
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Сумський державний університет

Освітня програма 40652 Менеджмент організацій

Рівень вищої освіти Молодший 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

  

Сторінка 1



Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 168

Повна назва ЗВО Сумський державний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 05408289

ПІБ керівника ЗВО Карпуша Василь Данилович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.sumdu.edu.ua

Інформація про ВСП ЗВО

Реєстраційний номер ВСП ЗВО у 
ЄДЕБО

888

Повна назва ВСП ЗВО Відокремлений структурний підрозділ «Класичний фаховий коледж Сумського 
державного університету»

Ідентифікаційний код ВСП ЗВО 01393102

ПІБ керівника ВСП ЗВО Гребеник Тетяна Вікторівна

Посилання на офіційний веб-сайт 
ВСП ЗВО

www.kpt.sumdu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/888

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 40652

Назва ОП Менеджмент організацій

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Молодший бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст»
 

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

Циклова комісія «Менеджмент»

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

Циклові  комісії: суспільно-правових дисциплін, іноземної мови, 
гуманітарних дисциплін, природничо-математичних дисциплін, 
«Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях», 
«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

 Сумська обл., м. Конотоп, вул. Садова, 39

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 7442

ПІБ гаранта ОП Гребеник Тетяна Вікторівна
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Посада гаранта ОП викладач ЗВО

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

v.grebennik@personnel.sumdu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-315-04-36

Додатковий телефон гаранта ОП +38(054)-472-51-65
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 1 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Історія розробки ОП «Менеджмент організацій» для початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти у ВСП 
«Класичний фаховий коледж СумДУ» веде свій відлік з 1999 р., коли була відкрита спеціальність «Організація 
виробництва» (на той час на базі Конотопського політехнічного технікуму).
У 2018 р. після проведення моніторингу ринку праці, вимог часу, прогнозування перспективних потреб 
роботодавців, опитування потенційних вступників зі складу здобувачів освіти інших спеціальностей коледжу, 
враховуючи наявні кадрові можливості, коледжем було ініційовано здійснення процедури розширення 
провадження освітньої діяльності за новим освітнім рівнем, зокрема за ОП «Менеджмент організацій» зі 
спеціальності 073 Менеджмент на початковому (короткому циклі) рівні вищої освіти (ліцензія – наказ МОН України 
від 21.11.2019 р. № 986-л). 
За відсутності Стандарту вищої освіти при визначенні компетентностей та програмних результатів навчання за ОП 
робоча проєктна група (далі – РПГ) керувалася Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову 
передвищу освіту», тимчасовим стандартом коледжу до введення в дію офіційно затвердженого стандарту вищої 
освіти у відповідності до опису 5-го кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій та короткому циклу 
вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, а також багаторічним досвідом з підготовки 
молодших спеціалістів за спеціальністю 073 Менеджмент.  Під час розробки цілей та програмних результатів 
навчання брались до уваги рекомендації та пропозиції роботодавців та представників академічного середовища, 
аналізувалися структура та зміст подібних програм у вітчизняних та закордонних закладах освіти, інформація про 
посади, які може займати майбутній молодший бакалавр менеджменту згідно з Класифікатором професій ДК 
003:2010, вивчався зарубіжний досвід в галузі опису професійних занять у міжнародній стандартній класифікації 
професій ISCO-08, враховувалась галузева структура господарської діяльності регіону та м. Конотоп. 
Інформація про ОП була внесена до Правил прийому коледжу та у 2020 р. на неї був оголошений та здійснений 
перший набір здобувачів освіти. У лютому 2021 р. було переоформлено ліцензію на провадження освітньої 
діяльності за спеціальністю 073 Менеджмент (наказ МОН України від 22.02.2021 р. № 19-л) у зв'язку з 
перейменуванням навчального закладу.
Протягом 2020/2021 н.р. робоча проєктна група із супроводу ОП вивчала досвід її реалізації у закладі, потреби 
зарахованих здобувачів освіти та потенційних вступників, які зверталися із інформаційними запитами до закладу 
освіти, вивчала тенденції на ринку праці та думки стейкхолдерів. Так, на основі зроблених висновків у 2021 р. ОП 
була переглянута та скоригована робочою проєктною групою, склад якої був доповнений представниками зі сторони 
роботодавців та здобувачів освіти за ОП. Рада роботодавців зі спеціальності 073 Менеджмент погодила внесені 
зміни (протокол № 1 від 27.08.2021 р.), Педагогічна рада коледжу схвалила оновлену редакцію ОП (протокол № 1 
від 27.08.2021 р.).  Вчена Рада СумДУ затвердила нову редакцію ОП (протокол № 1 від 30.08.2021 р.).
 
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 ОД

1 курс 2021 - 2022 5 4 0

2 курс 2020 - 2021 5 6 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) 40652 Менеджмент організацій

перший (бакалаврський) рівень 16289 менеджмент
4044 менеджмент
15636 менеджмент

другий (магістерський) рівень 7384 менеджмент організацій і адміністрування
7812 правоохоронна безпека
8629 Управління інноваційною діяльністю
10795 Управління проектами
10796 Управління правоохоронною безпекою
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16451 Бізнес-адміністрування
26317 Менеджмент фінансово-економічної безпеки
31387 Бізнес-адміністрування
32083 Менеджмент організацій і адміністрування

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

20759 менеджмент організацій та адміністрування
20761 управління інноваційною діяльністю
40803 Менеджмент
20760 екологічний менеджмент

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 20294 6119

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

20294 6119

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

0 0

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 ОПП_073_Менеджмент 
організацій_мол.бак.pdf

LoWz5Rd++JDfSgfmLQBbX4QhEvDTHRbnfUpYlh7Ufp
0=

Навчальний план за ОП Навч план освітньо професійна 
програма МЕНЕДЖМЕНТ 

ОРГАНІЗАЦІЙ  мол.бак..pdf

VjsdClmtWAkdqCkWoH3KKAnsZBP4CTTyLSuLB+sFpzo
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія-відгук викладача 
ВСП_Тернопільський_фаховий_ко
ледж_Тернопільського_нац.універ

ситету ім.І.Пулюя.pdf

zMZvXdTPq9vCjlRPFUIKAbpIkiCO3fXU3F/+ujFZgvM=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія-відгук директора 
Центру зайнятості 

м.Конотоп.pdf

CmMv2Yu9V+ZFXfoEVmf1tEvqii2IG1u8FhZMi6lBe+k=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія-відгук керівника ГО 
Конотопський ІТ Кластер.pdf

tNW8aF2Xsyet1j2Jpj+QtK2Wbldfio0DdzBYeIa7ZQU=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія-відгук завідувача секції 
менеджменту та 

підприємництва кафедри 
технологій і управління 

КІСуМДУ.pdf

CTX0Kfura0klSH6NKZabJw/IdlZtHuOzIb4ssG9zojk=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія-відгук заступниці 
директора 

Конотопськ.місц.центру з 
надання безполтаної 

вторинн.правової допомоги.pdf

nQM33eqQlhjR5alvh3QeAu9vHbdxBRKKTwBUQwCdTro
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілями ОП є здійснення підготовки ринково-орієнтованих менеджерів, які мають спеціалізовані емпіричні та 
теоретичні знання, що відносяться до сфери управління організаціями; вміють ефективно виконувати складні задачі 
у спеціалізованих сферах професійної діяльності, орієнтованих на планування, зокрема розподіл ресурсів, аналіз, 
контроль та прийняття рішень у звичних умовах з елементами непередбачуваності для задоволення потреб бізнесу 
та організацій у різних галузях економіки. Характерною особливістю ОП є спеціальна підготовка менеджерів з 
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креативним способом мислення, здатних до адаптації та дії у звичних умовах з елементами непередбачуваності, 
проводити аналіз конкретних та абстрактних проблем управління організаціями, застосовувати засвоєні знання та 
набуті навики у спеціалізованому контексті. Так, унікальність ОП  вбачаємо в її орієнтації саме на галузевий та 
регіональний контексти, що зумовлені як потребами ключових підприємств, організацій, установ регіону, зокрема, 
переробної промисловості, так і потенційними сферами вітчизняної господарської діяльності в цілому. ОП 
передбачає підготовку практичну підготовку здобувачів вищої освіти на базі підприємств, державних установ та 
некомерційних організацій. Крім того, ОП забезпечує формування не лише освітньої, але й соціальної складової 
особистості майбутнього менеджера, цілком адаптованого до соціально-психологічних реалій сучасного суспільства.

 

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

Місія коледжу, яка відображена в Стратегії  розвитку закладу (http://surl.li/armms), полягає в задоволенні потреб 
вітчизняного ринку праці України як в цілому, так і на регіональному рівні, зокрема, створення середовища, в якому 
кожен може отримати якісну освіту та якісні освітні послуги, допомагати здобувача освіти усвідомлювати й 
спрямовувати власну поведінку в контексті Lifelong learning. 
Цілі ОП відповідають названій місії та Стратегії розвитку коледжу у частині забезпечення підготовки 
високоосвічених фахівців, створення, зберігання та поширення знань у природничій, суспільно-гуманітарний, 
науково-технічній сферах. Цілі ОП також корелюються зі Стратегією розвитку коледжу у частині урахуванням 
стратегічних документів національного та регіонального рівнів. Традиційно основним профілем коледжу була 
підготовка фахівців, здатних до вирішення широкого кола виробничих та управлінських проблем в ринкових умовах 
господарювання. Організація освітнього процесу в коледжі за ОП відбувається як у традиційному освітньому 
середовищі, так і в системно-організованому веб-середовищі з використанням технологій дистанційного навчання, 
локалізованому в LMS Moodle (https://usnd.to/552c), а також з використанням комунікаційних онлайн сервісів. 
Існуюче веб-середовище дистанційного навчання уможливлює реалізацію права здобувачів освіти за ОП на 
отримання якісних освітніх послуг, особливо в умовах встановлення карантину та/або запровадження посилених 
протиепідемічних заходів.

