового / освітньо-
творчого) рівня)
1. Участь у журі 
конкурсів «Малої 
академії наук 
України» у 2011-2020 
рр. на II етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів
2. Керівництво 
Дубініною Веронікою 
Ігорівною (2016 р.), 
Новоград-Волинський 
колегіум), яка зайняла 
перше місце на II 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 



учнів-членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”  в секції 
«Історичне 
краєзнавство»
19. Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об'єднаннях
1. Член «Національної 
спілки краєзнавців 
України». Час вступу 
до Спілки: 13 травня 
2019 р.
Кількість досягнень – 
8 (пп. 1, 3, 4, 5, 8, 12, 
15, 19)

357887 Дивинська 
Юлія 
Анатоліївна

Асистент, 
Суміщення

Відокремлений 
структурний 

підрозділ 
закладу вищої 

освіти 
"Відкритий 

міжнародний 
університет 

розвитку 
людини 

"Україна" 
Житомирський 

економіко-
гуманітарний 

інститут.

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2015, 
спеціальність: 

7.02030201 
історія, 
Диплом 
магістра, 

Житомирський 
економіко-

гуманітарний 
інститут 
вищого 

навчального 
закладу 

"Відкритий 
міжнародний 
університет 

розвитку 
людини 

"Україна", рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
231 Соціальна 

робота

1 ОК 2.15 
Правове 
забезпечення 
господарської 
діяльності 

Стаж роботи менше 3-
х років
4. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій / 
практикумів / 
методичних вказівок / 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки та захисту 
звіту про 
проходження 
ознайомчої практики 
для здобувачів вищої 
освіти галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«бакалавр» / розроб.: 
К. Є. Бабенко, Ю. А. 
Дивинська. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021. 
2. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки та захисту 
звіту про 
проходження 
навчальної практики 
для здобувачів вищої 
освіти галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«бакалавр» / розроб.: 
К. Є. Бабенко, Ю. А. 
Дивинська. Житомир: 
ЖЕГІ, 2021. 
3. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки та захисту 



звіту про 
проходження 
технологічної 
практики для 
здобувачів вищої 
освіти галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«бакалавр» / розроб.: 
К. Є. Бабенко, Ю. А. 
Дивинська. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021
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. Дивинська Ю.А. 
Правові основи 
створення 
сприятливого 
середовища для осіб з 
інвалідністю. 
Актуальні проблеми 
навчання та 
виховання людей в 
інтегрованому 
освітньому 
середовищі у світлі 
реалізації конвенції 
про права осіб з 
інвалідністю : 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. Київ, 
21 листопада 2018 р. 
С. 311-313
2. Дивинська Ю.А. 
Проблема 
становлення 
соціального 
інжинірингу в Україні. 
Актуальні проблеми 
молоді в сучасних 
соціально-
економічних умовах: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Житомир, 22 березня 
2019 р. С. 20-21
3. Дивинська Ю.А. 
Булінг як прояв агресії 
сучаної молоді. 
МОЛОДЬ: ОСВІТА, 
НАУКА, 
ДУХОВНІСТЬ: 
матеріали ХVІІ 
Всеукраїнської 
наукової конференції 
студентів і молодих 
вчених, м. Київ, 16-18 
квітня 2019 р. С. 290-
291
4. Шафранова К.В., 
Дивинська Ю.А. 
Development of Social 
Engineering in Ukraine 
// Modern Innovative 



and Information 
Technologies in the 
Development of 
Society. 2019. С. 258-
264
5. Дивинська Ю.А. 
Роль інклюзивного 
освітнього середовища 
в процесі соціалізації 
дітей з інвалідністю. 
Інклюзивне освітнє 
середовище: 
проблеми, 
перспективи та кращі 
практики: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. Киїів, 
20-21 листопада 2019 
р. С. 323-325
6. Дивинська Ю.А. 
Потенціал регіону: 
зміст та структурні 
складові. Актуальні 
проблеми молоді в 
сучасних соціально-
економічних умовах: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Житомир, 23 бер. 
2020 р. С. 67
7. Дивинська Ю.А., 
Бугайчук О.О. 
Тенденції розвитку 
готельного 
господарства України. 
Актуальні проблеми 
молоді в сучасних 
соціально-
економічних умовах: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Житомир, 23 бер. 
2020 р. С. 136-137
8. Дивинська Ю.А., 
Виноградова В.В. 
Правові аспекти 
державного 
регулювання 
туристичної сфери 
України. Актуальні 
проблеми молоді в 
сучасних соціально-
економічних умовах: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Житомир, 23 бер.2020 
р. С. 138-139
9. Дивинська Ю.А., 
Головень Т.М. Стан і 
перспективи розвитку 
туризму в Україні. 
Актуальні проблеми 
молоді в сучасних 
соціально-
економічних умовах: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Житомир, 23 бер.2020 
р. С. 139-140
10. Дивинська Ю. 
Шлях інтеграції 
України в міжнародні 



логістичні системи 
[Електронний ресурс] 
/ Юлія Дивинська // 
Сучасні технології 
комерційної 
діяльності і логістики 
: зб. матеріалів 
Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф., 21–22 
трав. 2020 р., м. Київ / 
М-во освіти і науки 
України, ДВНЗ «Київ. 
нац. екон. ун-т ім. В. 
Гетьмана» ; [редкол.: 
О. І. Олексюк (відп. за 
вип.) та ін.]. Електрон. 
текст. дані. Київ : 
КНЕУ, 2020. С. 174–
176. Назва з титул. 
екрану.
11. Дивинська Ю. 
Основні підходи до 
трактування поняття 
«регіон». МОЛОДЬ: 
ОСВІТА, НАУКА, 
ДУХОВНІСТЬ: 
матеріали ХVІІ 
Всеукраїнської 
наукової конференції 
студентів і молодих 
вчених, м. Київ, 
травень 2020 р.
12. Дивинська Ю. 
Туристичні дестинації 
в умовах соціально-
економічного 
розвитку. Сучасні 
виклики сталого 
розвитку бізнесу: 
матеріали 
міжнародної наукової 
конференції, м. 
Житомир, листопад 
2020 р. 
13. Дивинська Ю. 
Структурні складові 
потенціалу регіону. 
Теоретичні аспекти та 
практичні проблеми 
управління, 
економіки та 
природокористування 
в Україні: матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. Київ, 
02 грудня 2020 р.
19. Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об'єднаннях
1. Член Харківської 
обласної громадської 
організації «Науковий 
центр дидактики 
менеджмент-освіти». 
Час вступу до ГО: 
15.11.2021 р.
Кількість досягнень – 
3 (пп. 4, 12,19)

357887 Дивинська 
Юлія 
Анатоліївна

Асистент, 
Суміщення

Відокремлений 
структурний 

підрозділ 
закладу вищої 

освіти 
"Відкритий 

міжнародний 
університет 

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1 ОК 2.3 
Економічна 
теорія (макро- 
мікроекономік
а)

Стаж роботи менше 3-
х років
4. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 



розвитку 
людини 

"Україна" 
Житомирський 

економіко-
гуманітарний 

інститут.

2015, 
спеціальність: 

7.02030201 
історія, 
Диплом 
магістра, 

Житомирський 
економіко-

гуманітарний 
інститут 
вищого 

навчального 
закладу 

"Відкритий 
міжнародний 
університет 

розвитку 
людини 

"Україна", рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
231 Соціальна 

робота

здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій / 
практикумів / 
методичних вказівок / 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки та захисту 
звіту про 
проходження 
ознайомчої практики 
для здобувачів вищої 
освіти галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«бакалавр» / розроб.: 
К. Є. Бабенко, Ю. А. 
Дивинська. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021. 
2. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки та захисту 
звіту про 
проходження 
навчальної практики 
для здобувачів вищої 
освіти галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«бакалавр» / розроб.: 
К. Є. Бабенко, Ю. А. 
Дивинська. Житомир: 
ЖЕГІ, 2021. 
3. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки та захисту 
звіту про 
проходження 
технологічної 
практики для 
здобувачів вищої 
освіти галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«бакалавр» / розроб.: 
К. Є. Бабенко, Ю. А. 
Дивинська. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021
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. Дивинська Ю.А. 
Правові основи 
створення 
сприятливого 
середовища для осіб з 
інвалідністю. 
Актуальні проблеми 
навчання та 
виховання людей в 
інтегрованому 
освітньому 
середовищі у світлі 
реалізації конвенції 
про права осіб з 
інвалідністю : 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. Київ, 
21 листопада 2018 р. 
С. 311-313
2. Дивинська Ю.А. 
Проблема 
становлення 
соціального 
інжинірингу в Україні. 
Актуальні проблеми 
молоді в сучасних 
соціально-
економічних умовах: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Житомир, 22 березня 
2019 р. С. 20-21
3. Дивинська Ю.А. 
Булінг як прояв агресії 
сучаної молоді. 
МОЛОДЬ: ОСВІТА, 
НАУКА, 
ДУХОВНІСТЬ: 
матеріали ХVІІ 
Всеукраїнської 
наукової конференції 
студентів і молодих 
вчених, м. Київ, 16-18 
квітня 2019 р. С. 290-
291
4. Шафранова К.В., 
Дивинська Ю.А. 
Development of Social 
Engineering in Ukraine 
// Modern Innovative 
and Information 
Technologies in the 
Development of 
Society. 2019. С. 258-
264
5. Дивинська Ю.А. 
Роль інклюзивного 
освітнього середовища 
в процесі соціалізації 
дітей з інвалідністю. 
Інклюзивне освітнє 
середовище: 
проблеми, 
перспективи та кращі 
практики: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. Киїів, 
20-21 листопада 2019 
р. С. 323-325
6. Дивинська Ю.А. 
Потенціал регіону: 
зміст та структурні 
складові. Актуальні 
проблеми молоді в 
сучасних соціально-
економічних умовах: 



матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Житомир, 23 бер. 
2020 р. С. 67
7. Дивинська Ю.А., 
Бугайчук О.О. 
Тенденції розвитку 
готельного 
господарства України. 
Актуальні проблеми 
молоді в сучасних 
соціально-
економічних умовах: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Житомир, 23 бер. 
2020 р. С. 136-137
8. Дивинська Ю.А., 
Виноградова В.В. 
Правові аспекти 
державного 
регулювання 
туристичної сфери 
України. Актуальні 
проблеми молоді в 
сучасних соціально-
економічних умовах: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Житомир, 23 бер.2020 
р. С. 138-139
9. Дивинська Ю.А., 
Головень Т.М. Стан і 
перспективи розвитку 
туризму в Україні. 
Актуальні проблеми 
молоді в сучасних 
соціально-
економічних умовах: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Житомир, 23 бер.2020 
р. С. 139-140
10. Дивинська Ю. 
Шлях інтеграції 
України в міжнародні 
логістичні системи 
[Електронний ресурс] 
/ Юлія Дивинська // 
Сучасні технології 
комерційної 
діяльності і логістики 
: зб. матеріалів 
Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф., 21–22 
трав. 2020 р., м. Київ / 
М-во освіти і науки 
України, ДВНЗ «Київ. 
нац. екон. ун-т ім. В. 
Гетьмана» ; [редкол.: 
О. І. Олексюк (відп. за 
вип.) та ін.]. Електрон. 
текст. дані. Київ : 
КНЕУ, 2020. С. 174–
176. Назва з титул. 
екрану.
11. Дивинська Ю. 
Основні підходи до 
трактування поняття 
«регіон». МОЛОДЬ: 
ОСВІТА, НАУКА, 
ДУХОВНІСТЬ: 
матеріали ХVІІ 



Всеукраїнської 
наукової конференції 
студентів і молодих 
вчених, м. Київ, 
травень 2020 р.
12. Дивинська Ю. 
Туристичні дестинації 
в умовах соціально-
економічного 
розвитку. Сучасні 
виклики сталого 
розвитку бізнесу: 
матеріали 
міжнародної наукової 
конференції, м. 
Житомир, листопад 
2020 р. 
13. Дивинська Ю. 
Структурні складові 
потенціалу регіону. 
Теоретичні аспекти та 
практичні проблеми 
управління, 
економіки та 
природокористування 
в Україні: матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. Київ, 
02 грудня 2020 р.
19. Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об'єднаннях
1. Член Харківської 
обласної громадської 
організації «Науковий 
центр дидактики 
менеджмент-освіти». 
Час вступу до ГО: 
15.11.2021 р.
Кількість досягнень – 
3 (пп. 4, 12,19)

224259 Гусаревич 
Олександр 
Валентинови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Відокремлений 
структурний 

підрозділ 
закладу вищої 

освіти 
"Відкритий 

міжнародний 
університет 

розвитку 
людини 

"Україна" 
Житомирський 

економіко-
гуманітарний 

інститут.