 

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

Інтереси здобувачів вищої освіти було враховано під час формування сукупності фахових компетентностей та soft-
skills, набуття яких сприятиме розвитку свідомого конструювання випускником за ОП свого професійного та/або 
академічного майбутнього, формуванню стійкої суб’єктивної позиції здобувача ВО за ОП в усвідомленні 
незавершеності свого навчання за коротким циклом. При започаткуванні ОП, зокрема, формулюванні цілей та 
програмних результатів навчання ОП, враховані запити здобувачів освіти коледжу, які навчались на ОП 
«Організація виробництва» (спеціальність 073 Менеджмент) ОКР «молодший спеціаліст» (протокол циклової 
комісії №7 від 18.01.2021). Результати періодичних опитувань здобувачів освіти (http://surl.li/aptql), які навчаються 
за цією ОП, враховуються при актуалізації ОП, зокрема, при формуванні змісту освітніх компонентів, форм та 
методів викладання, вибіркової компоненти, а також під час моніторингу внутрішнього забезпечення якості освіти в 
коледжі. Інституційно члени студентського самоврядування долучені до процесу розробки, обговорення та 
схвалення ОП в якості членів РПГ, Ради з якості, Педагогічної ради. У групу розробників останньої редакції ОП 
увійшла представник студентського самоврядування – Пичик А. (гр. М-01).  Випуск за цією ОП буде здійснюватися 
вперше у 2022 році.

- роботодавці

Роботодавці, з якими співпрацює циклова комісія «Менеджмент», залучені до процесів розробки та оновлення ОП у 
різних формах, а саме: обговорення змісту освітніх компонентів, аналіз тенденцій попиту на ринку праці та 
кваліфікаційних вимог до професійної діяльності випускників за ОП. До перегляду ОП у 2021 році залучалися 
провідні фахівці організацій, підприємств, установ, таких як: директор Конотопського міськрайонного центру 
зайнятості Толкачов Г.О., заступник голови Конотопської районної ради  Бойченко О.О, генеральний директор ТОВ 
«ТВК «ТАСКО ПЛЮС» Глущенко Я.С., бухгалтер СП «Конотопська колійна машинна станція» АТ «Українська 
залізниця» Стрига О.В., заступниця директора Конотопського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги Волік В.І.). Представники роботодавців рецензують ОП та вносять пропозиції з актуалізації 
змісту програми та її компонентів, а також з удосконалення інформаційного забезпечення ОП. Так, думку 
роботодавців було враховано шляхом доповнення ОК «Соціологія і психологія» змістовим модулем «Психологічне 
забезпечення професійної діяльності» (протокол циклової комісії суспільно-правових наук №1 від 31.08.2021р.) та 
введенням до каталогу вибіркових дисциплін циклу фахової підготовки онлайн-курсу «Бухгалтерський облік у 
підприємництві» (протокол циклової комісії «Менеджмент» № 1 від 31.08.2021р.). Позитивні рецензії фахівців-
практиків, відгуки щодо змісту ОП підтверджують врахування сучасних професійних вимог до майбутнього фахівця 
з менеджменту (http://surl.li/apupr).

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти як одного зі стейкхолдерів ОП враховані в процесі впровадження і реалізації цієї 
ОП, а саме: при формуванні вибіркової компоненти за циклами як загальної, так і фахової підготовки, їх змістовного 
наповнення, а також при розподілі кредитів, семестрів вивчення навчальних дисциплін. При розробці ОП в 2020 р. 
був залучений доцент кафедри технологій та управління  Конотопського інституту СумДУ, к.е.н. Власенко Д.О. 
Створені умови для співпраці з представниками інших ЗВО: так, до перегляду ОП у 2021 році було залучено 
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викладачку Технічного фахового коледжу Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, 
к.е.н., Академіка академії економічних наук України Редькву О.В. (http://surl.li/apusa). Інтереси академічної 
спільноти враховано шляхом впровадження освітніх компонентів в ОП як відповідь на вимогу сучасності, у т.ч. 
динамічного освітнього простору. Так, до вибіркової компоненти фахового спрямування було додано навчальну 
дисципліну “Проєктний менеджмент”.

- інші стейкхолдери

Іншими стейкхолдерами можна вважати: 
а) потенційних вступників і їхніх батьків, зацікавленість яких у якісній освіті з менеджменту з’ясовується та 
враховується в процесі активної профорієнтаційної роботи як викладачів циклової комісії «Менеджмент», так і 
викладачів коледжу. «День відкритих дверей» проводиться не менше двох разів на рік  в різних форматах та у 
відповідності до карантинних вимог (http://surl.li/aputw). Крім цього, на головній сторінці сайту коледжу розміщена 
вкладка «Ваші запитання по вступу», що створює умови для забезпечення зворотного зв'язку із потенційними 
вступниками,  їх батьками та ін. (http://surl.li/apuud). 
б) представники громадських організацій  (БФ «Відень», ГО «Конотопський ІТ-кластер», БФ «Частинка добра», ГО 
«Агенція регіонального розвитку Сіверського регіону України», що в процесі своєї діяльності та співпраці із 
коледжем впливають на формування соціально відповідальних та ініціативних особистостей, які готові до 
професійної діяльності в динамічному ринковому просторі (http://surl.li/arlwq).

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

Цілі ОП та програмні результати навчання відповідають тенденціям розвитку ринку праці. Періодично відбувається 
перегляд ОП з метою її удосконалення. У здобувача освіти послідовно та комплексно формуються фахові 
компетентності сучасного менеджера, який здатний кваліфіковано здійснювати свою діяльність в різних сферах 
економіки. При формуванні навчального плану для здобувачів вказані тенденції представлені в навчальних 
дисциплінах (http://surl.li/aqyls), у темах курсової роботи, тематика та змістовність якої відбиває спрямованість на 
сучасні тенденції у галузі управління та адміністрування, зокрема у виробничій сфері.

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

Галузевий контекст ОП реалізовано у його секторальної ідентифікації згідно з КВЕД-2010, а саме за  секцією С 
«Переробна промисловість», а регіональний – переважною більшістю у промисловому секторі господарства м. 
Конотоп підприємств саме переробної промисловості. Розкриття галузевого та регіонального аспектів ОП 
реалізовано в змісті освітніх компонентів, таких як: ОК 3. Безпека життєдіяльності та охорона праці; ОК 13. 
Економічний аналіз; ОК 14. Діловодство; ОК 15. Основи обліку та оподаткування; ОК 16. Організація виробництва, а 
також інтегровано в зміст ОК 17. Виробнича практика з фокусом на функціональну спроможність здобувача освіти 
за ОП до виконання програм розвитку промисловості у спеціалізованому середовищі професійної діяльності на базі 
СГ регіону, серед яких переважна більшість є саме промислового спрямування. Крім цього, розробці ОП та/або її 
актуалізації передує аналітично-статистична робота членами РПГ, результати якої обговорюються на засіданнях 
ЦК, РПГ, в також Експертної ради роботодавців 073. Здійснюється аналітичний огляд  основних макроекономічних 
показників як на державному, так і на регіональному рівнях (дані Держстат України, Сумської обл., м. Конотоп); 
контент-аналіз Стратегії регіонального розвитку Сумської обл., а також м. Конотоп; аналіз попиту потреб та 
кваліфікаційних вимог до кадрів цієї групи на ринку праці (за даними Інтернет-сайтів з працевлаштування); 
конкурентний аналіз конкурсних пропозицій за аналогічними ОП у ЗВО України (дані Вступ.ОСВІТА.UA).

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

Під час формування цілей і програмних результатів навчання ОП «Менеджмент організацій» враховано досвід 
вітчизняних освітніх програм  з підготовки молодших бакалаврів менеджменту, в яких є унікальне спрямування, а 
також подібні цілі й програмні результати навчання. Серед проаналізованих освітніх програм ЗВО були: Київський 
національний торговельно-економічний університет, Уманський державний педагогічний університет імені Павла 
Тичини, Полтавський університет економіки і торгівлі. Вивчення практик закордонних закладів освіти з реалізації 
подібних ОП у галузі знань 041 «Business and administration» продукував можливість ідентифікувати сучасні 
тенденції розвитку глобалізованого освітнього середовища. Так, функціональний бенчмаркінг був реалізований в 
розрізі вивчення особливостей надання освітніх послуг в Карсонському Коледжі Бізнесу Вашингтонського 
державного університету (США), Yale School of Management (США), University od Lodz (Польща), Kozminski University 
(Польща).

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

Стандарт вищої освіти України у галузі знань 07 Управління та адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент  
для початкового рівня (короткого циклу) відсутній. ОП відповідає тимчасовому стандарту Класичного фахового 
коледжу Сумського державного університету до введення в дію офіційно затвердженого стандарту вищої освіти 
(http://surl.li/apvcg).
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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?

Програмні результати навчання ОП відповідають вимогам НРК України 5-го кваліфікаційного рівня за такими 
дескрипторами: 
а) знання (всебічні спеціалізовані емпіричні та теоретичні знання у сфері навчання та/або професійної діяльності, 
усвідомлення меж цих знань) – ПРН 1., ПРН 2., ПРН 3.;
б) уміння/навички (широкий спектр когнітивних та практичних умінь/навичок, необхідних для розв’язання 
складних задач у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання; знаходження творчих рішень або 
відповідей на чітко визначені конкретні та абстрактні проблеми на основі ідентифікації та застосування даних 
планування, аналіз, контроль та оцінювання власної роботи та роботи інших осіб у спеціалізованому контексті) – 
ПРН 4., ПРН 5., ПРН 6., ПРН 11., ПРН 12.
в) комунікація (взаємодія з колегами, керівниками та клієнтами у питаннях, що стосуються розуміння, навичок та 
діяльності у професійній сфері та/або у сфері навчання, донесення до широкого кола осіб (колеги, керівники, 
клієнти) власного розуміння, знань, суджень, досвіду, зокрема у сфері професійної діяльності) – ПРН 7., ПРН 9.; 
г) відповідальність і автономія (організація та нагляд (управління) в контекстах професійної діяльності або 
навчання в умовах непередбачуваних змін покращення результатів власної діяльності і роботи інших здатність 
продовжувати навчання з деяким ступенем автономії) – ПРН 8., ПРН 10.
Таким чином, ОП повністю відповідає основним вимогам 5-го рівня Національної рамки кваліфікації для 
підготовки молодшого бакалавра.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

120

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)?