Диплом 
спеціаліста, 
Переяслав-

Хмельницький 
державний 

педагогічний 
університет 

імені Григорія 
Сковороди, рік 

закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Фізична 
культура, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 026187, 

виданий 
22.12.2014

8 ОК 1.3 Фізична 
культура  
(Фізичне 
виховання. 
Основи 
здорового 
способу життя)

1. Наявність не менше 
п'яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection
1. State of Physical 
Fitness of the Students 
of Ukrainian Higher 
Educational 
Institutions / 
International Journal of 
Applied Exercise 
Physiology 2322-3537 
www.ijaep.com. Vol.9. 
No.5, р. 16-26. 
2. Methodical System of 
Using Fitness 
Technologies in 
Physical Education of 
Students / 
International Journal of 
Applied Exercise 
Physiology 2322-3537 
www.ijaep.com. Vol.9. 
No.5, р.27-34. 
3. Criterios para evaluar 
la preparación física de 
los agentes de policía de 
patrulla para realizar 
las actividades / Revista 



Dilemas 
Contemporáneos: 
Educación, Política y 
Valores. 
http://www.dilemascon
temporaneoseducacion
politicayvalores.com/ 
Año: VII Número: 2 
Artículo no.:26 Período: 
1ro de enero al 30 de 
abril del 2020. 
4. La falta de 
competencia metódica 
de los futuros oficiales 
en el entrenamiento 
físico como un 
problema pedagógico / 
Revista Dilemas 
Contemporáneos: 
Educación, Política y 
Valores. 
http://www.dilemascon
temporaneoseducacion
politicayvalores.com/ 
Año: VII Número: 2 
Artículo no.:25 Período: 
1ro de enero al 30 de 
abril del 2020. 
5. Бородіна О.С., 
Гусаревич О.В. / 
Здоров’язберігаючі 
технології в 
освітньому процесі 
закладу вищої освіти 
// Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах. 2021.
6. Гусаревич О.В. / 
Історична 
трансформація видів 
сучасного 
п’ятиборства на 
прикладі проведення 
олімпійських ігор 
1992–2016 р.р.  // 
Науковий часопис 
[Національного 
педагогічного 
університету імені 
М.П. Драгоманова]. 
Серія 15: Науково-
педагогічні проблеми 
фізичної культури 
(фізична культура і 
спорт). 2017. Вип. 6. С. 
30-33. Режим доступу: 
http://nbuv. gov. 
ua/UJRN/Nchnpu_015
_2017_6_9
7. Кіндзер Б.М., Русин 
Л.П., Бардашевський 
Ю.В., Гусаревич О.В., 
Людовик Т.В., 
Сабадош М.В. The 
Program of Physical 
Therapy for Veterans of 
Martial Arts in case of a 
Hypertensive Crisis / 
Науковий часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені МП 
Драгоманова. Серія 15. 
Науково-педагогічні 
проблеми фізичної 
культури (фізична 
культура і спорт). 
2021. Вип. 9 (140). С. 
57-65



3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), у тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
1. Біосфера Землі, 
взаємовідносини між 
її мешканцями і 
перспективи 
виживання людства. 
Монографія / 
Панченко Т.М., 
Бородіна О.С., 
Гусаревич О.В. 
(прийнято до друку)
4. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій / 
практикумів / 
методичних вказівок / 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Методи обстеження 
і контролю в фізичній 
терапії, ерготерапії: 
методичні 
рекомендації для 
написання курсової 
роботи / розроб.: О. В. 
Гусаревич, Ю. В. 
Бардашевський, О. В. 
Савенко, М. І. Блідун. 
Житомир : ЖЕГІ, 
2021.
2. Теорія та методика 
фізичного виховання: 
методичні 
рекомендації для 
написання курсової 
роботи / розроб.: О. В. 
Гусаревич, О. В. 
Савенко. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021.
3. Лікувальна фізична 
культура: методичні 
рекомендації для 
написання курсової 
роботи / розроб.: О. В. 
Гусаревич, Ю. В. 
Бардашевський, О. В. 
Савенко, М. І. Блідун. 
Житомир : ЖЕГІ, 
2021.
8. Виконання функцій 
(повноважень, 
обов'язків) наукового 



керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного редактора / 
члена редакційної 
колегії / експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах
1. Науково-технічна 
робота: Науково-
методичні основи 
соціальної, фізичної 
реабілітації та 
рекреації різних 
верств населення. 
Державний 
реєстраційний номер: 
0121U112612
10. Участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання "суддя 
міжнародної 
категорії"
1. Суддя міжнародної 
категорії із сучасного 
п’ятиборства
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. Гусаревич О.В., 
Яроцький Д.М. / 
Остеопороз, 
класифікація, методи 
та засоби фізичної 
реабілітації // 
Інклюзивне освітнє 
середовище: 
проблеми, 
перспективи та кращі 
практики: тези 
доповідей ХХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Київ, 
18–19 листопада 2020 
р.), у 2-х частинах. Ч. 
2. К. : Університет 
«Україна», 2020. 408 
с.
2. Гусаревич О.В., 
Торгонський К. В. / 
Соціально-біологічні 
основи адаптації 
організму людини до 
фізичної і розумової 
діяльності // 
Інклюзивне освітнє 
середовище: 
проблеми, 



перспективи та кращі 
практики: тези 
доповідей ХХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Київ, 
18–19 листопада 2020 
р.), у 2-х частинах. Ч. 
2. К. : Університет 
«Україна», 2020. 408 
с.
3. Гусаревич О.В., 
Розум А.О. / Точковий 
масаж як засіб 
фізичної реабілітації 
хворих на 
остеохондроз // 
Інклюзивне освітнє 
середовище: 
проблеми, 
перспективи та кращі 
практики: тези 
доповідей ХХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Київ, 
18–19 листопада 2020 
р.), у 2-х частинах. Ч. 
2. К. : Університет 
«Україна», 2020. 408 
с.
4. Гусаревич О.В., 
Новікова І.І. / Засоби 
фізичної реабілітації 
при захворюванні на 
плоскостопість // 
Інклюзивне освітнє 
середовище: 
проблеми, 
перспективи та кращі 
практики: тези 
доповідей ХХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Київ, 
18–19 листопада 2020 
р.), у 2-х частинах. Ч. 
2. К. : Університет 
«Україна», 2020. 408 
с.
5. Гусаревич О.В., 
Ковальчук А.В. / 
Адаптивна фізична 
культура і фізична 
реабілітація студентів 
з інвалідністю // 
Інклюзивне освітнє 
середовище: 
проблеми, 
перспективи та кращі 
практики: тези 
доповідей ХХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Київ, 
18–19 листопада 2020 
р.), у 2-х частинах. Ч. 
2. К. : Університет 
«Україна», 2020. 408 
с.
6. Гусаревич О.В., 
Капустюк В.В. / 
Відновлення 
функціонального 
стану осіб з 
особливими 
потребами дихальною 
гімнастикою та 
масажем // 
Інклюзивне освітнє 
середовище: 



проблеми, 
перспективи та кращі 
практики: тези 
доповідей ХХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Київ, 
18–19 листопада 2020 
р.), у 2-х частинах. Ч. 
2. К. : Університет 
«Україна», 2020. 408 
с.
7. Гусаревич О.В., 
Віслоцька В.В. / 
Фізичне виховання як 
попередження 
захворюваності // 
Інклюзивне освітнє 
середовище: 
проблеми, 
перспективи та кращі 
практики: тези 
доповідей ХХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Київ, 
18–19 листопада 2020 
р.), у 2-х частинах. Ч. 
2. К. : Університет 
«Україна», 2020. 408 
с.
8. Гусаревич О.В. / 
Аквааеробіка як метод 
фізичної реабілітації 
осіб з інвалідністю // 
Матеріали ХІХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Інклюзивне освітнє 
середовище: 
проблеми, 
перспективи та кращі 
практики», 20-21 
листопада 2019 року, 
м. Київ
9. Гусаревич О.В., 
Михальська А.М. / 
Вплив занять 
фітнесом на 
подолання стресу // 
Молода спортивна 
наука України: 
Матеріали ХХIV 
наукової конференції, 
28-29 травня 2020 р., 
м. Львів 
10. Гусаревич О.В., 
Осіпова О.А. / 
Кліматотерапія як 
метод фізичної 
реабілітації // 
Актуальні проблеми 
молоді в сучасних 
соціально-
економічних умовах: 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 23 
березня 2020 року. 
Житомир: ПП 
“ДжіВіЕс”, 2020.  155 
с.
14. керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або II етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 



(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов'язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов'язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 



делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
Керівник гуртка 
«Майстерня здоров’я»
19. Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об'єднаннях
Голова ГО 
«П’ятиборець», із 
23.04.2013 р.
20. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності)
Інструктор-методист 
СДЮШОР з легкої 
атлетики – 02.04.2002 
р. – 31.08.2004 р.
Тренер-викладач 
сучасного 
п’ятиборства – 
01.09.2010 р. – 
01.09.2013 р
Кількість досягнень – 
9 (пп. 1, 3, 4, 8, 10, 
12,14, 19, 20)

410497 Олійник 
Георгій 
Юрійович

професор, 
Суміщення

Відокремлений 
структурний 

підрозділ 
закладу вищої 

освіти 
"Відкритий 

міжнародний 
університет 

розвитку 
людини 

"Україна" 
Житомирський 

економіко-
гуманітарний 

інститут.

Диплом 
спеціаліста, 
Харківська 
державна 
академія 

залізничного 
транспорту, рік 

закінчення: 
1999, 

спеціальність:  
Транспортний 
менеджмент, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 004225, 

виданий 
28.04.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 025647, 
виданий 

13.10.2004, 
Атестат 

доцента AД 
004055, 
виданий 

26.02.2020

10 ОК 2.9 
Маркетинг

1. Наявність не менше 
п'яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection
1. Forming the 
conditions of innovative 
development of 
enterprises in the 
transformation 
economy/ Iryna 
Kreidych, Alla Bielova / 
Baltic Journal of 
Economic Studies. Vol. 
5 (2019). No. 4. 
SEPTEMBER р. 122-
130.
Web of Science
2. Олійник Г.Ю. 
Формування 
інформаційної 
системи управління 
об’єктами нерухомого 
майна в умовах 
цифрової економіки 
// Науково-
практичний журнал 
«Економіка та 
держава». № 3. 2021.
3. Олійник Г.Ю., 
Лозова Т.І., Кадацька 
Т.О. Цифровізація 
маркетингової 
системи управління 
підприємством // 
Науково-практичний 
журнал «Інвестиції: 
практика та досвід». 
№ 4. 2021. С. 29.
4. Олійник Г.Ю. 



Моделювання 
маркетингової 
системи 
корпоративного 
управління та 
ефективність її 
впровадження // 
Науково-практичний 
журнал «Економіка та 
держава». № 2. 2021. 
С. 29. 
5. Олійник Г.Ю. 
Корпоративна 
культура у системі 
реалізації 
маркетингової 
стратегії компанії // 
Науково-практичний 
журнал «Економіка та 
держава». №1. 2021. 
№1. С. 10-16. 
6. Олійник Г.Ю., 
Лозова Т.І., Кадацька 
Т.О. Організаційно-
економічний механізм 
корпоративного 
управління 
маркетинговою 
системою компанії // 
«ПРОБЛЕМИ 
СИСТЕМНОГО 
ПІДХОДУ В 
ЕКОНОМІЦІ». 
Збірник наукових 
праць. Випуск 6(80). 
2020. С.116-124. 
7. Олійник Г.Ю., 
Кадацька Т.О. 
Нематеріальні активи 
та права на них, 
важливі складові 
формування 
статутного капіталу 
підприємства на 
основі маркетингової 
системи // Шляхи 
підвищення 
ефективності 
будівництва в умовах 
формування ринкових 
відносин. 2020. №46. 
С. 117-125.
8. Олійник Г.Ю. 
Маркетингове 
управління 
земельною ділянкою : 
аналіз, 
інвентаризація, облік, 
звітність // Шляхи 
підвищення 
ефективності 
будівництва в умовах 
формування ринкових 
відносин. 2020. №46. 
С. 94-105.
9. Олійник Г.Ю., 
Лозова Т.І., Олійник 
О.А. Земельна ділянка 
–важливий актив 
підприємства: аналіз, 
інвентаризація, облік, 
управління // 
Науково-практичний 
журнал «Економіка та 
держава». № 6. 2020. 
С. 21-27.
10. Олійник Г.Ю., 
Лозова Т.І., Бєл Аль-
Тмейзі Ф.Ю. 
FEATURES of 
Formation of the 



company statute 
capital: right to as a 
property contribution 
to the authorize capital 
(Особливості 
формування 
статутного капіталу 
підприємства: право 
користування 
нематеріальними 
активами – як 
майновий внесок до 
статутного капіталу) 
// Науково-
практичний журнал 
«Економіка та 
держава». № 4. 2019. 
С. 18-25.
11. Олійник Г.Ю., 
Лозова Т.І. 
Маркетингові 
дослідження 
управління активами 
підприємства // 
Машини, процеси, 
екологія, економіка та 
технологія 
будівництва (теорія, 
експеримент та 
ефективність 
застосування). 
Колективна 
монографія / укладач 
І. І. Назаренко / Київ : 
«Видавництво 
Людмила», 2020. 244 
с. С.105-119.
12. Олійник Г.Ю., 
Кадацька Т.О. 
Корпоративні права – 
основа маркетингових 
комунікацій // 1V 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Економічна безпека: 
держава, кластер, 
підприємство» 25-26 
грудня 2020 р. Вища 
школа бізнесу та 
економіки 
Університету НОВА 
(Лісабон, Португалія). 
140 с. С. 68-70.
13. Олійник Г.Ю. 
Паблік рилейшинз – 
важливий інструмент 
маркетингового PR 
//20/01.21-31.01.21 
Науково-педагогічне 
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4. Зінчук Т.В. 
Інклюзивне освітнє 
середовище: 
проблеми, 
перспективи та кращі 
практики. The main 
problems of forming an 
inclusive learning 
environment in English 
classes: тези доповідей 
ХХІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (м. Київ, 
24–25 листопада 2021 
р.), у 2-х частинах. Ч. 
1. К. : Університет 
«Україна», 2021. C. 13-
15.
Кількість досягнень – 
2 (пп. 4, 12)

399828 Костюшко 
Юрій 
Олексійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Відокремлений 
структурний 

підрозділ 
закладу вищої 

освіти 
"Відкритий 

міжнародний 
університет 

розвитку 
людини 

"Україна" 
Житомирський 

економіко-
гуманітарний 

інститут.

Диплом 
кандидата наук 

ДK 030134, 
виданий 

30.06.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
041249, 
виданий 

26.02.2015

29 ОК 1.7 Основи 
навчання 
студентів 
(самоуправліня 
навчанням)

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
1. Теорія і практика 
професійної 
акмеології: 
монографія / Вознюк 
О.В., Дубасенюк О.А., 
Костюшко Ю.О., 
Осадчук Н.П., 
Сидорчук Н.Г. 
Житомир : Вид-во ПП 
"Євро-Волинь", 2020. 
392 с.
4. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій / 
практикумів / 
методичних вказівок / 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Педагогіка» для 
здобувачів вищої 
освіти освітнього 
ступеня «бакалавр» / 
розроб.: Ю. О. 



Костюшко, В. Й. 
Кузьменко, О. С. 
Бородіна. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021. 
2. Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни «Основи 
наукових досліджень 
та академічного 
письма» для 
здобувачів вищої 
освіти освітнього 
ступеня «бакалавр» / 
розроб.: Ю. О. 
Костюшко, В. Й. 
Кузьменко, О. С. 
Бородіна. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021.
3. Методологія та 
організація наукових 
досліджень: 
методичні 
рекомендації для 
написання курсової 
роботи / розроб.: Ю. 
О. Костюшко, А. Б. 
Артеменко. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021.
6. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
1. Драгунова Віра 
Валентинівна. Дата 
захисту: 14-01-2020. 
Облікова картка 
дисертації (ОКД) 
0420U100252
19. Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об'єднаннях
1. Член-кореспондент 
Академії 
міжнародного 
співробітництва з 
креативної педагогіки 
«Полісся» (Диплом 
ПК№030 від 
06.09.2018 р.).
Кількість досягнень – 
4 (пп. 3, 4, 6, 19)

399833 Бабенко 
Крістіна 
Євгеніївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Відокремлений 
структурний 

підрозділ 
закладу вищої 

освіти 
"Відкритий 

міжнародний 
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розвитку 
людини 
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Житомирський 

економіко-
гуманітарний 

інститут.

Диплом 
спеціаліста, 
Азовський 

регіональний 
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управління 
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державному 
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рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
0502 

Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
спеціаліста, 

Бердянський 
державний 

педагогічний 

17 ОК 1.13 
Економіко-
математичні 
методи і 
моделі

1 Наявність не менше 
п'яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection.
1. Smalskys V., 
Gavkalova N., Babenko 
K., Zolenko A. 
Efficiency of the 
stakeholder interaction 
in the context of 
ensuring sustainable 
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Problems and 
Perspectives in 
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рік закінчення: 
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спеціальність: 
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Математика, 

Диплом 
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інженерно-
педагогічна 

академія, рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

000002 
Інтелектуальна 

власність, 
Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 

університет 
імені В.Н. 

Каразіна, рік 
закінчення: 

2021, 
спеціальність: 
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Менеджмент, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 010637, 

виданий 
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Диплом 
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ДK 028278, 
виданий 

09.03.2005, 
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доцента 12ДЦ 
016927, 
виданий 

19.04.2007

Management. 2020. 
Volume 18. Issue 2. Р. 
340–349. (0,85 друк. 
арк.). [Міжнародні 
наукометричні бази: 
Scopus]. 
2. Fedorova Yu., 
Babenko K., Malykhina 
Ya., Yarmosh O., 
Malykhina V. Problems 
of training of leaders in 
public governance and 
administration in 
digital economics. 
Financial and Credit 
Activity-Problems of 
Theory and Practice. 
2019. Vol. 3. No 30. P. 
501–509. (0,9 друк. 
арк.). [Міжнародні 
наукометричні бази: 
Web of Science, Index 
Copernicus, EBSCO, 
Urlich’s Periodicals 
Directory, Google 
Scholar, фахове 
видання]. 
3. Бабенко К. Є., 
Федорова Ю. В., 
Ярмош О. В., 
Малихіна Я. А. 
Інноваційно-
інвестиційний 
розвиток 
промисловості 
України. Фінансово-
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики. 2019. № 1 
(28). C. 234–244. (1,06 
друк. арк.). 
[Міжнародні 
наукометричні бази: 
Web of Science, Index 
Copernicus, EBSCO, 
Urlich’s Periodicals 
Directory, Google 
Scholar, фахове 
видання]. 
4. Babenko K. 
Theoretical 
fundamentals of the 
balanced territory 
economic development 
strategic management 
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and Finance. 2020. 
Issue 1. P. 31–40. 
[Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus, 
Urlich’s Periodicals 
Directory, Google 
Scholar, фахове 
видання]. (0,75 друк. 
арк.).
5. Бабенко К. Є. 
Методологічний 
підхід до оцінювання 
збалансованого 
економічного 
розвитку територій. 
Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія «Економіка». 
2020. № 16(44). С. 4–
9. [Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus, 



Urlich’s Periodicals 
Directory, Google 
Scholar, фахове 
видання]. (0,6 друк. 
арк.).
6. Бабенко К. Є. 
Особливості розвитку 
територіальної 
структури 
національної 
економіки України. 
Приазовський 
економічний вісник. 
2020. Вип. 2(19). С. 
29–32. [Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus, 
Google Scholar, фахове 
видання]. (0,55 друк. 
арк.).
7. Бабенко К. Є. 
Теоретичні засади 
когнітивного 
моделювання 
економічного 
розвитку територій. 
Ефективна економіка. 
2020. № 5. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/pdf/5_20
20/85.pdf. 
[Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus, 
Google Scholar, фахове 
видання]. (0,6 друк. 
арк.).
8. Бабенко К. Є. 
Управління 
збалансованим 
економічним 
розвитком територій: 
проектний підхід. 
Науковий вісник 
Мукачівського 
державного 
університету. Серія 
«Економіка». 2020. 
№ 1(13). С. 135–140. 
[Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus, 
Google Scholar, фахове 
видання]. (0,7 друк. 
арк.).
9. Бабенко К. Є. 
Інструментарій 
державного 
управління 
економічним 
розвитком територій. 
Вісник Одеського 
національного 
університету. 
Економіка. 2020. Т. 25 
Вип. 3 (82). С. 18–23. 
[Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus, 
Google Scholar, фахове 
видання]. (0,65 друк. 
арк.).
10. Бабенко К. Є. 
Інституційне 
підґрунтя 
забезпечення 
збалансованого 
економічного 
розвитку територій. 
Інтернаука. Серія: 
«Економічні науки». 



2020. № 5. Doi: 
https://doi.org/10.2531
3/2520-2294-2020-5-
6034. [Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus, 
Urlich’s Periodicals 
Directory, Google 
Scholar, фахове 
видання]. (0,55 друк. 
арк.).
11. Бабенко К. Є., 
Дячек О.Ю. 
Методичний підхід 
щодо визначення 
впливу факторів на 
підвищення 
конкурентоспроможн
ості території. 
Проблеми економіки. 
2020. № 2. С. 175–181. 
(0,68 друк. арк.). 
[Міжнародні 
наукометричні бази: 
Urlich’s Periodicals 
Directory, Google 
Scholar, RePec, фахове 
видання]. 
12. Гришина І. В., 
Бабенко К. Є. 
Інформацiйно-
комунiкацiйнi бар’єри 
системи управління. 
Причорноморські 
економічні студії: 
науковий журнал. 
2020. Вип. 50. Ч. 1. С. 
184–189. (0,6 друк. 
арк.). [Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus, 
Urlich’s Periodicals 
Directory, Google 
Scholar, фахове 
видання]. 
13. Бабенко К. Є. 
Науково-теоретичне 
обґрунтування 
сутності розвитку 
територій. Вісник 
соціально-
економічних 
досліджень : зб. наук. 
праць. 2019. Вип. 2–3, 
№ 70–71. C. 21–28. 
[Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus, 
Google Scholar, фахове 
видання]. (0,8 друк. 
арк.).
14. Бабенко К. Є. 
Семантична 
ідентифікація системи 
стратегічного 
управління 
економічним 
розвитком територій. 
Причорноморські 
економічні студії. 
2019. Вип. 43. С. 201–
205. [Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus, 
Urlich’s Periodicals 
Directory, Google 
Scholar, фахове 
видання]. (0,65 друк. 
арк.).
15. Бабенко К. Є. 
Методичне 



забезпечення 
оцінювання 
конкурентоспроможн
ості територій. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Економіка і 
управління. 2019. Т. 
30 (69), № 6, ч. 1. С. 5 
–9. [Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus, 
Google Scholar, фахове 
видання]. (0,5 друк. 
арк.).
16. Бабенко К. Є. 
Концептуальні 
положення щодо 
забезпечення 
збалансованого 
економічного 
розвитку територій. 
Причорноморські 
економічні студії. 
2019. Вип. 38. Ч. 2. C. 
159–165. [Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus, 
Urlich’s Periodicals 
Directory, Google 
Scholar, фахове 
видання]. (0,75 друк. 
арк.).
17. Бабенко К. Є. 
Особливості побудови 
причинно-наслідкової 
моделі економічного 
розвитку регіонів. 
Проблеми системного 
підходу в економіці : 
збірник наукових 
праць. 2019. Вип. 6 
(74). Ч. 1. С. 77–82. 
[Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus, 
Google Scholar, фахове 
видання]. (0,65 друк. 
арк.).
18. Parkhomenko O. S., 
Neskorodieva I. I., 
Kvitka Y. N., Babenko 
K. E. Mediation as a 
Component of Conflict 
Management: 
Experience of European 
Union Countries and its 
Implementation In 
Ukraine. Adaptive 
Management: Theory 
and Practice. Series 
Economics. 2019. Vol. 
7(14). URL: 
https://amtp.org.ua/in
dex.php/ 
journal2/article/view/1
80 (1,2 друк. арк.). 
[Міжнародні 
наукометричні бази: 
Google Scholar, фахове 
видання]. 
19. Бабенко К.Є. 
Кваліметричне 
оцінювання рівня 
реалізації стратегії 
економічного 
розвитку територій. 
Інфраструктура 
ринку. 2019. Вип. 29. 



С. 655 661. 
[Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus, 
Google Scholar, фахове 
видання]. (0,7 друк. 
арк).
20. Бабенко К.Є. 
Механізм формування 
політики 
збалансованого 
економічного 
розвитку територій. 
Причорноморські 
економічні студії: 
науковий журнал. 
2019. Вип. 48. Ч. 1. С. 
213–220. [Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus, 
Google Scholar, фахове 
видання]. (0,7 друк. 
арк.).
21. Gavkalova N., 
Babenko K., Zolenko A. 
Formation an 
information-analytical 
system for monitoring 
the economic 
development of 
territories. 
International Journal of 
New Economics and 
Social Sciences 
(IJONESS). Warszawa, 
International Institute 
of Innovation «Science-
Education-
Development», 2019. 
Volume 9. No. 1. Рp. 195 
203. (0,65 друк. арк.). 
[Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus, 
Google Scholar, фахове 
видання].
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора).
1. Бабенко К.Є. 
Управління 
збалансованим 
економічним 
розвитком територій: 
стратегії, механізми, 
інструменти : 
монографія. Одеса : 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2020. 
302 с. (18,87 друк. 
арк.).
2. Бабенко К.Є., 
Пархоменко О.С. 
Визначення 
пріоритетних 
напрямів взаємодії 
стейкхолдерів в 
контексті 
забезпечення стійкого 
розвитку територій // 



Вплив стейкхолдерів 
на розвиток територій 
: монографія / за заг. 
ред. В. П. Третяк. Х. : 
ХНУ імені В. Н. 
Каразіна, 2020. С. 
202-223. 
3. Бабенко К.Є., 
Федорова Ю.В., 
Ярмош О.В. 
Особливості 
управління 
інноваційним 
розвитком 
промислових 
підприємств та 
підприємств сфери 
послуг. Державне 
регулювання, Х., 2018. 
120 с.
4. наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій / 
практикумів / 
методичних вказівок / 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування.
1. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки та захисту 
звіту про 
проходження 
ознайомчої практики 
для здобувачів вищої 
освіти галузі знань 07 
«Управління та 
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спеціальності 073 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«бакалавр» / розроб.: 
К. Є. Бабенко, Ю. А. 
Дивинська. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021. 
2. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки та захисту 
звіту про 
проходження 
навчальної практики 
для здобувачів вищої 
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3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
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авторського аркуша на 
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напрямів взаємодії 
стейкхолдерів в 
контексті 
забезпечення стійкого 
розвитку територій // 
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освіти галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
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стан, проблеми та 
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міжнародної науково-
практичної 
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(0,13 друк. арк.).
3. Бабенко К. Є. 
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conference. Czech 
Republic, Karlovy Vary 
– Ukraine, Kyiv, 5 April 
2019. Czech Republic, 
Karlovy Vary: Skleněný 
Můstek – Ukraine, 
Kyiv: MCNIP, 2019. Pр. 
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територіального 
розвитку з 
урахуванням 
екологічних аспектів. 
Розвиток 
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6. Бабенко К.Е. 
Влияние инвестиций 
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Management 
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регіональної політики 
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Трансформація 
національної 
економіки в контексті 
реалізації 
євроінтеграційної 
стратегії : матеріали 
ІV Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (м. 
Миколаїв, 27 грудня 
2019 р.). Миколаїв : 
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Сухомлинського, 2019. 
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9. Бабенко К.Є. 
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практичної 
конференції (Львів, 25 
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стратегічного 
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науково-практичної 
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Scholar, фахове 
видання]. (0,65 друк. 
арк.).
15. Бабенко К. Є. 
Методичне 
забезпечення 
оцінювання 
конкурентоспроможн
ості територій. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Економіка і 



управління. 2019. Т. 
30 (69), № 6, ч. 1. С. 5 
–9. [Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus, 
Google Scholar, фахове 
видання]. (0,5 друк. 
арк.).
16. Бабенко К. Є. 
Концептуальні 
положення щодо 
забезпечення 
збалансованого 
економічного 
розвитку територій. 
Причорноморські 
економічні студії. 
2019. Вип. 38. Ч. 2. C. 
159–165. [Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus, 
Urlich’s Periodicals 
Directory, Google 
Scholar, фахове 
видання]. (0,75 друк. 
арк.).
17. Бабенко К. Є. 
Особливості побудови 
причинно-наслідкової 
моделі економічного 
розвитку регіонів. 
Проблеми системного 
підходу в економіці : 
збірник наукових 
праць. 2019. Вип. 6 
(74). Ч. 1. С. 77–82. 
[Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus, 
Google Scholar, фахове 
видання]. (0,65 друк. 
арк.).
18. Parkhomenko O. S., 
Neskorodieva I. I., 
Kvitka Y. N., Babenko 
K. E. Mediation as a 
Component of Conflict 
Management: 
Experience of European 
Union Countries and its 
Implementation In 
Ukraine. Adaptive 
Management: Theory 
and Practice. Series 
Economics. 2019. Vol. 
7(14). URL: 
https://amtp.org.ua/in
dex.php/ 
journal2/article/view/1
80 (1,2 друк. арк.). 
[Міжнародні 
наукометричні бази: 
Google Scholar, фахове 
видання]. 
19. Бабенко К.Є. 
Кваліметричне 
оцінювання рівня 
реалізації стратегії 
економічного 
розвитку територій. 
Інфраструктура 
ринку. 2019. Вип. 29. 
С. 655 661. 
[Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus, 
Google Scholar, фахове 
видання]. (0,7 друк. 
арк).
20. Бабенко К.Є. 
Механізм формування 