90

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

30

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

Зміст ОП відповідає предметній області галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 
«Менеджмент».
Предметна область характеризується наступними цілями навчання: набуття знань і умінь у сфері менеджменту, що 
дозволяють розв’язувати комплексні проблеми в галузі управління та адміністрування зі спеціальності 
«Менеджмент» на засадах глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 
професійної практики.
Обов´язкова частина ОП містить цикли загальної та фахової підготовки. 
До загального циклу відносяться такі ОК: «Українознавство» (зі змістовим модулем «Комунікативний курс 
української мови»), «Іноземна мова», «Вища математика» (зі змістовим модулем «Теорія ймовірностей і 
математична статистика», «Філософія» і «Безпека життєдіяльності та охорона праці».
Цикл фахової підготовки спрямований на здобуття глибинних знань зі спеціальності. Передові концептуальні та 
методологічні знання професійного характеру у сфері менеджменту, що становлять теоретичний зміст предметної 
області,  розглянуто в ОК «Менеджмент»,  «Теорія організацій» та «Організація виробництва».
Соціально-економічні та психологічні напрями професійної управлінської діяльності вивчаються в ОК «Соціологія і 
психологія» та «Економічна теорія».
Розгляд правових аспектів  управління організаціями та їх підрозділами, а також оформлення різних типів ділової 
документації в менеджменті закцентовано в ОК «Діловодство»  та «Господарське право».
ОП передбачає оволодіння наступними методами, методиками та технологіями для застосування на практиці, а 
саме: критичний аналіз, оцінка економічних проектів та бізнес-ідей; математично-статистичні методи та 
інформаційні технології  обробки економічних даних у сфері менеджменту. Вони розглянуті в ОК «Економічний 
аналіз», «Основи обліку та оподаткування» та «Інформаційні системи та технології в управлінні».
Набуття універсальних навичок з організації та управління бізнес-процесами у підприємництві  забезпечується ОК 
«Основи підприємництва».
З метою формування та закріплення практичних навичок з менеджменту та управління бізнес-процесами у 
виробничій сфері ОП передбачає проходження у 4-му семестрі виробничої практики на підприємствах, в установах, 
організаціях різних типів власності з переважною локалізацією в частці підприємств переробної галузі.
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Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Здобувачі вищої освіти ОП мають можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію через:
- вільний індивідуальний вибір навчальних дисциплін (представлених у вибірковій частині ОП) в обсязі, що 
відповідає вимогам ЗУ «Про вищу освіту»;
- участь у формуванні індивідуального навчального плану (http://surl.li/aqywc);
- можливість індивідуального вибору способу вивчення навчальної дисципліни – традиційна форма, он-лайн 
навчання;
- можливість індивідуального вибору тематики індивідуальних завдань, курсової роботи;
- можливість участі у програмах внутрішньої та міжнародної мобільності, в тому числі віртуальних академічних 
обмінів;
- можливість визнання результатів навчання за результатами вивчення масових онлайн курсів, неформальної 
освіти;
- можливість вибору місць проходження практики;
- можливість переходу на індивідуальний графік навчання (https://bit.ly/3pFI6G7).
Тематичне анкетування щодо реалізації права здобувачів на вибір навчальних дисциплін, проведене в жовтні 2020 
року, засвідчило в цілому достатньо високий рівень їх задоволеності щодо моделі формування індивідуальної 
освітньої траєкторії.

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

У коледжі процедура вибору здобувачами освіти навчальних дисциплін окреслена у Положенні про організацію 
викладання дисциплін вільного вибору (https://usnd.to/552p )  та відбувається шляхом вільного вибору здобувачами 
певних вибіркових компонент із сформованих каталогів навчальних дисциплін № 1 (цикл загальної підготовки) та 
№2 (цикл фахової підготовки). Кожен каталог є систематизованим анотованим переліком навчальних дисциплін, 
які відносяться до вибіркової складової ОП «Менеджмент організацій» та розміщуються на сайті 
коледжу(http://surl.li/aqywe). 
Вільний вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем у межах, передбачених ОП, в обсязі, що становить 
25% від загального обсягу кредитів ЄКТС, встановлених для початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти.
Заходи щодо забезпечення права здобувачів на вільний вибір дисциплін:
1) підготовча робота, у тому числі кожного навчального року у термін до 15 вересня: ознайомлення здобувачів з 
особливостями освітнього процесу й структури навчальних планів у розрізі обов’язкових та вибіркових складових; 
інформування про порядок, строки та особливості реєстрації для вивчення дисциплін вільного вибору.
2) методична робота щодо формування /оновлення каталогів дисциплін вільного вибору: у термін до 30 вересня 
кожного навчального року циклові комісії подають пропозиції до навчально-методичного кабінету анотований 
перелік дисциплін вільного вибору, орієнтованих на розвиток загальних компетентностей (каталог № 1), для 
подальшого їх затвердження на Раді з якості коледжу. У термін до 01 жовтня кожного навчального року циклові 
комісії актуалізують перелік дисциплін вільного вибору профілізації циклу фахової підготовки (каталог № 2) з 
урахуванням результатів опитування здобувачів ВО щодо організації їх вивчення, результатів моніторингу ринку 
праці, а також рекомендацій стейкхолдерів за ОП. До 30 жовтня триває процедура експертизи пропозицій щодо 
формування каталогів. У термін до 01 січня каталоги затверджуються Радою із якості коледжу та розміщуються на 
офіційному сайті коледжу.
3) процедура реєстрації для вивчення вибіркових дисциплін здійснюється здобувачами шляхом власноруч поданої 
заяви (в умовах карантинних обмежень, шляхом заповнення Google-форм) у такі терміни: для здобувачів 1-го курсу 
– на наступний навчальний рік до 15 травня поточного навчального року; для здобувачів, яких зараховано за 
скороченим терміном навчання – протягом 1-го тижня з дати зарахування у поточному навчальному році. 
За результатами вибору групи формуються з урахуванням мінімальних та максимальних обмежень, встановлених 
каталогом вибіркових дисциплін. У разі несформованості групи здобувачі можуть реалізувати своє право на вільний 
вибір дисциплін через навчання з використанням відкритих електронних ресурсів під керівництвом викладача.

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

За ОП 2020 року передбачена виробнича практика тривалістю 3 тижні (5 кредитів ЄКТС), а також практичні заняття 
з навчальних дисциплін. Поєднання в освітньому процесі на практичних заняттях з навчальних дисциплін різних 
методів навчання забезпечує формування у здобувачів компетентностей, необхідних для подальшої професійної 
діяльності. Метою виробничої практики є здобуття здобувачами освіти практичних навичок зі спеціальності та 
набуття ними практичного досвіду у сфері управління бізнес-процесами на підприємствах. Виробнича практика 
забезпечує формування ЗК5 та ЗК6 та ФК 1-3, 7, 8, 11, 12. Основні цілі і завдання практики попередньо погоджуються 
з роботодавцями, програма практики обговорюється на засіданнях Експертної ради роботодавців. Виробничу 
практику здобувачі освіти проходять на підприємствах, організаціях та установах різних типів власності, з якими 
підписані угоди про співпрацю та меморандуми. Із зовнішніми партнерами ОП укладено договори про 
співробітництво (ТОВ НВО «Червоний металіст», ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», ПАТ Роменський завод 
«Тракторзапчастина», АТ КБ «Приватбанк», ТОВ «Вітчизна», ВП «Конотопська дистанція електропостачання» 
регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця» та ін.). Результати проходження 
виробничої практики оформлюються здобувачем як письмовий звіт, що підлягає захисту перед комісією. 
Проведення виробничої практики для навчальної групи М-01 першого набору за ОП  заплановано на період з 
30.05.2022 р. по 17.06.2022 р.

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

ОП «Менеджмент організацій» забезпечує здобуття соціальних навичок як через обов’язкові освітні компоненти 
(«Іноземна мова», «Соціологія і психологія», «Філософія», «Українознавство (зі змістовим модулем 
«Комунікативний курс української мови», «Менеджмент», «Теорія організацій»). Здобувачі можуть 
інтенсифікувати формування соціальних навичок і  через вибіркові освітні компоненти («Іноземна мова за 
професійним спрямуванням», «Іноземна мова (друга іноземна мова  – за умови досягнення рівня В2 з першої 
іноземної мови»), «Методи прийняття управлінських рішень», «Психологія управління» та «Управління 
персоналом»).
Формування soft skills також забезпечується використанням таких методів навчання, як ділові ігри, ситуаційні 
вправи, робота в команді, мозковий штурм, case-studies, дискусії, захист курсової роботи, що передбачено в 
силабусах ОК. Наприклад, такі soft skills, як комунікація, лідерство, партнерство, здатність брати на себе 
відповідальність і уміння долати конфлікти, управляти своїм часом, здатність мислити логічно, розвиваються в 
більшості освітніх компонентів ОП.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.

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

Нормативний термін підготовки молодшого бакалавра за ОП «Менеджмент організацій» становить 1 рік 10 місяців, 
що еквівалентно 120 кредитам ЄКТС, з яких обов’язкові навчальні дисципліни та виробнича практика  – 90 кредитів, 
вибіркові навчальні дисципліни – 30 кредитів.
Відповідно до навчального плану для здобувачів вищої освіти за початковим (коротким циклом) фактичне 
навантаження здобувачів (включно з самостійною роботою) не перевищує 45 годин на тиждень. Для організації СРЗ 
за дисциплінами ОП передбачені консультації викладачів. 
В освітній програмі «Менеджмент організацій» використовуються наступні види контактних (аудиторних) годин: 
лекції (55% від загальної кількості аудиторних), практичні заняття (44%) та лабораторні (близько 1%). Кількість 
годин аудиторних занять в одному кредиті ЄКТС становить у середньому 36%.
Максимальна кількість аудиторних годин на один тиждень теоретичного навчання становить 20 годин.
Загальна кількість навчальних дисциплін  і практик складає не більше 8 на семестр, відповідно – не більше 16 на 
навчальний рік.
У випускному семестрі до кількості ОК включаються виробнича практика та атестаційний кваліфікаційний іспит.

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 ОП «Менеджмент організацій» підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не здійснюється.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

http://surl.li/aqyzy

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

Правила прийому до коледжу розробляються щороку на основі Умов прийому на навчання для ЗВО, затверджених 
наказом МОН. До їх розробки, обговорення та схвалення долучається гарант програми, завідуючий відділенням та 
члени групи забезпечення ОП (https://bit.ly/2XJWIsy). 
Мінімальний бал ЗНО встановлено на рівні 100 балів. Для вступу на ОС «Молодший бакалавр» на основі повної 
загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується: 
КБ = К1×П1 + К2×П2 + К3×А,
де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета (українська мова і 
література); П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з другого предмета (математика) за 
шкалою 100-200; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту (за шкалою 100-200); К1, К2, К3 - 
значення вагових коефіцієнтів.
Для вступу на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС 
фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти 
конкурсний бал розраховується на основі оцінки ЗНО або вступного іспиту з української мови і літератури (за 
шкалою від 100 до 200 балів), або оцінки фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів). 
Програма вступного випробування інтегрує знання з таких професійних дисциплін: теорія організацій, основи 
обліку та оподаткування, менеджмент.
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Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, здійснюється в коледжі відповідно до Положення про 
академічну мобільність, яке розміщене на сайті коледжу (https://bit.ly/3Gm3giJ. Документ урегульовує усі аспекти 
визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти або фахової передвищої освіти.
До участі у програмах академічної мобільності допускаються здобувачі освіти коледжу, починаючи з другого курсу 
навчання за ОС «молодший бакалавр».
Визнання результатів навчання в рамках академічного співробітництва коледжу з іншими закладами освіти 
здійснюється з використанням європейської системи трансферу та накопичення кредитів ECTS або з використанням 
системи оцінювання навчальних здобутків здобувачів освіти, прийнятої у країні закладу фахової передвищої та 
вищої освіти-партнера, якщо в ній не передбачено застосування ЕСТS.
При часткових відмінностях у назвах навчальних дисциплін вони можуть бути перезараховані на підставі аналізу 
наданої програми, який проводить циклова комісія «Менеджмент» (https://bit.ly/3CgckmJ).
Переведення, відрахування і поновлення здобувачів освіти з інших ЗВО, а також визнання результатів навчання 
регламентуються  також Положенням про переведення, відрахування та поновлення здобувачів 
(https://usnd.to/552z).

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

Практики застосування вказаних правил на ОП «Менеджмент організацій»  не було.

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, регламентується Положенням про порядок 
визнання результатів навчання, здобутих у неформальній освіті, яке розміщене на сайті 
коледжу(https://bit.ly/3jG538t).
Визнання результатів навчання молодших бакалаврів в неформальній освіті не обмежується та здійснюється за 
всіма дисциплінами за ОП. Процедура визнання має здійснюватися в семестрі, що передує семестру, у якому згідно з 
навчальним планом освітньої програми передбачено вивчення конкретного освітнього компонента.
Для проведення процедури визнання результатів навчання здобувач освіти звертається із заявою до директора 
коледжу з проханням про визнання результатів навчання у неформальній освіті. До заяви додаються документи, що 
підтверджують компетентності, які здобувач отримав під час навчання (сертифікати, свідоцтва тощо). 
Для визнання результатів навчання у неформальній освіті розпорядженням заступника директора з навчальної 
роботи створюється комісія, до складу якої входять: завідувач відділення; гарант освітньої програми, за якою 
навчається здобувач; педагогічні працівники, які викладають дисципліни, що пропонуються для перезарахування 
годин/модулів.

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

У І семестрі 2021/2022 н.р. студент гр. М-11  Солошенко М. прослухав курс  «Соціальне підприємництво» (жовтень,  
2021 р.)  на освітній платформі «Прометеус» та звернувся із заявою на ім’я директора коледжу про зарахування 
йому відповідного модулю з дисципліни «Основи підприємництва» у наступному семестрі.

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

Основні форми і методи навчання та викладання в коледжі визначено у Положенні про організацію освітнього 
процесу у ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ» (https://usnd.to/552r). Методи та засоби навчання, за 
допомогою яких досягаються  визначені ПРН, відображені у силабусах навчальних дисциплін. Форма силабусу 
передбачає узгодження результатів навчання за ОК з ПРН, методами навчання та викладання. Навчання і 
викладання за ОП включає:
а) інтерактивні лекції (ОК2, ОК8), проблемні лекції (ОК4, ОК5, ОК9, ОК10, ОК16), лекції-дискусії (ОК15), лекції з 
елементами бесіди (ОК1, ОК14);
б) застосування як традиційної системи методів і прийомів, так і інноваційних інтерактивних методик, зокрема: 
кейс-метод (ОК9, ОК12), мозковий штурм (ОК2), імітаційні методи навчання (ОК2), виконання розрахунково-
аналітичних завдань (ОК13, ОК15), проблемно-пошукові методи навчання (ОК6, ОК7, ОК12), індивідуально-
дослідницькі завдання (ОК11).
в) навчання з використанням власних мобільних пристроїв, технологій електронного навчання (Moodle), змішаного 
навчання;
г) за організаційними формами: електронне навчання в системах відеозв'язку Zoom та Google Meet.
Акцент робиться на особистісному саморозвитку, груповій роботі, вмінні презентувати результати, що сприяє 
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формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти впродовж життя. Досягненню ПРН сприяє 
і співпраця з роботодавцями, в тому числі і залучення практиків в рамках проведення виробничих екскурсій та 
гостьових лекцій.

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?

Дотримання вимог студентоцентрованого підходу у коледжі реалізується через застосування сучасних 
інтерактивних форм і методів навчання (командна робота, сase-study, розробка проєктів) сприяє посиленню ролі 
здобувача як учасника освітнього процесу. Студентоцентрований підхід реалізується і в процедурі вибору 
навчальних дисциплін, яка передбачає попереднє ознайомлення здобувачів освіти з формами і методами 
викладання вибіркових ОК через оприлюднені на сайті коледжу силабуси. Втілення студентоцентрованого навчання 
в коледжі передбачає: повагу й увагу до розмаїтості здобувачів та їх потреб, уможливлюючи гнучкі навчальні 
траєкторії; застосування різних способів подачі матеріалу; гнучке використання різноманітних педагогічних 
методів, а також педагогічне наставництво. З метою покращення роботи коледжу і підвищення якості надання 
освітніх послуг згідно Положення про опитування щодо якості освітньої діяльності (https://bit.ly/3ClJEsv)  
проводиться систематичне опитування здобувачів освіти з метою визначення їх потреб та інтересів, а також 
вдосконалення викладачами методів та форм навчання (http://surl.li/aptql). Студенти вільно висловлюються про 
якість навчання на сайтах, у соцмережах, на засіданнях педагогічної ради, під час анкетувань; надають пропозиції у 
сфері організації освітнього процесу тощо. Тобто форми і методи навчання за ОП «Менеджмент організацій» 
відповідають вимогам студентоцентрованого підходу.

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

Для здобувачів ОП в процесі навчання та для педагогічних (науково-педагогічних) працівників протягом 
викладання гарантована академічна свобода, яка ґрунтується на самостійності і незалежності учасників освітнього 
процесу під час науково-педагогічної, педагогічної та наукової діяльності. Вони базуються на принципах свободи 
слова, свободи творчості, поширення знань, інформації, а також здійснення наукових досліджень, використання їх 
результатів. Закон України «Про освіту» та Положення  про організацію освітнього процесу (http://surl.li/aqyyx) в 
коледжі надають змогу педагогічним (науково-педагогічним) працівникам застосувати творчий підхід до змісту 
навчальних дисциплін, вибору методів навчання для підвищення ефективності опанування знань, використання на 
заняттях сучасних технологій, обрання форм самостійного вивчення окремих тем. Надання здобувачам освіти прав 
вільного вибору форм та методів навчання, тем курсових робіт, тематики наукових досліджень, права академічної 
мобільності (у тому числі – міжнародної), вибору окремих компонентів освітньої програми, одночасного навчання за 
декількома ОП в коледжі, права участі у формуванні індивідуального плану навчання досягається їх академічна 
свобода.

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 *

До початку нового навчального року викладачі переглядають та за потребою актуалізують свої силабуси (робочі 
програми), у яких чітко прописані цілі, зміст, результати та методи навчання, порядок та критерії оцінювання. 
Правила розробки робочої програми навчальної дисципліни (РПНД) надані у Положенні про навчально-методичне 
забезпечення дисципліни (https://bit.ly/3vNx4zZ), а також в методичній інструкції коледжу щодо загальних вимог до 
структури, змісту та оформлення робочої програми навчальної дисципліни (https://bit.ly/3Ckqljf).  Конкретна 
інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання порядку та критеріїв оцінювання за кожною 
навчальною дисципліною надається здобувачам освіти на початку  кожного   семестру – ознайомлення з 
силабусами, розташованими у вільному доступі на сайті коледжу. Деталізація цілей, змісту, очікуваних результатів 
навчання, критеріїв оцінювання тощо навчальної дисципліни здійснюється викладачем на першому аудиторному 
занятті. РПНД кожної дисципліни розміщується викладачем в LMS Moodle. ОП та силабуси навчальних дисциплін 
розміщено на сайті коледжу.