політики 
збалансованого 
економічного 
розвитку територій. 
Причорноморські 
економічні студії: 
науковий журнал. 
2019. Вип. 48. Ч. 1. С. 
213–220. [Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus, 
Google Scholar, фахове 
видання]. (0,7 друк. 
арк.).
21. Gavkalova N., 
Babenko K., Zolenko A. 
Formation an 
information-analytical 
system for monitoring 
the economic 
development of 
territories. 
International Journal of 
New Economics and 
Social Sciences 
(IJONESS). Warszawa, 
International Institute 
of Innovation «Science-
Education-
Development», 2019. 
Volume 9. No. 1. Рp. 195 
203. (0,65 друк. арк.). 
[Міжнародні 
наукометричні бази: 
Index Copernicus, 
Google Scholar, фахове 
видання].
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора).
1. Бабенко К.Є. 
Управління 
збалансованим 
економічним 
розвитком територій: 
стратегії, механізми, 
інструменти : 
монографія. Одеса : 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2020. 
302 с. (18,87 друк. 
арк.).
2. Бабенко К.Є., 
Пархоменко О.С. 
Визначення 
пріоритетних 
напрямів взаємодії 
стейкхолдерів в 
контексті 
забезпечення стійкого 
розвитку територій // 
Вплив стейкхолдерів 
на розвиток територій 
: монографія / за заг. 
ред. В. П. Третяк. Х. : 
ХНУ імені В. Н. 
Каразіна, 2020. С. 
202-223. 
3. Бабенко К.Є., 
Федорова Ю.В., 



Ярмош О.В. 
Особливості 
управління 
інноваційним 
розвитком 
промислових 
підприємств та 
підприємств сфери 
послуг. Державне 
регулювання, Х., 2018. 
120 с.
4. наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій / 
практикумів / 
методичних вказівок / 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування.
1. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки та захисту 
звіту про 
проходження 
ознайомчої практики 
для здобувачів вищої 
освіти галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«бакалавр» / розроб.: 
К. Є. Бабенко, Ю. А. 
Дивинська. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021. 
2. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки та захисту 
звіту про 
проходження 
навчальної практики 
для здобувачів вищої 
освіти галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«бакалавр» / розроб.: 
К. Є. Бабенко, Ю. А. 
Дивинська. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021. 
3. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки та захисту 
звіту про 
проходження 
технологічної 
практики для 
здобувачів вищої 
освіти галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 



освітнього ступеня 
«бакалавр» / розроб.: 
К. Є. Бабенко, Ю. А. 
Дивинська. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021.
5. захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня
Захист докторської 
дисертації на тему 
«Стратегічне 
управління 
збалансованим 
економічним 
розвитком територій: 
теорія, методологія, 
практика». Диплом 
доктора економічних 
наук ДД 010637 (2021 
р.).
10. участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проєктах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання "суддя 
міжнародної 
категорії"
1. Консультант у 
проєкті NORLAU 
Probation Project 
Проєкт Пробації.
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. Бабенко К.Є. 
Стратегічне 
планування 
соціально-
економічного 
розвитку територій. 
Сучасні проблеми 
обліку, аналізу, аудиту 
й оподаткування 
суб’єктів 
господарської 
діяльності: 
теоретичні, практичні 
та освітянські аспекти 
: збірник наукових 
праць за матеріалами 
ІІІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (Дніпро, 
28–29 березня 2019). 
Дніпро: НМетАУ, 
2019. Частина 1. С. 34–
37. (0,15 друк. арк.).
2. Бабенко К.Є. 
Маркетинг території 
як стратегічний 
інструмент 
збалансованого 
економічного 
розвитку. Сучасний 
стан, проблеми та 
перспективи розвитку 
економіки, обліку, 
фінансів і права : 
збірник тез доповідей 



міжнародної науково-
практичної 
конференції (Полтава, 
12 липня 2019 р.) : у 2 
ч. Полтава : ЦФЕНД, 
2019. Ч. 2. С. 39–40. 
(0,13 друк. арк.).
3. Бабенко К. Є. 
Сучасна економічна 
модель розвитку 
економіки України. 
ADVANCES OF 
SCIENCE : Proceedings 
of articles the 
international scientific 
conference. Czech 
Republic, Karlovy Vary 
– Ukraine, Kyiv, 5 April 
2019. Czech Republic, 
Karlovy Vary: Skleněný 
Můstek – Ukraine, 
Kyiv: MCNIP, 2019. Pр. 
422 430. (0,38 друк. 
арк.).
4. Бабенко К.Є. 
Стимулювання 
економічного 
територіального 
розвитку з 
урахуванням 
екологічних аспектів. 
Розвиток 
європейського 
простору очима 
молоді: економічні, 
соціальні та правові 
аспекти : матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
докторантів, молодих 
учених та студентів (м. 
Харків, 17 травня 2019 
р.). Харків : ХНЕУ ім. 
С. Кузнеця, 2019. URL: 
https://markhub.gitlab.
io/student-thesis-
2019/thesis06-
01.html#thesis06-01 
(0,16 друк. арк.).
5. Бабенко К.Є. 
Особливості 
стратегічного 
планування 
економічного 
розвитку територій. 
Проблеми 
формування та 
реалізації 
конкурентної 
політики : матеріали 
VІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (19 20 
вересня 2019). Львів : 
ТзОВ «Галицька 
видавнича спілка», 
2019. С. 10 11. (0,16 
друк. арк.).
6. Бабенко К.Е. 
Влияние инвестиций 
на экономическое 
развитие страны. 
Модернизация 
экономики Беларуси: 
проблемы и пути их 
решения : материалы 
междунар. науч. 
конф., посвящ. 50-
летию экон. фак-та 
Гомельского гос. ун-та 



им. Ф. Скорины 
(Гомель, 18 октября 
2019 г.). Гомель : ГГУ 
им. Ф. Скорины, 2019. 
С. 132–134. (0,21 друк. 
арк.).
7. Бабенко К. Є. 
Виявлення 
конкурентних переваг 
економіки регіону. 
State, Region, 
Enterprise: IІI 
International Scientific 
Conference Anti-Crisis 
Management 
(November 22th, 2019). 
Le Mans, France: 
Baltija Publishing. 
2019. Рр. 26–28. (0,16 
друк. арк.).
8. Бабенко К.Є. Роль 
регіональної політики 
у подоланні 
міжрегіональних 
диспропорцій. 
Трансформація 
національної 
економіки в контексті 
реалізації 
євроінтеграційної 
стратегії : матеріали 
ІV Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (м. 
Миколаїв, 27 грудня 
2019 р.). Миколаїв : 
МНУ ім. В. О. 
Сухомлинського, 2019. 
С. 3–7. (0,21 друк. 
арк.).
9. Бабенко К.Є. 
Збалансованість як 
умова ефективного 
функціонування 
національної 
економіки. Бізнес, 
цифрові інновації та 
підприємництво: 
аналіз тенденцій та 
науково-економічний 
розвиток : матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (Львів, 25 
січня 2020). Львів : 
ЛЕФ, 2020. С. 22–25. 
(0,22 друк. арк.).
10. Бабенко К.Є. Роль 
стратегічного 
управління в умовах 
сучасного розвитку 
територій. Проблеми 
формування та 
реалізації 
регіональної 
економіки : матеріали 
II Міжнародної 
науково-практичної 
конференції. 
(Запоріжжя, 30 
травня 2020). 
Запоріжжя: ГО 
«СІЕУ», 2020. С. 58–
60. (0,2 друк. арк.).
19. діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об'єднаннях
1. ФОП Бабенко К.Є. 
(Вид діяльності 85.59 



Інші види освіти, н. в. 
і. у.)
Кількість досягнень – 
7 (пп. 1, 3, 4, 5, 10, 12, 
19)

314126 Карпенко 
Сергій 
Володимиро
вич

Доцент, 
Суміщення

Відокремлений 
структурний 

підрозділ 
закладу вищої 

освіти 
"Відкритий 

міжнародний 
університет 

розвитку 
людини 

"Україна" 
Житомирський 

економіко-
гуманітарний 

інститут.

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004313, 
виданий 

13.10.1999, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
001185, 

виданий 
28.04.2004

12 ОК 2.12 
Управління 
персоналом

1. Наявність не менше 
п'яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection.
1. Карпенко С.В. 
Зарубіжний досвід 
організації державної 
служби та форми його 
використання в 
Україні у 90-х рр. ХХ 
ст. / Вісник 
Львівського 
університету, Випуск 
11, Збірник наукових 
праць. Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2017. 
С.124-131.
2. Карпенко С.В. 
Управление 
государственной 
службой: основные 
принципы, методы / 
Вестник университета 
«ТУРАН», научный 
журнал №1(73). 
Алматы, 2017. С. 54-
63.
3. Карпенко С.В. 
Системна 
компетентність 
державних службовців 
як когнітивний 
чинник запобігання 
корупції / Інвестиції: 
практика та досвід. 
№19, 2017. Київ, 2017. 
С.67-72.
4. Карпенко С.В. 
Система внутрішнього 
керівництва в 
козацькій Україні : 
збірник наукових 
праць / Науковий 
вісник. Випуск 120 
(№5). Київ : «Гілея», 
2017. С.248-252.
5. Карпенко C.В. 
Смертельно 
небезпечні посади: 
доля керівників урядів 
УРСР доби великого 
терору 1937-1938 рр. 
// Scientific Journal 
«Virtus», #26, 
September, 2018. С. 
202-206.
6. THE CONCEPT OF 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF 
ELECTRONIC 
ENTREPRENEURSHIP 
IN THE 
INTERNATIONAL 
BUSINESS SYSTEM // 
Stoyan Radev Koev, 



Pavel Blecharz, 
Kateryna Shafranova, 
Serhii Karpenko, 
Yevheniia Morozova 
International Journal of 
Entrepreneurship. 
Volume 24, Special 
Issue, 2020, pp. 1-7. 
Print ISSN: 1099-9264. 
Online ISSN: 1939-4675 
(Scopus).
4. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій / 
практикумів / 
методичних вказівок / 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування.
1. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки, 
оформлення та 
захисту 
кваліфікаційної 
роботи галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«бакалавр» / розроб.: 
К. В. Шафранова, С. В. 
Карпенко, Л. П. 
Кулик. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021. 
2. Менеджмент та 
адміністрування: 
методичні 
рекомендації для 
написання курсової 
роботи / розроб.: К. В. 
Шафранова, С. В. 
Карпенко. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021.
3. Управління 
персоналом: 
методичні 
рекомендації для 
написання курсової 
роботи / розроб.: К. В. 
Шафранова, С. В. 
Карпенко. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021.
4. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки та захисту 
звіту про 
проходження 
виробничої практики 
для здобувачів вищої 
освіти галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 



освітнього ступеня 
«бакалавр» / розроб.: 
С. В. Карпенко, Л. П. 
Кулик. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021.
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. Карпенко С.В., 
Карпенко О.А. 
Реалізація функції 
збереження цілісності 
держави в діяльності 
державних службовців 
// European vector of 
contemporary 
psychology, and social 
sciences: the experience 
of Ukraine and the 
Republic of Poland: 
Collective monograph. 
Lublin : Izdevnieciba 
“Baltija Publishing”, 
Lublin, Poland. 2018. 
332 p. РР. 113-131.
2. Карпенко C.В., 
Карпенко О.А. Сучасні 
виклики у сфері 
публічного 
управління держави 
//Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
молоді в сучасних 
соціально-
економічних умовах», 
22 березня 2019 р. 
Житомирський 
економіко-
гуманітарний інститут 
Університету 
«Україна». Житомир : 
ПП «ДжіВіЕс», 2019. 
132 с. C. 66-68.
3. Карпенко О.А., 
Карпенко C.В. 
Система соціально-
економічних відносин 
та функції публічного 
управління // 
Матеріали доповідей 
ІІ–ої Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Соціально-
економічний 
потенціал України та 
країн Європи: правове 
регулювання, 
проблеми і тенденції 
розвитку», Київ, 24 
травня 2019 року. К. : 
Університет 
«Україна». С. 195-197.
4. Карпенко С.В. 
Шляхи забезпечення 
якісного економічного 
зростання в Україні // 
ХVІІ Всеукраїнська 
науково-практична  



конференція студентів 
і молодих вчених. 
Київ, 27-28 травня 
2020. К. : Університет 
«Україна». Тези 
доповідей. Ч. І. С. 94-
95.
5. Карпенко С.В. 
«Управління 
організацією в умовах 
кризи» // Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
молоді в сучасних 
соціально-
економічних умовах», 
26 березня 2021 р. 
Житомирський 
економіко-
гуманітарний інститут 
Університету 
«Україна». Житомир, 
2021. 149 с. C. 71-72.
19. Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об'єднаннях.
1. Член Харківської 
обласної громадської 
організації «Науковий 
центр дидактики 
менеджмент-освіти». 
Час вступу до ГО: 
15.11.2021 р.
20. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності)
1. Начальник відділу 
ринкових відносин 
Комітету економіки та 
прогнозування 
Київської обласної 
державної 
адміністрації (08.06-
1993 р. - 03.01.1996 р.) 
2. Начальник відділу 
сприяння розвитку 
підприємництва та 
ринкової 
інфраструктури 
Управління економіки 
Київської обласної 
державної 
адміністрації 
(03.01.1996 р. – 
05.01.1998 р.)
3. Начальник відділу 
підтримки та 
координації розвитку 
підприємництва  
Управління підтримки 
підприємництва 
Державного комітету 
України з питань 
розвитку 
підприємництва 
(06.01.1998 р. – 
27.03.2000 р.)
Кількість досягнень – 
5 (пп. 1, 4, 12, 19, 20)

110511 Шафранова 
Катерина 

Доцент, 
Суміщення

Відокремлений 
структурний 

Диплом 
магістра, 

15 ОК 2.10 
Менеджмент 

1.Наявність не менше 
п'яти публікацій у 



Володимирів
на

підрозділ 
закладу вищої 

освіти 
"Відкритий 

міжнародний 
університет 

розвитку 
людини 

"Україна" 
Житомирський 

економіко-
гуманітарний 

інститут.

Житомирський 
державний 

технологічний 
університет, 

рік закінчення: 
2006, 

спеціальність: 
0502 

Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014226, 
виданий 

31.05.2013, 
Атестат 

доцента AД 
005600, 
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26.11.2020
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адмініструванн
я 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративн
ий 
менеджмент)

періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection 
1. Безус А.М., 
Шафранова К.В. 
Характерні 
особливості окремих 
видів інвестиційної 
діяльності 
підприємств 
деревообробної галузі 
в Україні. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2017. Вип. 6. С. 36-41.
2. Безус А.М., Безус 
П.І., Шафранова К.В. 
Роль інноваційного 
розвитку у стійкості 
підприємства // 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2018. №8. С. 
22-25.
3. Безус А.М., Шевчун 
М.Б., Шафранова К.В. 
Застосування 
процедури дью 
ділідженс як важеля 
зменшення 
інформаційних 
ризиків при 
здійсненні емісії 
цінних паперів // 
Інвестиції: практика 
та досвід. 2018. №9. С. 
50-53.
4. Безус А.М., Сичова 
Н.В., Шафранова К.В. 
Кластери як 
інноваційна стратегія 
вітчизняних 
підприємств // 
Ефективна економіка. 
2019. №6.
5. Stoyan Radev Koev, 
Pavel Blecharz, Serhii 
Karpenko, Yevheniia 
Morozova, Kateryna 
Shafranova. The 
Concept Of Sustainable 
Development Of 
Electronic 
Entrepreneurship іn the 
International Business 
System // International 
Journal of 
Entrepreneurship. 
2020. Volume 24, 
Special Issue. Scopus
6. Bezus P., Pazynich 
O., Ivanenko V., 
Shafranova K., 
Dyvynska Y. 
STRATEGIC 
ENTERPRISE 
MANAGEMENT IN A 
GLOBALIZED 
MARKET 
ENVIRONMENT. Alta: 
Journal of 
interdisciplinary 
research. 2021. 11(2). 
pp. 70-77. Web of 
Science Core Collection
7. Маслиган О.О., 
Молнар-Бабіля Д.І., 



Кузнєцова О.В., 
Шафранова К.В. 
Сутнісне розуміння 
кластерів готельно-
ресторанного і 
туристичного бізнесу 
та специфіка 
регулювання їх 
розвитку. Інвестиції: 
практика та досвід. 
2022. № 2. С. 17–22. 
DOI: 10.32702/2306-
6814.2022.2.17.
8. Маслиган О.О., 
Тодьєрішко Е.В., 
Кузнєцова О.В., 
Шафранова К.В. 
Цифровізація 
менеджменту та 
маршрутизація 
кластерів 
туристичного та 
готельно-
ресторанного бізнесу в 
Україні. Агросвіт. 
2022. № 3. С. 40–48. 
DOI: 10.32702/2306-
6792.2022.3.40.
4. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій / 
практикумів / 
методичних вказівок / 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування.
1. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки, 
оформлення та 
захисту 
кваліфікаційної 
роботи галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«бакалавр» / розроб.: 
К. В. Шафранова, С. В. 
Карпенко, Л. П. 
Кулик. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021. 
2. Менеджмент та 
адміністрування : 
методичні 
рекомендації для 
написання курсової 
роботи / розроб.: К. В. 
Шафранова, С. В. 
Карпенко. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021.
3. Управління 
персоналом : 
методичні 
рекомендації для 



написання курсової 
роботи / розроб.: К. В. 
Шафранова, С. В. 
Карпенко. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021.
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. Шафранова К.В. 
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формування як основа 
ефективної реалізації 
зовнішньоекономічної 
діяльності регіону // 
Актуальні проблеми 
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соціально-
економічних умовах 
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Житомир, 2017. С. 132-
134.
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Деякі особливості 
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інвестиційної 
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деревообробної галузі 
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освіта, наука, 
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3. Безус А.М., 
Шафранова К.В. 
Розвиток інноваційної 
діяльності 
підприємств України 
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tendencies and 
prospects: Collection of 
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(Розвиток 
інноваційної 
діяльності 
підприємств 
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Сучасний стан 
системи публічного 
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Шафранова К.В. 
Об’єднані 
територіальні громади 
як інноваційна форма 
розвитку території // 



Проблеми та 
перспективи розвитку 
інноваційної 
діяльності в Україні: 
матеріали ХІ 
Міжнародного бізнес-
форуму (Київ, 22 
березня 2018 р.) / 
відп. ред. А. А. 
Мазаракі. Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 
2018. С. 27-30.
6. Безус А.М., 
Шафранова К.В. 
Кластеризація в 
умовах малого бізнесу 
// «International 
Scientific Conference 
Digital and Innovative 
Economy: Processes, 
Strategies, 
Technologies:Conferenc
e Proceedings», м. 
Кілце, Польща, 25 
січня 2019 р. С. 43-45.
7. Безус А.М., 
Шафранова К.В. 
Механізм формування 
інноваційної політики 
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перспективи розвитку 
інноваційної 
діяльності в Україні: 
матеріали ХІІ 
Міжнародного бізнес-
форуму (Київ, 22 
березня 2019 р.) / 
відп. ред. А. А. 
Мазаракі. Київ : Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 
2019. С. 24-26.
8. Шафранова К.В., 
Кажева Л.С. Сучасний 
стан фінансово-
кредитної підтримки 
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Україні // Вісник 
Університету 
«Україна». Серія 
«Економіка, 
менеджменту, 
маркетинг». 2019. № 
3(24). С. 46-57.
9. Шафранова К.В., 
Гавриленко Є.В. Стан 
малих 
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розвитку // Вісник 
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«Україна». Серія 
«Економіка, 
менеджменту, 
маркетинг». 2019. № 
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10. Шафранова К.В., 
Дивинська Ю.А. 
Development of social 
engineering in Ukraine 
// Modern innovative 
and information 
technologies in the 
development of society. 
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11. Шафранова К.В. 
Інклюзивно-
інноваційна модель 
розвитку економіки // 
Молодь: освіта, наука, 



духовність. Youth: 
education, science, spiri 
tua lity (20-21 квітня 
2019 р., Київ). Київ, 
2019. С. 182-184.
12. Безус А.М., 
Шафранова К.В. 
Проблеми 
формування кластерів 
в Україні // Актуальні 
проблеми молоді в 
сучасних соціально-
економічних умовах 
(22 березня 2019 р., 
Житомир). Житомир, 
2019. С. 58-59.
13. Шафранова К.В. 
Формування кластерів 
як перспектива 
розвитку вітчизняних 
підприємств // 
Соціально-
економічний 
потенціал України та 
країн Європи: правове 
регулювання, 
проблеми і тенденції 
розвитку (24 травня 
2019 р., Київ). Київ, 
2019. С. 54-57.
14. Безус А., Кандагура 
К., Шафранова К. 
Mechanism of 
Implementation Cluster 
Model of Regional 
Development // 
«Research and Practice: 
Collection of scientific 
articles», м. Париж, 
Франція, 27 вересня 
2019 року. С.86-90.
15. Шафранова К.В. 
Проблеми й тенденції 
економічного 
зростання в Україні // 
Молодь: освіта, наука, 
духовність. Youth: 
education, science, 
spirituality (27-28 
травня 2020 р., Київ). 
Київ, 2020. С. 247-248.
16. Шафранова К.В. 
Проблемні питання 
працевлаштування 
осіб з вадами зору // 
Інклюзивне освітнє 
середовище: 
проблеми, 
перспективи та кращі 
практики (24-25 
листопада 2021 р., 
Київ). Київ, 2021. 
17. Шафранова К.В. 
Стратегічне 
управління в системі 
менеджменту 
сучасного 
підприємства // 
Мііжнародна науково-
-практична 
конференція 
«Теоретичні аспекти 
та практичні 
проблеми управління, 
економіки та 
природокористування 
в Україні»  (30 
листопада-1 грудня 
2021 р., Київ). Київ, 
2021.
14. Керівництво 



студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або II етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов'язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов'язків головного 



секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу.
1. Керівник гуртка 
«Топ-менеджер»
19. Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об'єднаннях.
1. Член Харківської 
обласної громадської 
організації «Науковий 
центр дидактики 
менеджмент освіти». 
Час вступу до ГО: 
15.11.2021 р.
20. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності)
1. Заступник 
директора - 01.09.2014 
– 20.02.2017 рр.
Директор - 21.02.2017 
р. – по теперішній час
Кількість досягнень – 
6 (пп. 1, 4, 12, 14, 19, 
20)

314126 Карпенко 
Сергій 
Володимиро
вич

Доцент, 
Суміщення

Відокремлений 
структурний 

підрозділ 
закладу вищої 

освіти 
"Відкритий 

міжнародний 
університет 

розвитку 
людини 

"Україна" 
Житомирський 

економіко-
гуманітарний 

інститут.

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004313, 
виданий 

13.10.1999, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
001185, 

виданий 
28.04.2004

12 ОК 2.21 
Адміністратив
ний 
менеджмент 

1. Наявність не менше 
п'яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection.
1. Карпенко С.В. 
Зарубіжний досвід 
організації державної 
служби та форми його 
використання в 
Україні у 90-х рр. ХХ 
ст. / Вісник 
Львівського 
університету, Випуск 
11, Збірник наукових 
праць. Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2017. 
С.124-131.
2. Карпенко С.В. 
Управление 
государственной 
службой: основные 
принципы, методы / 
Вестник университета 
«ТУРАН», научный 
журнал №1(73). 
Алматы, 2017. С. 54-
63.
3. Карпенко С.В. 
Системна 
компетентність 
державних службовців 



як когнітивний 
чинник запобігання 
корупції / Інвестиції: 
практика та досвід. 
№19, 2017. Київ, 2017. 
С.67-72.
4. Карпенко С.В. 
Система внутрішнього 
керівництва в 
козацькій Україні : 
збірник наукових 
праць / Науковий 
вісник. Випуск 120 
(№5). Київ : «Гілея», 
2017. С.248-252.
5. Карпенко C.В. 
Смертельно 
небезпечні посади: 
доля керівників урядів 
УРСР доби великого 
терору 1937-1938 рр. 
// Scientific Journal 
«Virtus», #26, 
September, 2018. С. 
202-206.
6. THE CONCEPT OF 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF 
ELECTRONIC 
ENTREPRENEURSHIP 
IN THE 
INTERNATIONAL 
BUSINESS SYSTEM // 
Stoyan Radev Koev, 
Pavel Blecharz, 
Kateryna Shafranova, 
Serhii Karpenko, 
Yevheniia Morozova 
International Journal of 
Entrepreneurship. 
Volume 24, Special 
Issue, 2020, pp. 1-7. 
Print ISSN: 1099-9264. 
Online ISSN: 1939-4675 
(Scopus).
4. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій / 
практикумів / 
методичних вказівок / 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування.
1. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки, 
оформлення та 
захисту 
кваліфікаційної 
роботи галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«бакалавр» / розроб.: 



К. В. Шафранова, С. В. 
Карпенко, Л. П. 
Кулик. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021. 
2. Менеджмент та 
адміністрування: 
методичні 
рекомендації для 
написання курсової 
роботи / розроб.: К. В. 
Шафранова, С. В. 
Карпенко. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021.
3. Управління 
персоналом: 
методичні 
рекомендації для 
написання курсової 
роботи / розроб.: К. В. 
Шафранова, С. В. 
Карпенко. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021.
4. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки та захисту 
звіту про 
проходження 
виробничої практики 
для здобувачів вищої 
освіти галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«бакалавр» / розроб.: 
С. В. Карпенко, Л. П. 
Кулик. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021.
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. Карпенко С.В., 
Карпенко О.А. 
Реалізація функції 
збереження цілісності 
держави в діяльності 
державних службовців 
// European vector of 
contemporary 
psychology, and social 
sciences: the experience 
of Ukraine and the 
Republic of Poland: 
Collective monograph. 
Lublin : Izdevnieciba 
“Baltija Publishing”, 
Lublin, Poland. 2018. 
332 p. РР. 113-131.
2. Карпенко C.В., 
Карпенко О.А. Сучасні 
виклики у сфері 
публічного 
управління держави 
//Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
молоді в сучасних 
соціально-
економічних умовах», 



22 березня 2019 р. 
Житомирський 
економіко-
гуманітарний інститут 
Університету 
«Україна». Житомир : 
ПП «ДжіВіЕс», 2019. 
132 с. C. 66-68.
3. Карпенко О.А., 
Карпенко C.В. 
Система соціально-
економічних відносин 
та функції публічного 
управління // 
Матеріали доповідей 
ІІ–ої Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Соціально-
економічний 
потенціал України та 
країн Європи: правове 
регулювання, 
проблеми і тенденції 
розвитку», Київ, 24 
травня 2019 року. К. : 
Університет 
«Україна». С. 195-197.
4. Карпенко С.В. 
Шляхи забезпечення 
якісного економічного 
зростання в Україні // 
ХVІІ Всеукраїнська 
науково-практична  
конференція студентів 
і молодих вчених. 
Київ, 27-28 травня 
2020. К. : Університет 
«Україна». Тези 
доповідей. Ч. І. С. 94-
95.
5. Карпенко С.В. 
«Управління 
організацією в умовах 
кризи» // Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
молоді в сучасних 
соціально-
економічних умовах», 
26 березня 2021 р. 
Житомирський 
економіко-
гуманітарний інститут 
Університету 
«Україна». Житомир, 
2021. 149 с. C. 71-72.
19. Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об'єднаннях.
1. Член Харківської 
обласної громадської 
організації «Науковий 
центр дидактики 
менеджмент-освіти». 
Час вступу до ГО: 
15.11.2021 р.
20. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності)
1. Начальник відділу 
ринкових відносин 
Комітету економіки та 



прогнозування 
Київської обласної 
державної 
адміністрації (08.06-
1993 р. - 03.01.1996 р.) 
2. Начальник відділу 
сприяння розвитку 
підприємництва та 
ринкової 
інфраструктури 
Управління економіки 
Київської обласної 
державної 
адміністрації 
(03.01.1996 р. – 
05.01.1998 р.)
3. Начальник відділу 
підтримки та 
координації розвитку 
підприємництва  
Управління підтримки 
підприємництва 
Державного комітету 
України з питань 
розвитку 
підприємництва 
(06.01.1998 р. – 
27.03.2000 р.)
Кількість досягнень – 
5 (пп. 1, 4, 12, 19, 20)

314126 Карпенко 
Сергій 
Володимиро
вич

Доцент, 
Суміщення

Відокремлений 
структурний 

підрозділ 
закладу вищої 

освіти 
"Відкритий 

міжнародний 
університет 

розвитку 
людини 

"Україна" 
Житомирський 

економіко-
гуманітарний 

інститут.