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

Під час реалізації ОП «Менеджмент організацій» здобувачі освіти включаються переважно у теоретичні 
(фундаментальні) наукові дослідження, рідше – у пошукові (теоретико-прикладні). Апробацію результатів 
досліджень здобувачами освіти розглядається як різновидність наукової діяльності, яка представлена  наступними  
формами:  виступи з  доповідями на   науково-практичних конференціях, їх обговорення на  засіданнях циклової 
комісії «Менеджмент», публікація  тези  та  виконання курсових робіт. Практичні навички щодо організації, 
проведення та оформлення результатів наукових досліджень здобувачі освіти отримують шляхом участі в заходах 
проекту «Школа молодого науковця» (http://surl.li/apvel). До реалізації принципу поєднання навчання і досліджень 
залучається спільнота здобувачів освіти, яка виконує дослідницькі роботи в межах наукових гуртків згідно з 
Положенням про наукові гуртки коледжу (https://bit.ly/3pFMnJJ). На цикловій комісії «Менеджмент» функціонує 
науковий гурток «Management clear&simple with Boss Dog». Тематика наукових досліджень гуртка базується на 
розгляді тенденцій розвитку сучасного менеджменту та підприємництва у різних секторах економіки. Щорічно 
здобувачі освіти беруть участь у науково-практичній конференції «Транспортна та будівельна галузі: тенденції 
розвитку та стратегічні ініціативи», що проходить на базі коледжу (http://surl.li/apvep).
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

У коледжі діє система забезпечення якості освіти, одним із основних завдань якої є здійснення моніторингу та 
періодичного перегляду ОП, у т.ч. із залученням представників державних установ (Толкачов Г.О, Бойченко О.О., 
Волік В.І.), підприємств бізнесу (Глущенко  Я.С., Стрига О.В.) та громадських організацій (Гланц Д.А.). На основі 
принципу академічної свободи викладачі ОП «Менеджмент організацій» визначають, які наукові досягнення та 
сучасні практики слід пропонувати здобувачам під час навчання. Наприклад, в процесі розроблення  НМК з 
навчальної дисципліні «Менеджмент» у темі «Планування як функція менеджменту» було використано матеріали 
наукової роботи: J. Slavika, A. Putnova, A. Cebakova. Leadership as a Tool of Strategic Management. Procedia Economics 
and Finance, Vol. 26 (2015), Pages 1159-1163. Під час оновлення НМК з навчальної дисципліні «Організація 
виробництва» у темі «Виробничі процеси» було використано матеріали наукової роботи: Свістунов, О.С. (2020). 
Концептуальні основи управління організаційним розвитком технологічних процесів підприємств машинобудівного 
комплексу. Економічний простір, (164), С. 112-118, у темі «Формування якості і забезпечення 
конкурентоспроможності продукції» було використано матеріали наукової роботи: Благоразумова О. В., Кошелева 
Ю. В., Лазаренко О.О. (2018). Якість продукції як вирішальний фактор забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства. Ефективна економіка, № 11. В коледжі немає перешкод до оновлення контенту освітніх компонент.

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

Інтернаціоналізація діяльності передбачає міжнародне співробітництво у частині підвищення кваліфікації, участі у 
науково-практичних конференціях, обмін досвідом, стажування, грантову діяльність, співпрацю з різних напрямків 
діяльності коледжу, залучення міжнародних партнерів до реалізації спільних проектів та ін. Так, викладачі ОП 
брали участь в заходах міжнародного спрямування, а саме:
- навчання на курсі Virtual Sessions за модулем курсу «Міжнародний менеджмент» (12 год.) Карсонського Коледжу 
Бізнесу;
- участь за підтримки БФ «Частинка добра» в гостьовій онлайн-лекції Н. Мегрелішвілі, Грузія (http://surl.li/armtm);
- міжнародне стажування в США за напрямом «Громадський діалог. Соціальна відповідальність» (Т.Гребеник);
- участь в круглому столі «ЄС як глобальний актор» до Дня Європи у межах проєкту Еразмус+ (О.Сосненко, 
Ю.Туманова);
- реалізація спільного проєкту «Коло друзів» БФ «Відень» та МБО «Welthaus» на базі коледжу (Т.Гребеник, 
Т.Волосюк та ін.);
- співавторство у колективній монографії (Німеччина, Саарбрюккен)  «Actual рroblems of organization of training in 
higher and secondary school»  (Т.Гребеник);
-  закордонні публікації  в журналі  Czech Republic «Sciences of Europe» (Т.Гребеник, Т.Волосюк).
- здобувачі,педагогічні (науково-педагогічні) працівники мають доступ до тематичних ресурсів вільного доступу, 
таких як: MOOC.org, EdX, Canvas Network, Coursera, OpenupEd, Inversity, Stanford Open Edx, Khan Academy, 
Codecademy.

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?

В умовах реалізації компетентнісного підходу у ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ» під час контрольних 
заходів оцінюються результати, досягнуті під час поточного та семестрового контролю, згідно до п. 7 Положення про 
організацію освітнього процесу та згідно до програмних результатів, що передбачені ОП. Усі завдання, що 
виконуються під час контрольних заходів, зорієнтовані на перевірку досягнення програмних результатів, 
передбачених ОП. Вибір форми контролю за кожним ОК зумовлений його місцем у формуванні програмних 
результатів ОП. 
До контрольних заходів відноситься поточний (тематичний, модульний) та підсумковий контролі (семестровий, 
атестація здобувачів освіти).
Система оцінювання результатів навчання передбачає визначення якості виконаних здобувачем вищої освіти усіх 
запланованих видів навчальних робіт і рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання результатів, 
досягнутих під час поточного та підсумкового контролю. Критерії оцінювання визначаються для ОП загалом і для 
кожного її ОК окремо та фіксуються у силабусах навчальних дисциплін. Прозорість і зрозумілість форм контролю 
досягається своєчасним інформуванням здобувача вищої освіти. Семестровий контроль проводиться відповідно до 
навчального плану у вигляді семестрового екзамену або диференційованого заліку в терміни, встановлені графіком 
освітнього процесу (http://surl.li/apvex).

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

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання забезпечуються за рахунок відкритості 
доступу до нормативних документів, що регулюють проведення контрольних заходів в коледжі.
Контрольні заходи та оцінювання результатів навчання здобувачів освіти здійснюється згідно із Положенням про 
організацію освітнього процесу.
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Поточний контроль може проводитись у формі усного опитування або письмово, або у формі комп’ютерного 
тестування (в окремих випадках із використанням дистанційних технологій). Форми проведення поточного 
контролю визначаються цикловою комісією «Менеджмент».
Модульний контроль передбачає письмове опитування або комп’ютерне тестування, що проводиться за окремим 
модулем (темою, розділом).
Результати поточного і модульного контролю є основною інформацією при проведенні семестрового 
диференційованого заліку і враховуються при проведенні екзамену.
Організаційні та методичні засади проведення підсумкового контролю з атестації здобувачів освіти визначаються 
Положенням про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій (https://bit.ly/3mi5x6E).

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про модульно-рейтингову систему 
оцінювання здобувачів освіти (http://surl.li/armwu). Форми контрольних заходів, критерії оцінювання та перелік 
екзаменаційних питань (за потребою) доводяться до здобувачів вищої освіти на початку навчального семестру 
викладачами, які викладають навчальну дисципліну, відображаються у робочих програмах навчальних дисциплін, 
силабусах, що розміщені на сайті коледжу та в  LMS Moodle. 

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

Стандарт вищої освіти відсутній. Атестація здобувачів вищої освіти за освітнім рівнем «молодший бакалавр» 
проводиться у формі атестаційного екзамену. Форма атестаційного екзамену – письмова, що передбачено освітньо-
професійною програмою.

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється нормативно-правовими документами коледжу, які 
розміщені на сайті закладу:
- розділами  5 та 7 Положення про організацію освітнього процесу (https://usnd.to/552r);
- Положенням про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності фахової передвищої та вищої освіти коледжу 
(https://bit.ly/3EjvUiE);
- Положенням про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій (https://bit.ly/3mi5x6E).
Усі чинні положення розташовані на сайті коледжу та доводяться до відома здобувачів освіти класними 
керівниками при проведенні годин спілкування за участю юрисконсульта, викладачами при вивченні здобувачами 
освіти навчальної дисципліни, головою циклової комісії, гарантом ОП та завідувачем відділення.

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

З метою сприяння дотримання учасниками освітнього процесу моральних та правових норм розроблено Положення 
про академічну доброчесність (https://bit.ly/3BeKrKj), дія якого поширюється на всіх учасників освітнього процесу 
коледжу.
Об’єктивність екзаменаторів забезпечується наявністю чітких правил, процедур, дотриманням розкладу, 
використанням затверджених комплектів екзаменаційних білетів та критеріїв оцінювання, з якими 
ознайомлюються усі учасники освітнього процесу на початку вивчення освітнього компонента. 
Під час семестрового контролю, перед складанням екзамену, педагогічні (науково-педагогічні) працівники, які 
викладали навчальні дисципліни, проводять консультації відповідно до затвердженого розкладу консультацій до 
екзаменів, де додатково нагадують здобувачам вимоги при проведенні семестрового екзамену, критерії оцінювання, 
процедуру та правила оскарження.
Захист курсових робіт здобувачів освіти здійснює комісія у складі трьох педагогічних (науково-педагогічні)  
працівників, що також запобігає конфлікту інтересів.
Випадків застосування цих процедур на ОП не було.

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

Повторне проходження контрольних заходів згідно Положення про повторне проходження контрольних заходів 
здобувачами освіти у ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ»  (https://bit.ly/3bmSQ3P) передбачено для тих 
здобувачів, які під час семестрового контролю отримали незадовільну оцінку. Повторне проходження семестрового 
контролю з метою ліквідації академічної заборгованості дозволяється як правило, до початку наступного семестру 
або протягом перших двох тижнів наступного навчального семестру. Повторне складання незадовільної підсумкової 
семестрової оцінки допускається, як правило, не більше двох разів із кожної навчальної дисципліни: один раз 
екзаменатору, другий – комісії, яка створюється за розпорядженням директора коледжу. Здобувач освіти, який не 
пересклав підсумкову семестрову атестацію (заліки, екзамени) відраховується з коледжу за академічну неуспішність.
Випадків застосування цієї процедури на ОП не було.
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Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

У ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ» порядок оскарження процедури та результатів проведення 
контрольних заходів врегульований п.7.5 Положення про організацію освітнього процессу (https://usnd.to/552r). У 
разі непогодження з оцінкою модульної або семестрової атестації здобувач освіти має право подати апеляцію. 
Апеляція подається особисто здобувачем освіти на ім’я завідувача відділенням в день проведення усного екзамену 
або оголошення результатів письмового екзамену (або модульного контролю, або диференційованого заліку), але не 
пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів.У разі надходження апеляції розпорядженням 
директора коледжу за його головуванням створюється комісія для розгляду апеляції. Апеляція розглядається 
апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня після її подання. Висновки апеляційної комісії 
оформляються відповідним протоколом. У разі встановлення апеляційною комісією порушень під час проведення 
атестації, які вплинули на результати оцінювання, оцінка може змінюватися за її рішенням.
Фактів оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів на ОПП «Менеджмент організацій» 
не виникало.