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004313, 
виданий 

13.10.1999, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
001185, 

виданий 
28.04.2004

12 ОК 2.14 
Самоменеджме
нт

1. Наявність не менше 
п'яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection.
1. Карпенко С.В. 
Зарубіжний досвід 
організації державної 
служби та форми його 
використання в 
Україні у 90-х рр. ХХ 
ст. / Вісник 
Львівського 
університету, Випуск 
11, Збірник наукових 
праць. Львів: 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2017. 
С.124-131.
2. Карпенко С.В. 
Управление 
государственной 
службой: основные 
принципы, методы / 
Вестник университета 
«ТУРАН», научный 
журнал №1(73). 
Алматы, 2017. С. 54-
63.
3. Карпенко С.В. 
Системна 
компетентність 
державних службовців 
як когнітивний 
чинник запобігання 
корупції / Інвестиції: 
практика та досвід. 
№19, 2017. Київ, 2017. 
С.67-72.
4. Карпенко С.В. 
Система внутрішнього 
керівництва в 



козацькій Україні : 
збірник наукових 
праць / Науковий 
вісник. Випуск 120 
(№5). Київ : «Гілея», 
2017. С.248-252.
5. Карпенко C.В. 
Смертельно 
небезпечні посади: 
доля керівників урядів 
УРСР доби великого 
терору 1937-1938 рр. 
// Scientific Journal 
«Virtus», #26, 
September, 2018. С. 
202-206.
6. THE CONCEPT OF 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF 
ELECTRONIC 
ENTREPRENEURSHIP 
IN THE 
INTERNATIONAL 
BUSINESS SYSTEM // 
Stoyan Radev Koev, 
Pavel Blecharz, 
Kateryna Shafranova, 
Serhii Karpenko, 
Yevheniia Morozova 
International Journal of 
Entrepreneurship. 
Volume 24, Special 
Issue, 2020, pp. 1-7. 
Print ISSN: 1099-9264. 
Online ISSN: 1939-4675 
(Scopus).
4. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій / 
практикумів / 
методичних вказівок / 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування.
1. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки, 
оформлення та 
захисту 
кваліфікаційної 
роботи галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«бакалавр» / розроб.: 
К. В. Шафранова, С. В. 
Карпенко, Л. П. 
Кулик. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021. 
2. Менеджмент та 
адміністрування: 
методичні 
рекомендації для 
написання курсової 



роботи / розроб.: К. В. 
Шафранова, С. В. 
Карпенко. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021.
3. Управління 
персоналом: 
методичні 
рекомендації для 
написання курсової 
роботи / розроб.: К. В. 
Шафранова, С. В. 
Карпенко. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021.
4. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки та захисту 
звіту про 
проходження 
виробничої практики 
для здобувачів вищої 
освіти галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«бакалавр» / розроб.: 
С. В. Карпенко, Л. П. 
Кулик. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021.
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. Карпенко С.В., 
Карпенко О.А. 
Реалізація функції 
збереження цілісності 
держави в діяльності 
державних службовців 
// European vector of 
contemporary 
psychology, and social 
sciences: the experience 
of Ukraine and the 
Republic of Poland: 
Collective monograph. 
Lublin : Izdevnieciba 
“Baltija Publishing”, 
Lublin, Poland. 2018. 
332 p. РР. 113-131.
2. Карпенко C.В., 
Карпенко О.А. Сучасні 
виклики у сфері 
публічного 
управління держави 
//Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
молоді в сучасних 
соціально-
економічних умовах», 
22 березня 2019 р. 
Житомирський 
економіко-
гуманітарний інститут 
Університету 
«Україна». Житомир : 
ПП «ДжіВіЕс», 2019. 
132 с. C. 66-68.
3. Карпенко О.А., 



Карпенко C.В. 
Система соціально-
економічних відносин 
та функції публічного 
управління // 
Матеріали доповідей 
ІІ–ої Міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Соціально-
економічний 
потенціал України та 
країн Європи: правове 
регулювання, 
проблеми і тенденції 
розвитку», Київ, 24 
травня 2019 року. К. : 
Університет 
«Україна». С. 195-197.
4. Карпенко С.В. 
Шляхи забезпечення 
якісного економічного 
зростання в Україні // 
ХVІІ Всеукраїнська 
науково-практична  
конференція студентів 
і молодих вчених. 
Київ, 27-28 травня 
2020. К. : Університет 
«Україна». Тези 
доповідей. Ч. І. С. 94-
95.
5. Карпенко С.В. 
«Управління 
організацією в умовах 
кризи» // Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
молоді в сучасних 
соціально-
економічних умовах», 
26 березня 2021 р. 
Житомирський 
економіко-
гуманітарний інститут 
Університету 
«Україна». Житомир, 
2021. 149 с. C. 71-72.
19. Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об'єднаннях.
1. Член Харківської 
обласної громадської 
організації «Науковий 
центр дидактики 
менеджмент-освіти». 
Час вступу до ГО: 
15.11.2021 р.
20. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності)
1. Начальник відділу 
ринкових відносин 
Комітету економіки та 
прогнозування 
Київської обласної 
державної 
адміністрації (08.06-
1993 р. - 03.01.1996 р.) 
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адміністрації 
(03.01.1996 р. – 
05.01.1998 р.)
3. Начальник відділу 
підтримки та 
координації розвитку 
підприємництва  
Управління підтримки 
підприємництва 
Державного комітету 
України з питань 
розвитку 
підприємництва 
(06.01.1998 р. – 
27.03.2000 р.)



Кількість досягнень – 
5 (пп. 1, 4, 12, 19, 20)

109415 Кулик 
Леонід 
Прокопійови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Відокремлений 
структурний 

підрозділ 
закладу вищої 

освіти 
"Відкритий 

міжнародний 
університет 

розвитку 
людини 

"Україна" 
Житомирський 

економіко-
гуманітарний 

інститут.

Диплом 
кандидата наук 
MTH 070488, 

виданий 
05.01.1972, 

Атестат 
доцента ДЦ 

015835, 
виданий 

26.10.1977

29 ОК 1.4 
Інформаційні 
технології

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора
1. Інформаційні 
технології. 
Навчальний посібник 
/ Кулик Л.П. 
(прийнято до друку).
4. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій / 
практикумів / 
методичних вказівок / 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування.
1. Методичні 
рекомендації щодо 
підготовки, 
оформлення та 
захисту 
кваліфікаційної 
роботи галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«бакалавр» / розроб.: 
К. В. Шафранова, С. В. 
Карпенко, Л. П. 
Кулик. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021. 
2. Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Інформаційні 
технології» для 
здобувачів вищої 
освіти галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«бакалавр» / розроб.: 
Л. П. Кулик. 
Житомир: ЖЕГІ, 2021.  
3. Методичні 
рекомендації щодо 



підготовки та захисту 
звіту про 
проходження 
виробничої практики 
для здобувачів вищої 
освіти галузі знань 07 
«Управління та 
адміністрування» 
спеціальності 073 
«Менеджмент» 
освітнього ступеня 
«бакалавр» / розроб.: 
С. В. Карпенко, Л. П. 
Кулик. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021
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. Кулик Л.П. Оцінка 
ефективності 
функціонування 
пунктів реабілітації та 
медичного 
обслуговування осіб з 
обмеженими 
можливостями // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
молоді в сучасних 
соціально-
економічних умовах», 
2017 р. Житомирський 
економіко-
гуманітарний інститут 
Університету 
«Україна». Житомир, 
2017. 
2. Кулик Л.П. Оцінка 
впливу сезонності на 
діяльність 
туристичного 
підприємства // 
Молодь: освіта, наука, 
духовність: тези 
доповідей ХІV Всеукр. 
наук.конф., м. Київ, 
04–06 квітня 2017 р. У 
ІІ част., ч. І. К. : 
Університет 
«Україна», 2017. С. 41-
43.
3. Кулик Л.П. 
Решение задач систем 
массового 
обслуживания с 
использованием 
программирования на 
VBA // Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
молоді в сучасних 
соціально-
економічних умовах», 
2018 р. 
Житомирський 
економіко-
гуманітарний інститут 



Університету 
«Україна». Житомир, 
2018.
4. Кулик Л.П. До 
питання про 
застосування 
кількісних методів 
аналізу в прикладних 
соціологічних 
дослідженнях // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
молоді в сучасних 
соціально-
економічних умовах», 
2019 р. 
Житомирський 
економіко-
гуманітарний інститут 
Університету 
«Україна». Житомир, 
2019.
5. Кулик Л.П. 
Оптимізація 
прийняття рішень в 
управлінській 
діяльності // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
молоді в сучасних 
соціально-
економічних умовах», 
2020 р. 
Житомирський 
економіко-
гуманітарний інститут 
Університету 
«Україна». Житомир, 
2020.
14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або II етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 



всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов'язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов'язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
1. Керівник 
проблемною групою 
«Практичне 
використання 
основних аналітичних 
технологій для 
системи підтримки 
прийняття рішень»
Кількість досягнень – 
4 (пп. 3, 4, 12, 14)

399828 Костюшко 
Юрій 
Олексійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Відокремлений 
структурний 

підрозділ 
закладу вищої 

освіти 
"Відкритий 

міжнародний 
університет 

розвитку 
людини 

"Україна" 
Житомирський 

економіко-
гуманітарний 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 030134, 
виданий 

30.06.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
041249, 
виданий 

26.02.2015

29 ОК 1.5 Основи 
наукових 
досліджень та 
академічного 
письма

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)



інститут. 1. Теорія і практика 
професійної 
акмеології: 
монографія / Вознюк 
О.В., Дубасенюк О.А., 
Костюшко Ю.О., 
Осадчук Н.П., 
Сидорчук Н.Г. 
Житомир : Вид-во ПП 
"Євро-Волинь", 2020. 
392 с.
4. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій / 
практикумів / 
методичних вказівок / 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Педагогіка» для 
здобувачів вищої 
освіти освітнього 
ступеня «бакалавр» / 
розроб.: Ю. О. 
Костюшко, В. Й. 
Кузьменко, О. С. 
Бородіна. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021. 
2. Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни «Основи 
наукових досліджень 
та академічного 
письма» для 
здобувачів вищої 
освіти освітнього 
ступеня «бакалавр» / 
розроб.: Ю. О. 
Костюшко, В. Й. 
Кузьменко, О. С. 
Бородіна. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021.
3. Методологія та 
організація наукових 
досліджень: 
методичні 
рекомендації для 
написання курсової 
роботи / розроб.: Ю. 
О. Костюшко, А. Б. 
Артеменко. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021.
6. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня



1. Драгунова Віра 
Валентинівна. Дата 
захисту: 14-01-2020. 
Облікова картка 
дисертації (ОКД) 
0420U100252
19. Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об'єднаннях
1. Член-кореспондент 
Академії 
міжнародного 
співробітництва з 
креативної педагогіки 
«Полісся» (Диплом 
ПК№030 від 
06.09.2018 р.).
Кількість досягнень – 
4 (пп. 3, 4, 6, 19)

399828 Костюшко 
Юрій 
Олексійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Відокремлений 
структурний 

підрозділ 
закладу вищої 

освіти 
"Відкритий 

міжнародний 
університет 

розвитку 
людини 

"Україна" 
Житомирський 

економіко-
гуманітарний 

інститут.

Диплом 
кандидата наук 

ДK 030134, 
виданий 

30.06.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
041249, 
виданий 

26.02.2015

29 ОК 2.11 Основи 
психології

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
1. Теорія і практика 
професійної 
акмеології: 
монографія / Вознюк 
О.В., Дубасенюк О.А., 
Костюшко Ю.О., 
Осадчук Н.П., 
Сидорчук Н.Г. 
Житомир : Вид-во ПП 
"Євро-Волинь", 2020. 
392 с.
4. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій / 
практикумів / 
методичних вказівок / 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
1. Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Педагогіка» для 
здобувачів вищої 
освіти освітнього 
ступеня «бакалавр» / 
розроб.: Ю. О. 
Костюшко, В. Й. 



Кузьменко, О. С. 
Бородіна. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021. 
2. Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни «Основи 
наукових досліджень 
та академічного 
письма» для 
здобувачів вищої 
освіти освітнього 
ступеня «бакалавр» / 
розроб.: Ю. О. 
Костюшко, В. Й. 
Кузьменко, О. С. 
Бородіна. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021.
3. Методологія та 
організація наукових 
досліджень: 
методичні 
рекомендації для 
написання курсової 
роботи / розроб.: Ю. 
О. Костюшко, А. Б. 
Артеменко. Житомир : 
ЖЕГІ, 2021.
6. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
1. Драгунова Віра 
Валентинівна. Дата 
захисту: 14-01-2020. 
Облікова картка 
дисертації (ОКД) 
0420U100252
19. Діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об'єднаннях
1. Член-кореспондент 
Академії 
міжнародного 
співробітництва з 
креативної педагогіки 
«Полісся» (Диплом 
ПК№030 від 
06.09.2018 р.).
Кількість досягнень – 
4 (пп. 3, 4, 6, 19)

314126 Карпенко 
Сергій 
Володимиро
вич

Доцент, 
Суміщення

Відокремлений 
структурний 

підрозділ 
закладу вищої 

освіти 
"Відкритий 

міжнародний 
університет 

розвитку 
людини 

"Україна" 
Житомирський 

економіко-
гуманітарний 

інститут.

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004313, 
виданий 

13.10.1999, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
001185, 

виданий 
28.04.2004

12 ОК 2.1 Теорія 
лідерства

1. Наявність не менше 
п'яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection.
1. Карпенко С.В. 
Зарубіжний досвід 
організації державної 
служби та форми його 
використання в 
Україні у 90-х рр. ХХ 
ст. / Вісник 
Львівського 
університету, Випуск 
11, Збірник наукових 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 18. Знати та 
розуміти 
сутність, 
принципи, методи 
створення 
інклюзивного 
соціального 
середовища при 
працевлаштуванні, 
в процесі 
організації робочих 
місць та роботи 
людей з 
інвалідністю із 
урахуванням вимог 
універсального 
дизайну та/або 
технологій 
розумного 
пристосування

ОК 2.4 Вступ до 
спеціальності

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, 
мозковий штурм), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.2 Етика бізнесу Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.11 Основи 
психології

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 



доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

іспит.

ОК 2.15 Правове 
забезпечення 
господарської 
діяльності 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ПРН 17. 
Виконувати 
дослідження 
індивідуально 
та/або в групі під 
керівництвом 
лідера

ОК 2.14 
Комунікативний 
менеджмент

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
підготовка есе, розповідь, 
пояснення, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.9 Маркетинг Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, кейс 
стаді, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.8 Економіка 
підприємства

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (тематичні, 
практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.7 Фінанси, гроші 
та кредит

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (тематичні, 
практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.6 
Бухгалтерський облік

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (тематичні, 
практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 1.6 Інклюзивне 
суспільство

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 



викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Підсумковий контроль – 
залік.