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

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності містять такі документи коледжу, розміщені 
на сайті навчального закладу:
- морально-етичний кодекс учасників освітнього процесу (https://bit.ly/3GrqFiz);
- положення про академічну доброчесність (https://bit.ly/3BeKrKj);
- положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності фахової передвищої та вищої освіти 
(https://bit.ly/3EjvUiE); 
- положення про навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни (https://bit.ly/3vNx4zZ).
Відповідно Положення про академічну доброчесність створено Комісію з питань академічної доброчесності, яка 
сприяє дотриманню норм академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин в освітній та науковій 
діяльності коледжу (рішення приймаються відкритим голосуванням). За порушення правил академічної 
доброчесності учасники освітнього процесу можуть притягуватися до відповідальності згідно з вимогами чинного 
законодавства України.

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

Згідно з Положенням про академічну доброчесність перевірка всіх видів робіт здійснюється за допомогою 
програмно-технічних засобів, які дозволяють згенерувати звіт за результатами перевірки із установленням факту 
наявності чи відсутності текстових та (або) ілюстративних запозичень. Програми можуть знаходитись у відкритому 
доступі або надаватися коледжу компаніями-розробниками на платній чи безоплатній основі. При цьому для 
підвищення об’єктивності перевірки для науково-методичних робіт, електронних творів і наукових робіт 
рекомендовано застосування принаймні двох програм. З цією метою використовуються:    
а) програмні продукти за контрактом СумДУ (https://unicheck.com/prices,  https://strikeplagiarism.com);
б) безкоштовні програмні продукти (інтернет-ресурси).
Один із аспектів академічної доброчесності є дотримання викладацьким складом антикорупційних засад у 
відповідності до Антикорупційної програми коледжу та Положення про уповноважену особу з питань запобігання та 
виявлення корупції (https://bit.ly/3mjWbqY). Основними технологічними рішеннями та інструментами протидії 
такого виду порушень академічної доброчесності є антикорупційні заходи, імплементовані в функціонування 
коледжу.

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

Інформація щодо формування академічної доброчесності в освітньому середовищі закладу висвітлюється на сайті 
коледжу  на сторінці «Освітня діяльність», вкладка «Академічна доброчесність» (http://surl.li/aqyzj). 
Академічна доброчесність як позитивна практика популяризується в коледжі через постійну роз’яснювальну роботу 
викладачів, класних керівників академічних груп, керівників наукових гуртків, керівників курсових робіт, роботу 
творчої майстерні педагогів із наукового пошуку, в закладі розробляються відповідні тематичні буклети. В рамках 
роботи Школи молодого науковця на практичних тренінгах здобувачі освіти інформуються щодо правильності 
написання навчальних робіт, щодо правил опису джерел та оформлення цитувань проведення досліджень з 
академічної доброчесності (http://surl.li/apvel).
Серед вибіркових навчальних дисциплін здобувачам освіти пропонуються навчальні дисципліни «Основи 
академічного письма» та «Інформаційне право». За рекомендацією стейкхолдерів до каталогу вибіркових дисциплін 
у 2021 р. додано онлайн-курс «Академічна доброчесність: виклики, дії, успішні історії» (МООС «Екзаменаріум»).
Для здобувачів освіти коледжу викладачем Конотопського інституту СумДУ, к.ф-м.н. Іващенко М.М. була проведена 
гостьова інформаційна лекція на тему «Дослідницька доброчесність: цінності та виклики» (http://surl.li/aqyzf).

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

Коледж реагує на порушення академічної доброчесності відповідно до норм Положення про академічну 
доброчесність, у якому в п. 5 передбачений порядок перевірки навчальних, кваліфікаційних, науково-методичних та 
наукових робіт на наявність ознак академічного плагіату, у п. 3. –  організація роботи комісії з питань академічної 
доброчесності , у п. 4 – відповідальність за порушення академічної доброчесності. За порушення правил академічної 
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доброчесності учасники академічного процесу можуть бути притягнуті до таких форм відповідальності: 
дисциплінарна, адміністративна та кримінальна, інші форми відповідно до чинного законодавства України. За 
порушення правил академічної доброчесності здобувачі освіти можуть притягуватися до таких форм 
відповідальності: зауваження; повідомлення батькам, законним представникам; повторне проходження поточного, 
підсумкового та/або річного оцінювання; повторне проходження державної підсумкової атестації та/або атестації 
здобувачів; повторне проходження відповідного освітнього компонента ОП; позбавлення академічної стипендії; 
позбавлення наданих закладом фахової передвищої освіти пільг з оплати навчання; позбавлення отриманих з 
порушенням академічної доброчесності призових місць на учнівських та студентських змаганнях, турнірах, 
олімпіадах, конкурсах; відрахування із закладу фахової передвищої освіти. Випадків порушення академічної 
доброчесності здобувачами вищої освіти на ОП «Менеджмент організацій» виявлено не було.

6. Людські ресурси

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

Зведена інформація про педагогічних (науково-педагогічних) працівників, залучених до реалізації ОП розміщена у 
базі ЄДЕБО та на сторінці відділення  «Менеджмент та матеріалообробка»  на сайті коледжу (http://surl.li/aqyzi). 
Добір кадрів для забезпечення ОП виконується на основі компетентнісного підходу, тобто з урахуванням особистого 
досвіду роботи за профілем ОП. При доборі враховується спеціальність і кваліфікація за дипломом про вищу освіту, 
науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, кількість наукових праць, опублікованих підручників, 
навчальних посібників, методичних праць за останні 5 років, а також підвищення кваліфікації за останні 5 років 
тощо (згідно п.37, 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності). Процедура конкурсного відбору у 
коледжі застосовується лише щодо призначення на посаду директора. Оголошення про конкурс, терміни та умови 
його проведення визначені Положенням про Відокремлений структурний підрозділ «Класичний фаховий коледж 
Сумського державного університету» (https://bit.ly/3vOhxzz) публікують на офіційному веб-сайті СумДУ та в засобах 
масової інформації. Розгляд документів претендентів на вакантні посади здійснюється конкурсною комісією 
університету, склад якої затверджується наказом ректора СумДУ.

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

ЦК «Менеджмент» розвиває такі основні форми співпраці зі стейкхолдерами (http://surl.li/arnac):
- участь в розробці ОП та проведенні бінарних занять (Шевченко Н.П., заступник головного бухгалтера ТОВ НВО 
«Червоний металіст»);
- рецензування ОП та її періодичний перегляд (http://surl.li/aqyzl);
- залучення до участі у щорічній науково-практичній конференції «Транспортна та будівельна галузі: тенденції 
розвитку та стратегічні ініціативи», що проводиться на базі коледжу (http://surl.li/aqyzd);
- проведення за участю роботодавців гостьової лекції: помічником народного депутата України Демидко В.О. 
(http://surl.li/arljl); 
- проведення за участю роботодавців бінарної лекції: заст.гол.бухг. ТОВ «НВО «Червоний металіст» Н. Шевченко 
(http://surl.li/arlkq); 
- проведення практико орієнтованих заходів за участю здобувачів освіти на базі підприємств та організацій 
(наприклад, виробнича екскурсія до управління економіки Конотопської міської ради (http://surl.li/apvfq), до 
Конотопського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги).
В 2021-2022 н.р. також заплановано проходження здобувачами освіти виробничої практики, за результатами якої 
цикловою комісією «Менеджмент» буде проведено аналіз відгуків керівників практики від підприємства та 
опитування (анкетування) за результатами проходження практики. Крім цього, в червні 2022 р. планується 
залучення роботодавців до участі в атестації здобувачів ВО за ОП «Менеджмент організацій» в якості членів 
екзаменаційної комісії.

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

В коледжі систематично організовуються зустрічі професіоналів-практиків та експертів в галузі управління та 
адміністрування зі здобувачами освіти у формі гостьових лекцій, бінарних занять та занять у формі виробничих 
екскурсій. 
Наприклад, в жовтні 2021 р. в рамках викладання дисципліни «Трудове  право» до проведення лекційного заняття 
був запрошений к.ю.н. Демидко В.О., помічник народного депутата України) (http://surl.li/arljl). Також практичне 
заняття з дисципліни “Економічна теорія” викладачем Сосненко О.В. було проведене у формі виробничої екскурсії 
до управління економіки Конотопської міської ради (http://surl.li/apvfq). Крім цього, викладач коледжу Щербина 
О.В. організувала та провела бінарне заняття з дисципліни “Фінанси підприємств” на тему «Фінансове планування 
на підприємстві» за участю заступника головного бухгалтера ТОВ «НВО «Червоний металіст» Шевченко Надії 
Петрівни (http://surl.li/arlkq).

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння
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Сприяння професійному розвиткові викладачів ОП «Менеджмент організацій» становить цілісну систему, 
основними складовими якої є:
- Залучення викладачів до вебінарів, семінарів, круглих столів, майстер-класів, тренінгів та заохочення їх до участі в 
проектах з грантовою підтримкою. Наприклад, викладачі коледжу в 2020-2021 н.р. були слухачами циклу вебінарів 
освітнього проекту «Clarivate» (Туманова Ю.В., Сосненко О.В.) та віртуального курсу «Multicriteria Decision Analysis» 
(Весперіс С.З., Щербина О.В.), долучилися до участі в міжнародному грантовому проекті від International Historical 
Biographical Institute (Іващенко М.М.). Також члени циклової комісії «Менеджмент» у вересні 2021 р. взяли участь у 
грі-тренінгу «Життєвий капітал» (Весперіс С.З., Щербина О.В., Сосненко О.В.). 
- Сприяння щорічному підвищенню кваліфікації викладачів (https://bit.ly/3EnpIWI). Члени циклової комісії 
активно підвищують   кваліфікацію (участь в програмі з інноваційної педагогічної діяльності та короткострокових 
програмах підвищення кваліфікації СумДУ та ін.).
- Організація та проведення відкритих занять та заходів з метою обміну педагогічним досвідом.
- Прозора та об’єктивна процедура атестації педагогічних працівників (https://bit.ly/3mdsYxN ). 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Керівництво коледжу стимулює розвиток викладацької майстерності, використовуючи матеріальне та моральне 
заохочення згідно положень Колективного договору ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ», а саме:
- преміювання та вручення грамот за сумлінну працю, високий професіоналізм, з нагоди професійних свят та 
ювілейних дат (https://bit.ly/3beCLx7); 
- висуває клопотання про відзнаку викладачів на місцевому (міської ради, мера м.Конотоп), регіональному 
(Департамент освіти і науки Сумської ОДА), університетському (перед керівництвом СумДУ) та державному рівнях 
(подяки та грамоти МОН, нагрудний знак «Відмінник освіти»);   
- сприяє підвищенню викладацької майстерності викладачів шляхом здобуття ними другої вищої освіти, здобуття 
наукового ступеня, проходження курсів підвищення кваліфікації, стажування, участі в методичних об’єднаннях 
коледжу (творчі майстерні викладачів, школа молодого викладача) та обласних методичних об’єднаннях (за 
визначеними напрямками).  
Крім цього викладачі заохочуються до публікацій статей у фахових виданнях та збірниках тез доповідей, зокрема за 
результатами участі в  науково-практичній конференції коледжу «Транспортна та будівельна галузі: тенденції 
розвитку та стратегічні ініціативи»  (http://surl.li/apvep). 