ПР 2 Навчальна 
практика

Методи: Інструктаж, 
консультування, публічний 
захист.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 1.9 Іноземна мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Методи: практичні заняття, 
самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік

ОК 2.15 Правове 
забезпечення 
господарської 
діяльності 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.11 Основи 
психології

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.4 Вступ до 
спеціальності

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, 
мозковий штурм), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.3 Економічна 
теорія (макро- 
мікроекономіка)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, практичні заняття, 
наочні вправи), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.2 Етика бізнесу Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення), 
застосування елементів 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.



дистанційного навчання. 

ОК 2.1 Теорія 
лідерства

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, 
демонстрація), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ПР 1 Ознайомча 
практика

Методи: Інструктаж, 
консультування.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 1.8 Іноземна мова Методи: практичні заняття, 
самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік,іспит.

ОК 1.4 Філософія Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.5 Дослідження і 
формування систем 
управління 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
пояснення), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

Бакалаврська 
кваліфікаційна робота

Методи: дослідження, 
проектне та проблемне 
навчання, консультування.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист, іспит.

ОК 2.12 Управління 
персоналом

Методи: 
консультування,дискусія, 
активне самонавчання.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист з 
оцінюванням результатів 
дослідження.

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

Методи: 
консультування,дискусія, 
активне самонавчання.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист з 
оцінюванням результатів 
дослідження.

ПР 4 Виробнича 
практика

Методи: інструктаж, 
консультування, публічний 

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 



захист. щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 1.13 Економіко-
математичні методи і 
моделі

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (тематичні, 
практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація,моделювання), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік,іспит.

ОК 2.21 
Адміністративний 
менеджмент 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.12 Управління 
персоналом

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, розповідь, 
пояснення, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.1 Охорона праці в 
галузі

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ПР 3 Технологічна  
практика

Методи: інструктаж, 
консультування, публічний 
захист.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.16 Управління 
інноваціями

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
підготовка есе, розповідь, 
пояснення, кейс стаді, 
робота в малих групах), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.11 Міжнародна 
економіка

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, практичні заняття, 
наочні вправи), 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.



застосування елементів 
дистанційного навчання. 

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, кейс 
сталі, мозковий штурм, 
робота в малих групах), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік, іспит.

ОК 2.14 
Самоменеджмент

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, 
мозковий штурм), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 1.7 Основи 
навчання студентів 
(самоуправліня 
навчанням)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 1.5 Основи 
наукових досліджень 
та академічного 
письма

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 1.4 Інформаційні 
технології

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (тематичні, 
практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація,моделювання), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік,іспит.

 ОК 1.2 Українська 
мова (за професійним 
спрямуванням)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік,іспит.

ОК 1.1 Україна в 
контексті світового 
розвитку

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.



застосування елементів 
дистанційного навчання. 

ПРН 16. 
Демонструвати 
навички 
самостійної 
роботи, гнучкого 
мислення, 
відкритості до 
нових знань, бути 
критичним і 
самокритичним

ОК 1.1 Україна в 
контексті світового 
розвитку

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

 ОК 1.2 Українська 
мова (за професійним 
спрямуванням)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік,іспит.

ОК 2.1 Теорія 
лідерства

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, 
демонстрація), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 1.7 Основи 
навчання студентів 
(самоуправліня 
навчанням)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.9 Маркетинг Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, кейс 
стаді, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.8 Економіка 
підприємства

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (тематичні, 
практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.7 Фінанси, гроші 
та кредит

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (тематичні, 
практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.



ілюстрація), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

ОК 2.6 
Бухгалтерський облік

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (тематичні, 
практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 1.6 Інклюзивне 
суспільство

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 1.9 Іноземна мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Методи: практичні заняття, 
самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік

ОК 2.14 
Комунікативний 
менеджмент

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
підготовка есе, розповідь, 
пояснення, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ПР 1 Ознайомча 
практика

Методи: Інструктаж, 
консультування.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.11 Основи 
психології

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.4 Вступ до 
спеціальності

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, 
мозковий штурм), 
застосування елементів 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.



дистанційного навчання. 
ОК 2.3 Економічна 
теорія (макро- 
мікроекономіка)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, практичні заняття, 
наочні вправи), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.2 Етика бізнесу Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 1.8 Іноземна мова Методи: практичні заняття, 
самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік,іспит.

ОК 2.15 Правове 
забезпечення 
господарської 
діяльності 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ПР 2 Навчальна 
практика

Методи: Інструктаж, 
консультування, публічний 
захист.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 1.4 Філософія Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 1.13 Економіко-
математичні методи і 
моделі

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (тематичні, 
практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація,моделювання), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік,іспит.

Бакалаврська 
кваліфікаційна робота

Методи: дослідження, 
проектне та проблемне 
навчання, консультування.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист, іспит.



ОК 2.12 Управління 
персоналом

Методи: 
консультування,дискусія, 
активне самонавчання.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист з 
оцінюванням результатів 
дослідження.

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

Методи: 
консультування,дискусія, 
активне самонавчання.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист з 
оцінюванням результатів 
дослідження.

ПР 4 Виробнича 
практика

Методи: інструктаж, 
консультування, публічний 
захист.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.21 
Адміністративний 
менеджмент 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.14 
Самоменеджмент

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, 
мозковий штурм), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.12 Управління 
персоналом

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, розповідь, 
пояснення, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.1 Охорона праці в 
галузі

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ПР 3 Технологічна  
практика

Методи: інструктаж, 
консультування, публічний 
захист.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.



ОК 2.16 Управління 
інноваціями

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
підготовка есе, розповідь, 
пояснення, кейс стаді, 
робота в малих групах), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.11 Міжнародна 
економіка

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, практичні заняття, 
наочні вправи), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, кейс 
сталі, мозковий штурм, 
робота в малих групах), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік, іспит.

ОК 2.5 Дослідження і 
формування систем 
управління 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
пояснення), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 1.4 Інформаційні 
технології

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (тематичні, 
практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація,моделювання), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік,іспит.

ПРН 10. Мати 
навички 
обґрунтування 
дієвих 
інструментів 
мотивування 
персоналу 
організації

ОК 2.21 
Адміністративний 
менеджмент 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.12 Управління 
персоналом

Методи: 
консультування,дискусія, 
активне самонавчання.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист з 
оцінюванням результатів 
дослідження.

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 

Методи: 
консультування,дискусія, 
активне самонавчання.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 



операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

Підсумковий контроль – 
публічний захист з 
оцінюванням результатів 
дослідження.

ПР 4 Виробнича 
практика

Методи: інструктаж, 
консультування, публічний 
захист.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.12 Управління 
персоналом

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, розповідь, 
пояснення, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ПР 3 Технологічна  
практика

Методи: інструктаж, 
консультування, публічний 
захист.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, кейс 
сталі, мозковий штурм, 
робота в малих групах), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік, іспит.

ОК 2.11 Основи 
психології

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.1 Теорія 
лідерства

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, 
демонстрація), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ПРН 15. 
Демонструвати 
здатність діяти 
соціально 
відповідально та 
громадсько свідомо 
на основі етичних 
міркувань 
(мотивів), повагу 

ОК 1.1 Україна в 
контексті світового 
розвитку

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.



до різноманітності 
та 
міжкультурності

дистанційного навчання. 
ОК 2.1 Теорія 
лідерства

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, 
демонстрація), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.2 Етика бізнесу Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 1.6 Інклюзивне 
суспільство

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.4 Вступ до 
спеціальності

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, 
мозковий штурм), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

Методи: 
консультування,дискусія, 
активне самонавчання.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист з 
оцінюванням результатів 
дослідження.

ПР 4 Виробнича 
практика

Методи: інструктаж, 
консультування, публічний 
захист.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.12 Управління 
персоналом

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, розповідь, 
пояснення, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.1 Охорона праці в Методи: лекція, практичні Поточний контроль : усне 



галузі заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ПР 3 Технологічна  
практика

Методи: інструктаж, 
консультування, публічний 
захист.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.16 Управління 
інноваціями

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
підготовка есе, розповідь, 
пояснення, кейс стаді, 
робота в малих групах), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.3 Економічна 
теорія (макро- 
мікроекономіка)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, практичні заняття, 
наочні вправи), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.11 Міжнародна 
економіка

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, практичні заняття, 
наочні вправи), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.5 Дослідження і 
формування систем 
управління 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
пояснення), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 1.4 Філософія Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ПР 2 Навчальна 
практика

Методи: Інструктаж, 
консультування, публічний 
захист.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.



ОК 2.9 Маркетинг Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, кейс 
стаді, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.15 Правове 
забезпечення 
господарської 
діяльності 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, кейс 
сталі, мозковий штурм, 
робота в малих групах), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік, іспит.

ПРН 14. 
Ідентифікувати 
причини стресу, 
адаптувати себе 
та членів команди 
до стресової 
ситуації, 
знаходити засоби 
до її нейтралізації

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

Методи: 
консультування,дискусія, 
активне самонавчання.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист з 
оцінюванням результатів 
дослідження.

ОК 2.14 
Самоменеджмент

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, 
мозковий штурм), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.12 Управління 
персоналом

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, розповідь, 
пояснення, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік, іспит.



розповідь, пояснення, кейс 
сталі, мозковий штурм, 
робота в малих групах), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

ОК 2.14 
Комунікативний 
менеджмент

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
підготовка есе, розповідь, 
пояснення, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.11 Основи 
психології

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.1 Теорія 
лідерства

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, 
демонстрація), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ПРН 13. 
Спілкуватись в 
усній та письмовій 
формі державною 
та іноземною 
мовами

ОК 1.8 Іноземна мова Методи: практичні заняття, 
самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік,іспит.

ОК 1.13 Економіко-
математичні методи і 
моделі

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (тематичні, 
практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація,моделювання), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік,іспит.

ОК 1.9 Іноземна мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Методи: практичні заняття, 
самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік

 ОК 1.2 Українська 
мова (за професійним 
спрямуванням)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 



доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

залік,іспит.

ПРН 12. Оцінювати 
правові, соціальні 
та економічні 
наслідки 
функціонування 
організації

Бакалаврська 
кваліфікаційна робота

Методи: дослідження, 
проектне та проблемне 
навчання, консультування.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист, іспит.

ОК 2.12 Управління 
персоналом

Методи: 
консультування,дискусія, 
активне самонавчання.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист з 
оцінюванням результатів 
дослідження.

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

Методи: 
консультування,дискусія, 
активне самонавчання.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист з 
оцінюванням результатів 
дослідження.

ПР 4 Виробнича 
практика

Методи: інструктаж, 
консультування, публічний 
захист.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ПР 2 Навчальна 
практика

Методи: Інструктаж, 
консультування, публічний 
захист.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.16 Управління 
інноваціями

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
підготовка есе, розповідь, 
пояснення, кейс стаді, 
робота в малих групах), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, кейс 
сталі, мозковий штурм, 
робота в малих групах), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік, іспит.

ОК 1.13 Економіко-
математичні методи і 
моделі

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (тематичні, 
практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація,моделювання), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік,іспит.



ОК 2.9 Маркетинг Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, кейс 
стаді, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.8 Економіка 
підприємства

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (тематичні, 
практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.7 Фінанси, гроші 
та кредит

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (тематичні, 
практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.6 
Бухгалтерський облік

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (тематичні, 
практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.15 Правове 
забезпечення 
господарської 
діяльності 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.4 Вступ до 
спеціальності

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, 
мозковий штурм), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.3 Економічна 
теорія (макро- 
мікроекономіка)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, практичні заняття, 
наочні вправи), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.



ОК 2.2 Етика бізнесу Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.1 Охорона праці в 
галузі

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ПРН 11. 
Демонструвати 
навички аналізу 
ситуації та 
здійснення 
комунікації в різних 
сферах діяльності 
організації

ОК 2.16 Управління 
інноваціями

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
підготовка есе, розповідь, 
пояснення, кейс стаді, 
робота в малих групах), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.11 Міжнародна 
економіка

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, практичні заняття, 
наочні вправи), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, кейс 
сталі, мозковий штурм, 
робота в малих групах), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік, іспит.

ОК 2.5 Дослідження і 
формування систем 
управління 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
пояснення), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ПР 2 Навчальна 
практика

Методи: Інструктаж, 
консультування, публічний 
захист.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.



ОК 2.14 
Комунікативний 
менеджмент

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
підготовка есе, розповідь, 
пояснення, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ПР 3 Технологічна  
практика

Методи: інструктаж, 
консультування, публічний 
захист.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.9 Маркетинг Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, кейс 
стаді, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ПР 1 Ознайомча 
практика

Методи: Інструктаж, 
консультування.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.15 Правове 
забезпечення 
господарської 
діяльності 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.11 Основи 
психології

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.4 Вступ до 
спеціальності

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, 
мозковий штурм), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.3 Економічна 
теорія (макро- 
мікроекономіка)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 



нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, практичні заняття, 
наочні вправи), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.2 Етика бізнесу Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.8 Економіка 
підприємства

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (тематичні, 
практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.1 Охорона праці в 
галузі

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.12 Управління 
персоналом

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, розповідь, 
пояснення, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.14 
Самоменеджмент

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, 
мозковий штурм), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

Бакалаврська 
кваліфікаційна робота

Методи: дослідження, 
проектне та проблемне 
навчання, консультування.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист, іспит.

ОК 2.12 Управління 
персоналом

Методи: 
консультування,дискусія, 
активне самонавчання.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист з 
оцінюванням результатів 
дослідження.



ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

Методи: 
консультування,дискусія, 
активне самонавчання.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист з 
оцінюванням результатів 
дослідження.

ПР 4 Виробнича 
практика

Методи: інструктаж, 
консультування, публічний 
захист.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.1 Теорія 
лідерства

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, 
демонстрація), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 1.7 Основи 
навчання студентів 
(самоуправліня 
навчанням)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 1.4 Інформаційні 
технології

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (тематичні, 
практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація,моделювання), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік,іспит.

ПРН 9. 
Демонструвати 
навички взаємодії, 
лідерства, 
командної роботи

ОК 2.14 
Комунікативний 
менеджмент

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
підготовка есе, розповідь, 
пояснення, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.9 Маркетинг Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, кейс 
стаді, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ПР 1 Ознайомча 
практика

Методи: Інструктаж, 
консультування.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 



щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.11 Основи 
психології

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.4 Вступ до 
спеціальності

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, 
мозковий штурм), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.3 Економічна 
теорія (макро- 
мікроекономіка)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, практичні заняття, 
наочні вправи), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ПР 2 Навчальна 
практика

Методи: Інструктаж, 
консультування, публічний 
захист.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.2 Етика бізнесу Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.1 Теорія 
лідерства

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, 
демонстрація), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.5 Дослідження і 
формування систем 
управління 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
пояснення), застосування 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.



елементів дистанційного 
навчання. 

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, кейс 
сталі, мозковий штурм, 
робота в малих групах), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік, іспит.

ПР 3 Технологічна  
практика

Методи: інструктаж, 
консультування, публічний 
захист.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.12 Управління 
персоналом

Методи: 
консультування,дискусія, 
активне самонавчання.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист з 
оцінюванням результатів 
дослідження.

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

Методи: 
консультування,дискусія, 
активне самонавчання.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист з 
оцінюванням результатів 
дослідження.

ПР 4 Виробнича 
практика

Методи: інструктаж, 
консультування, публічний 
захист.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.21 
Адміністративний 
менеджмент 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.14 
Самоменеджмент

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, 
мозковий штурм), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.12 Управління 
персоналом

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.



заняття, розповідь, 
пояснення, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

ОК 2.1 Охорона праці в 
галузі

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ПРН 7. Виявляти 
навички 
організаційного 
проєктування

Бакалаврська 
кваліфікаційна робота

Методи: дослідження, 
проектне та проблемне 
навчання, консультування.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист, іспит.

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

Методи: 
консультування,дискусія, 
активне самонавчання.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист з 
оцінюванням результатів 
дослідження.

ПР 4 Виробнича 
практика

Методи: інструктаж, 
консультування, публічний 
захист.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.21 
Адміністративний 
менеджмент 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.12 Управління 
персоналом

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, розповідь, 
пояснення, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.16 Управління 
інноваціями

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
підготовка есе, розповідь, 
пояснення, кейс стаді, 
робота в малих групах), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 



адміністративний 
менеджмент)

доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, кейс 
сталі, мозковий штурм, 
робота в малих групах), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

залік, іспит.

ОК 2.5 Дослідження і 
формування систем 
управління 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
пояснення), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 1.13 Економіко-
математичні методи і 
моделі

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (тематичні, 
практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація,моделювання), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік,іспит.

ОК 2.9 Маркетинг Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, кейс 
стаді, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ПРН 8. 
Застосовувати 
методи 
менеджменту для 
забезпечення 
ефективності 
діяльності 
організації

Бакалаврська 
кваліфікаційна робота

Методи: дослідження, 
проектне та проблемне 
навчання, консультування.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист, іспит.

ОК 2.12 Управління 
персоналом

Методи: 
консультування,дискусія, 
активне самонавчання.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист з 
оцінюванням результатів 
дослідження.

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

Методи: 
консультування,дискусія, 
активне самонавчання.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист з 
оцінюванням результатів 
дослідження.

ПР 4 Виробнича 
практика

Методи: інструктаж, 
консультування, публічний 
захист.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.21 
Адміністративний 
менеджмент 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 



доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

іспит.

ОК 2.12 Управління 
персоналом

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, розповідь, 
пояснення, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ПР 3 Технологічна  
практика

Методи: інструктаж, 
консультування, публічний 
захист

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.16 Управління 
інноваціями

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
підготовка есе, розповідь, 
пояснення, кейс стаді, 
робота в малих групах), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.5 Дослідження і 
формування систем 
управління 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
пояснення), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 1.13 Економіко-
математичні методи і 
моделі

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (тематичні, 
практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація,моделювання), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік,іспит.

ПР 2 Навчальна 
практика

Методи: Інструктаж, 
консультування, публічний 
захист.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.14 
Комунікативний 
менеджмент

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
підготовка есе, розповідь, 
пояснення, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.



ОК 2.9 Маркетинг Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, кейс 
стаді, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.3 Економічна 
теорія (макро- 
мікроекономіка)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, практичні заняття, 
наочні вправи), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, кейс 
сталі, мозковий штурм, 
робота в малих групах), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік, іспит.

ПРН 6. Виявляти 
навички пошуку, 
збирання та 
аналізу інформації, 
розрахунку 
показників для 
обґрунтування 
управлінських 
рішень

ОК 1.4 Інформаційні 
технології

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (тематичні, 
практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація,моделювання), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік,іспит.

ОК 1.5 Основи 
наукових досліджень 
та академічного 
письма

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 1.7 Основи 
навчання студентів 
(самоуправліня 
навчанням)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання.

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.1 Теорія 
лідерства

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.



розповідь, пояснення, 
демонстрація), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

ОК 2.3 Економічна 
теорія (макро- 
мікроекономіка)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, практичні заняття, 
наочні вправи), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.21 
Адміністративний 
менеджмент 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.12 Управління 
персоналом

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, розповідь, 
пояснення, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ПР 3 Технологічна  
практика

Методи: інструктаж, 
консультування, публічний 
захист

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.16 Управління 
інноваціями

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
підготовка есе, розповідь, 
пояснення, кейс стаді, 
робота в малих групах), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, кейс 
сталі, мозковий штурм, 
робота в малих групах), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік, іспит.

ОК 2.5 Дослідження і 
формування систем 
управління 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.



пояснення), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

ПР 4 Виробнича 
практика

Методи: інструктаж, 
консультування, публічний 
захист.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 1.13 Економіко-
математичні методи і 
моделі

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (тематичні, 
практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація,моделювання), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік,іспит.

ОК 2.14 
Комунікативний 
менеджмент

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
підготовка есе, розповідь, 
пояснення, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.9 Маркетинг Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, кейс 
стаді, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.8 Економіка 
підприємства

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (тематичні, 
практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.6 
Бухгалтерський облік

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (тематичні, 
практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ПР 1 Ознайомча 
практика

Методи: Інструктаж, 
консультування.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.



ОК 2.15 Правове 
забезпечення 
господарської 
діяльності 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ПР 2 Навчальна 
практика

Методи: Інструктаж, 
консультування, публічний 
захист.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

Методи: 
консультування,дискусія, 
активне самонавчання.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист з 
оцінюванням результатів 
дослідження.

ОК 2.12 Управління 
персоналом

Методи: 
консультування,дискусія, 
активне самонавчання.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист з 
оцінюванням результатів 
дослідження.

Бакалаврська 
кваліфікаційна робота

Методи: дослідження, 
проектне та проблемне 
навчання, консультування.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист, іспит.

ПРН 5. Описувати 
зміст 
функціональних 
сфер діяльності 
організації

ОК 2.3 Економічна 
теорія (макро- 
мікроекономіка)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, практичні заняття, 
наочні вправи), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

Бакалаврська 
кваліфікаційна робота

Методи: дослідження, 
проектне та проблемне 
навчання, консультування.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист, іспит.

ОК 2.12 Управління 
персоналом

Методи: 
консультування,дискусія, 
активне самонавчання.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист з 
оцінюванням результатів 
дослідження.

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

Методи: 
консультування,дискусія, 
активне самонавчання.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист з 
оцінюванням результатів 
дослідження.

ПР 4 Виробнича 
практика

Методи: інструктаж, 
консультування, публічний 
захист

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.



ОК 2.21 
Адміністративний 
менеджмент 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ПР 3 Технологічна  
практика

Методи: інструктаж, 
консультування, публічний 
захист

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, кейс 
сталі, мозковий штурм, 
робота в малих групах), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік, іспит.

ОК 2.5 Дослідження і 
формування систем 
управління 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
пояснення), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ПР 2 Навчальна 
практика

Методи: Інструктаж, 
консультування, публічний 
захист

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.9 Маркетинг Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, кейс 
стаді, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ПР 1 Ознайомча 
практика

Методи: Інструктаж, 
консультування.

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.4 Вступ до 
спеціальності

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.



заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, 
мозковий штурм), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

ОК 2.16 Управління 
інноваціями

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
підготовка есе, розповідь, 
пояснення, кейс стаді, 
робота в малих групах), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ПРН 4. 
Демонструвати 
навички виявлення 
проблем та 
обґрунтування 
управлінських 
рішень

ПР 4 Виробнича 
практика

Методи: інструктаж, 
консультування, публічний 
захист

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.21 
Адміністративний 
менеджмент 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.14 
Самоменеджмент

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, 
мозковий штурм), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.12 Управління 
персоналом

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, розповідь, 
пояснення, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.1 Охорона праці в 
галузі

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ПР 3 Технологічна  
практика

Методи: інструктаж, 
консультування, публічний 
захист

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 



залік.

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

Методи: 
консультування,дискусія, 
активне самонавчання.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист з 
оцінюванням результатів 
дослідження.

ОК 2.16 Управління 
інноваціями

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
підготовка есе, розповідь, 
пояснення, кейс стаді, 
робота в малих групах), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.5 Дослідження і 
формування систем 
управління 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
пояснення), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 1.13 Економіко-
математичні методи і 
моделі

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (тематичні, 
практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація,моделювання), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік, іспит.

ОК 2.14 
Комунікативний 
менеджмент

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
підготовка есе, розповідь, 
пояснення, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.9 Маркетинг Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, кейс 
стаді, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.8 Економіка 
підприємства

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (тематичні, 
практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація), застосування 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.



елементів дистанційного 
навчання. 

ОК 2.7 Фінанси, гроші 
та кредит

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (тематичні, 
практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, кейс 
сталі, мозковий штурм, 
робота в малих групах), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік, іспит.

ОК 2.6 
Бухгалтерський облік

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (тематичні, 
практичні заняття, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.12 Управління 
персоналом

Методи: 
консультування,дискусія, 
активне самонавчання.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист з 
оцінюванням результатів 
дослідження.

Бакалаврська 
кваліфікаційна робота

Методи: дослідження, 
проектне та проблемне 
навчання, консультування.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист, іспит.

ОК 2.15 Правове 
забезпечення 
господарської 
діяльності 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.11 Основи 
психології

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.3 Економічна 
теорія (макро- 
мікроекономіка)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, практичні заняття, 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.



наочні вправи), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

ОК 2.2 Етика бізнесу Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.1 Теорія 
лідерства

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, 
демонстрація), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 1.7 Основи 
навчання студентів 
(самоуправліня 
навчанням)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ПРН 3. 
Демонструвати 
знання теорій, 
методів і функцій 
менеджменту, 
сучасних концепцій 
лідерства.

ОК 2.1 Теорія 
лідерства

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, 
демонстрація), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.2 Етика бізнесу Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.4 Вступ до 
спеціальності

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, 
мозковий штурм), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ПР 1 Ознайомча 
практика

Методи: інструктаж, 
консультування, публічний 
захист

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 



перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

Бакалаврська 
кваліфікаційна робота

Методи: дослідження, 
проектне та проблемне 
навчання, консультування.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист, іспит.

ОК 2.12 Управління 
персоналом

Методи: 
консультування,дискусія, 
активне самонавчання.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист з 
оцінюванням результатів 
дослідження.

ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

Методи: 
консультування,дискусія, 
активне самонавчання.

Поточний контроль : 
перевірка розділів роботи, 
перевірка на плагіат. 
Підсумковий контроль – 
публічний захист з 
оцінюванням результатів 
дослідження.

ПР 4 Виробнича 
практика

Методи: інструктаж, 
консультування, публічний 
захист

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.21 
Адміністративний 
менеджмент 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.12 Управління 
персоналом

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, розповідь, 
пояснення, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ПР 3 Технологічна  
практика

Методи: інструктаж, 
консультування, публічний 
захист

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.16 Управління 
інноваціями

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
підготовка есе, розповідь, 
пояснення, кейс стаді, 
робота в малих групах), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.



ОК 2.10 Менеджмент 
та адміністрування 
(менеджмент, 
операційний 
менеджмент, 
адміністративний 
менеджмент)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, кейс 
сталі, мозковий штурм, 
робота в малих групах), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік, іспит.

ОК 2.5 Дослідження і 
формування систем 
управління 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
пояснення), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 2.14 
Комунікативний 
менеджмент

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, тематичні, 
практичні заняття, 
підготовка есе, розповідь, 
пояснення, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.9 Маркетинг Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе, 
розповідь, пояснення, кейс 
стаді, робота в малих 
групах), застосування 
елементів дистанційного 
навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ПРН 2. Зберігати 
моральні, 
культурні, наукові 
цінності та 
примножувати 
досягнення 
суспільства, 
використовувати 
різні види та 
форми рухової 
активності для 
ведення здорового 
способу життя.

ОК 2.1 Охорона праці в 
галузі

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 1.4 Філософія Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 1.6 Інклюзивне 
суспільство

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.



заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання.

ПР 1 Ознайомча 
практика

Методи: інструктаж, 
консультування, публічний 
захист

Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.3 Економічна 
теорія (макро- 
мікроекономіка)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, практичні заняття, 
наочні вправи), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 1.3 Фізична 
культура  (Фізичне 
виховання. Основи 
здорового способу 
життя)

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (бесіда, 
дискусія, практичні заняття, 
наочні вправи), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 1.1 Україна в 
контексті світового 
розвитку

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ПРН 1. Знати свої 
права й обов’язки як 
члена суспільства, 
усвідомлювати 
цінності 
громадянського 
суспільства, 
верховенства 
права, прав і свобод 
людини і 
громадянина в 
Україні.

ОК 2.1 Охорона праці в 
галузі

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 1.4 Філософія Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 1.6 Інклюзивне 
суспільство

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ПР 1 Ознайомча 
практика

Інструктаж, консультування Поточний контроль : 
Поточна перевірка 
щоденника практики, 
перевірка звіту практики, 
публічний захист. 



Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.15 Правове 
забезпечення 
господарської 
діяльності 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

ОК 1.1 Україна в 
контексті світового 
розвитку

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
залік.

ОК 2.21 
Адміністративний 
менеджмент 

Методи: лекція, практичні 
заняття, самостійна робота. 
Поєднання традиційних та 
нетрадиційних методів 
викладання (наукові 
доповіді, бесіда, дискусія, 
тематичні, практичні 
заняття, підготовка есе), 
застосування елементів 
дистанційного навчання. 

Поточний контроль : усне 
опитування, поточне 
тестування, завдання 
самостійної роботи. 
Підсумковий контроль – 
іспит.

 