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?

Фінансові ресурси коледжу формуються коштом державного бюджету та спеціального фонду. Обладнання 
аудиторій, лабораторій, комп’ютерних класів, кабінетів, спортивні зали, стадіон дозволяє ефективно проводити всі 
види занять. 
У коледжі функціонує бібліотека (https://bit.ly/3noxcBS) загальною площею 433,0 кв. метрів, у тому числі 2 
книгосховища та читальна зала на 130 посадкових місць площею 197,3 кв. метрів. Читальна зала оснащена сучасною 
комп'ютерною технікою. Для здобувачів освіти доступ до електронних ресурсів у бібліотеці забезпечують 8 
комп’ютерних робочих місць та зона бездротового доступу до Інтернет. Бібліотечний фонд налічує 70 тис. 
примірників. Також заклад має доступ до фондів бібліотеки Сумського державного університету. 
Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу базується на нормативно-методичних документах МОН і 
повністю забезпечують досягнення визначених ОПП цілей та програмних результатів навчання. Усі навчальні 
дисципліни забезпечені підручниками та навчальними посібниками, наочними матеріалами, мультимедійним 
обладнанням. Фінансові та матеріально-технічні ресурси ОП в повному обсязі задовольняють потреби здобувачів 
вищої освіти. 
Створено належні санітарно-побутові умови для проживання здобувачів освіти у гуртожитках 
(https://bit.ly/2ZoHw5f). Працює медичний пункт, їдальня та буфет. Доступ до мережі Internet за дротовою 
технологією та технологією Wi-Fi у бібліотеці, комп’ютерних класах та на території коледжу з безкоштовним 
доступом. 

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 коледжу повністю задовольняє потреби та інтереси здобувачів освіти ОП, забезпечуючи вільний 
доступ здобувачів освіти до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, 
наукової діяльності, занять спортом, участі в гуртковій роботі, громадянської активності тощо. 
Щороку у коледжі серед студентів і викладачів проводяться спортивні змагання, мистецькі конкурси, фестивалі, 
екскурсії, науково-практичні конференції, майстер-класи, в тому числі за сприяння благодійних фондів.
Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти у коледжі забезпечується у вигляді стипендіального забезпечення 
(https://bit.ly/3mhh5H4), наданні матеріальної допомоги з фондів профспілки дітям-сиротам та шляхом 
психологічної  підтримки здобувачів освіти.
Організаційна підтримка здобувачів вищої освіти здійснюється через призначення академічним групам класних 
керівників (https://bit.ly/3Grrckz), через органи студентського самоврядування (https://bit.ly/3BgchGf) та старостат. 
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У коледжі систематично здійснюється ремонт навчальних приміщень, що забезпечує покращення комфортності 
освітнього середовища.
Анкети щодо якості навчального процесу та студентоорієнтованості містять питання щодо задоволення якістю 
освітнього середовище. Зворотній зв'язок доповнюється співпрацею зі студентським парламентом та ГО «МОС 
«Новий час». 
Механізми забезпечення безпечності освітнього середовища коледжу відповідають Правилам внутрішнього 
трудового розпорядку (https://bit.ly/314UW6P).

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

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів освіти  в коледжі забезпечується через 
інструктажі щодо норм техніки безпеки життєдіяльності, правил поведінки напередодні канікул та свят 
(https://bit.ly/3mcjens), що засвідчується листами ознайомлення, проводяться масові навчальні заходи з цивільної 
оборони та пожежної безпеки, які стосуються в тому числі і надання домедичної та першої медичної допомоги 
(http://surl.li/aqyzn). Психологічна служба коледжу (https://bit.ly/3BluHoR) займається створенням комфортного 
освітнього середовища для збереження та зміцнення психічного й соціального здоров’я всіх учасників освітнього 
процесу і передбачає індивідуальне консультування, групові психологічні діагностики, а також сприяє професійному 
самовизначенню здобувачів освіти (http://surl.li/aqyzp). В коледжі розроблено на основі державних нормативних 
актів систему заходів, що передбачають безпечну організацію та проведення освітнього процесу під час карантину, 
викликаного вірусом COVID-19.

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?

В коледжі використовуються такі організаційні механізми підтримки: через відділення «Менеджмент і 
матеріалообробка» (https://bit.ly/3GnMyQ4) та циклову комісію «Менеджмент», які забезпечують організацію 
освітнього процесу за ОП; через відділ позанавчальної роботи, який координує діяльність практичного психолога, 
класних керівників, вихователів гуртожитків та керівників гуртків; через студентський парламент, старостат, які 
беруть участь у прийнятті організаційних і адміністративних рішень в закладі; через відділ довузівської підготовки, 
який здійснює організаційно-інформаційну допомогу щодо підготовки та складання ЗНО, вибору  закладів вищої 
освіти для продовження навчання на першому (бакалаврському) рівні; через відділ по сприянню 
працевлаштуванню, який  надає консультативну допомогу щодо  пошуку роботи після закінчення коледжу або 
тимчасово під час канікул. 
Здобувачам освіти у коледжі надається консультативна та інформаційна підтримка: шляхом забезпечення вільного і 
безоплатного доступу до навчально-методичних та інформаційних матеріалів за всіма ОК, в тому числі  в LMS 
Moоdle, додаткових джерел інформації, у тому числі доступ до Інтернету через дротову мережу та Wi-Fi; з боку всіх 
викладачів коледжу (викладання ОК, керівництво науковими гуртками, консультації); у формі посередництва 
коледжу з представниками роботодавців, працівників центрів зайнятості, правоохоронних органів, соціальних 
служб, наркологів та ін. Класними керівниками академічних груп ведеться інформаційна, індивідуальна 
консультативна, виховна робота, надається підтримка для вирішення соціально-побутових та  навчальних питань 
тощо. В коледжі для надання психологічної та соціальної підтримки працює практичний психолог. 
Для вивчення механізмів освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки за ОП 
проводиться анонімне анкетування здобувачів. Згідно проведеного опитування, у якому взяли участь 34  здобувачі 
освіти, можна стверджувати про високий рівень задоволеності студентів підтримкою, що надається їм у ВСП «КФК 
СумДУ».  Так, високий рівень викладання дисциплін засвідчили 88,2% опитаних; 97,1% респондентів дали 
позитивну відповідь щодо забезпечення підручниками, методичними посібниками, лекціями в електронній та 
друкованій формах. Понад 94% студентів оцінюють відношення викладачів до студентів як сприятливе для навчання  
і порадили б своїм друзям навчатися в коледжі за обраною спеціальністю (https://usnd.to/5INV ).
На сайті коледжу є e-mail довіри (dovira_politech@ukr.net)  та скринька довіри у холі навчального корпусу №1.

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)

У коледжі створені умови для реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами. Для забезпечення 
безперешкодного доступу цих осіб до будівель у коледжі створені умови відповідно до будівельних норм, державних 
стандартів та правил (пандус та електрифікований підйомник). Для здобувачів освіти, які не мають можливості  
тимчасово відвідувати коледж, створені умови для здобуття освіти за допомогою LMS Moоdle 
(https://dl.kpt.sumdu.edu.ua/). На ОП студентів з особливими освітніми потребами немає.

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?

У своїй діяльності ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ» дотримується законодавства України в сфері 
виявлення, протидії та запобігання корупції, забезпечення гендерної рівності, протидії дискримінації та 
сексуальним домаганням . При цьому розроблений Порядок реагування та подання заяв на доведені випадки 
булінгу (цькування) у коледжі (https://bit.ly/3noE8z6). Заклад проводить активну роботу для запобігання 
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конфліктних ситуацій та профілактики таких негативних явищ, як дискримінація, булінг, насильство за такими 
напрямками:
- організація роботи студентського самоврядування;
- проведення тижнів толерантності, протидії булінгу, профілактики конфліктів та правопорушень; 
- проведення заходів щодо адаптації та залучення здобувачів освіти до студентського середовища;
- організація та проведення семінарів, круглих столів, методичних об’єднань класних керівників, засідань Ради 
профілактики правопорушень  із залученням учасників освітнього процесу;
-співпраця з представниками правоохоронних, правозахисних організацій та громадських організацій для 
профілактики та залагодження конфліктних ситуацій, протидії корупції тощо;
- організація відеоспостереження у навчальних корпусах коледжу та на прилеглих до закладу територіях 
(спортивний майданчик, гуртожиток, автомобільна стоянка, територія перед входом до закладу).
 Класний керівник академічної групи є первинною ланкою при вирішення конфліктних ситуацій серед здобувачів 
вищої освіти. Наступним етапом є звернення до завідувача відділення, практичного психолога або заступника 
директора з виховної роботи, які в разі потреби долучаються до розв’язання конфліктів. Здобувачу освіти надається 
можливість подати скаргу у електронному вигляді шляхом використання на сайті коледжу опції «Лист директору» 
(http://surl.li/aqyzq). 
Випадків, пов’язаних з будь-якими проявами дискримінації, сексуальних домагань та корупції в межах ОП не 
виявлено.

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 в коледжі відбувається 
відповідно до Положення про освітню програму (https://bit.ly/318DUEQ), а також з урахуванням Положення про 
проєктні групи освітньої діяльності та групи забезпечення спеціальностей (https://bit.ly/3vPinfy).

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

Перегляд ОП відбувається в результаті періодичного моніторингу з метою удосконалення як окремих компонент 
ОП, так і всієї програми в цілому. Крім цього перегляд ОП може відбуватись у зв’язку з аналізом результатів 
анкетування здобувачів освіти та відгуків стейкхолдерів. Моніторинг та періодичний перегляд ОП також 
здійснюється з метою встановлення відповідності її структури та змісту вимогам законодавчої та нормативної бази 
(наприклад, 5 рівню НРК для початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти), 
У зв’язку з тим, що підготовка за ОП ведеться з 01 вересня 2020 р.,  то її моніторинг у 2021 р. проводився лише за 
змістом ОК та для перегляду навчальних дисциплін за вибором здобувача освіти внаслідок соціально-економічного 
та інформаційно-технічного прогнозування розвитку держави та на основі рекомендацій роботодавців.

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 за освітнім ступенем «Молодший бакалавр» залучені до процесу періодичного перегляду ОП 
«Менеджмент організацій» у такий спосіб: безпосередньо через участь в опитуваннях щодо змісту освітніх 
компонентів ОП, щодо задоволення якістю викладання та інформаційного забезпечення навчальних дисциплін;
через участь представників студентського самоврядування у засіданнях педагогічної ради коледжу 
(https://bit.ly/3GoRaFp) та циклової комісії «Менеджмент», де обговорюються питання щодо оновлення ОП.
При перегляді ОП у 2021 році у якості члена робочої проектної групи була залучена студентка гр.М-01 Пичик 
Анастасія.

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

Студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП через членство у Раді 
забезпечення якості, Педагогічної ради та опосередковано – через мотивування здобувачів освіти до участі в 
опитуваннях. Крім того, в ході безпосереднього спілкування на лекціях та практичних заняттях формуються спільні 
підходи, які виносяться старостами академічних груп на обговорення на засіданнях циклової комісії і враховуються 
у подальшій роботі. Протягом попереднього року пропозицій з боку здобувачів освіти, які навчаються за ОП, щодо 
внесення змін до ОП не було. 

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

Роботодавці залучені до процесу періодичного перегляду ОП «Менеджмент організацій» та інших процедур 
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забезпечення її якості шляхом їх участі у розробці та перегляді ОП, що зафіксовано у передмові до ОП (наприклад, 
Шевченко Н.П., заступник головного бухгалтера ТОВ НВО «Червоний металіст»), рецензуванні та  формуванні 
пропозицій щодо покращення якості ОПП. Так, Волік В.І., заступниця директора Конотопського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, та Стрига О.В., бухгалтер Структурного підрозділу «Конотопська 
колійна машинна станція» АТ «Українська залізниця» під час обговорення ОП внесли пропозиції щодо посилення 
вибіркової компоненти ОП, в результаті чого каталог вибіркових дисциплін були розширені онлайн-курсами 
«Бухгалтерський облік у підприємництві» та  «Академічна доброчесність: виклики, дії, успішні історії» (МООС  
«Екзаменаріум», СумДУ). Пропозиції від роботодавців для перегляду ОП заслуховують на засіданнях циклової 
комісії «Менеджмент», де приймають відповідні рішення. Приклади залучення роботодавців до перегляду ОП 
«Менеджмент організацій» відображено у рубриці «Рецензії стейкхолдерів» за посиланням: http://surl.li/apuqt

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

Збирання, врахування та поширення серед студентів інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників здійснюється як у межах централізованого підрозділу – навчального відділу з 
практики та працевлаштування, так і на рівні циклової комісії (http://surl.li/arnac). Інформація про стан наповнення 
бази даних «Вектор успішності випускника-менеджера» подається для щорічного звіту циклової комісії й коледжу. 
При цьому здійснюється аналіз частки зайнятих випускників за останні три роки. Крім того, циклова комісія 
співпрацює з випускниками й інших років. Оскільки випуск за даною ОП буде здійснюватись вперше у 2022  році, 
циклова комісія ще не має досвіду збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху і траєкторій 
працевлаштування випускників за ОП, проте вже сьогодні розробляється інструментарій для моніторингу ситуації у 
майбутньому.

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?

В ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час реалізації ОП «Менеджмент організацій» були 
виявлені наступні недоліки:  
- Недостатня обізнаність здобувачів освіти з питань академічної доброчесності  на момент зарахування;
- Проведення опитування здобувачів освіти «Викладач очима студентів» без застосування ІКТ; 
- Недостатньо висока активність викладачів щодо використання можливостей неформальної освіти, в тому числі за 
рахунок іноземних освітніх ресурсів;
- Відсутність досвіду щодо розробки, участі та реалізації грантових освітніх проектів.
Для виправлення цих недоліків в коледжі були здійснені такі заходи:
- Введено до каталогу вибіркових дисциплін коледжу онлайн-курс «Академічна доброчесність: виклики, дії, успішні 
історії (МООС «Екзаменаріум», СумДУ)».
- Підключення коледжу до автоматизованої системи університету (АСУ) – модуль «Деканат» та забезпечення 
опитування студентів через відповідний опитувальник даної програми з відповідним автоматизованим 
узагальненням результатів опитування здобувачів освіти. 
- Створення відділу розвитку кадрового потенціалу з метою удосконалення системи підвищення кваліфікації та 
стимулювання зростання професійної майстерності викладачів шляхом більш широкої участі в заходах 
неформальної освіти та міжнародних програмах стажування.
- Заключення договору з БФ «Частинка добра», в рамках діяльності якого реалізується  грантовий проект «Будуй 
свою кар’єру в Україні».

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, зауваження та пропозиції з останньої акредитації, що беруться до уваги для 
удосконалення ОП, відсутні.

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

Учасники академічної спільноти ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ» залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП «Менеджмент організацій» шляхом:
- розробки навчально-методичного забезпечення ОК; 
- здійснення керівництва науково-пошуковою роботою здобувачів освіти (Школа молодого науковця, наукові 
гуртки, написанням курсових робіт);
- проведення контрольних заходів та аналізу середніх показників успішності здобувачів освіти 
- популяризації в освітньому середовищі академічної доброчесності; 
- забезпечення запобігання та виявлення академічного плагіату; 
- систематичного ознайомлення із нормами Закону України «Про запобігання корупції»;
- щорічного підвищення кваліфікації в обсязі не менше 24 год;
- систематичного проведення атестації педагогічних (науково-педагогічних) працівників (один раз на 5 років).
Крім того, академічна спільнота бере участь у навчально-методичних семінарах коледжу (Школа молодого 
викладача, творчі майстерні педагогів), засіданнях педагогічної ради, ради із забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості фахової передвищої та вищої освіти та засіданнях циклової комісії «Менеджмент», на яких 
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розглядаються питання забезпечення якості освітнього процесу на ОП.

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

Процедури внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності для здобувачів ВО за ОС “молодший бакалавр” 
організовані з урахуванням рівнів управління в коледжі: 
1-й рівень – директор коледжу, заступники директора та педагогічна рада закладу через адміністративний  контроль 
якості освітнього процесу за ОП. 
2-й рівень – Рада із забезпечення якості освітньої діяльності фахової передвищої та вищої освіти коледжу, яка 
здійснює експертизу ОП; надає рекомендації педагогічній раді коледжу щодо схвалення ОП; організовує 
опитування (анкетування); звітує щодо моніторингових досліджень та оцінювань.
3-й рівень – навчально-методичний кабінет. На цьому рівні відбувається керівництво навчально-методичною 
роботою в коледжі, консультування викладачів у сфері впровадження нових освітніх технологій, координація 
процесу підвищення кваліфікації та атестації педагогічних кадрів.
4-й рівень – відділення та циклові комісій коледжу, які задіяні у процедурах внутрішнього забезпечення якості 
освіти системі шляхом реалізації системи контрольних заходів, взаємних відвідувань занять; контролем з боку голів 
циклових комісій та завідувачів відділення.  
5-й рівень – здобувачі вищої освіти, які залучені до процесу періодичного перегляду ОП та забезпечення їх якості 
через делегування своїх представників до робочих та консультативно-дорадчих органів коледжу, участі у проведенні 
заходів з моніторингу та контролю за якістю освіти.

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?

У ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ» права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу регулюються 
наступними документами:
- Положення про ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ» (https://bit.ly/3vOhxzz);
- Правила внутрішнього трудового розпорядку ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ» (https://bit.ly/314UW6P);
- Положення про організацію освітнього процесу у ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ» (https://usnd.to/552r);
- Морально-етичний кодекс учасників освітнього процесу ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ» 
(https://bit.ly/3GrqFiz) ;
- Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти(http://surl.li/arqpz);
- Положення про академічну доброчесність у ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ» (https://bit.ly/3BeKrKj);
- Положення про студентське самоврядування ВСП «Класичний фаховий коледж СумДУ» (https://bit.ly/3BgchGf).
Вся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті ВСП 
«Класичний фаховий коледж СумД» в розділі «Нормативно-установчі документи» (http://surl.li/aqyzw).

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

На веб-сторінці офіційного сайту ВСП «Класичного фахового коледжу СумДУ» розміщена сторінка «Громадське 
обговорення» з вкладкою «Відгуки щодо перегляду ОП» (http://surl.li/aqyzl).

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

Інформація про освітню програму розміщена на офіційному сайті ВСП «Класичного фахового коледжу СумДУ» на 
головній сторінці в розділі «Загальна інформація»: «Освітні програми»,   «Молодший бакалавр» 
(http://surl.li/apvhf).

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП:
- ОП є структурованою у контексті загального  терміну навчання, обсягу освітніх компонентів та їхнього розподілу 
на відповідні змістовні блоки та відповідає вимогам законодавства;
- ОП враховує галузевий і регіональний контекст, а також відповідає тенденціям ринку праці;
- потужний академічний потенціал циклової комісії, який забезпечується науковим, освітнім та практичним 
досвідом педагогічних (науково-педагогічних) працівників;
- тісна співпраця викладачів з підприємствами та організаціями в ході наукового консультування, що дозволяє 
враховувати останні нововведення в освітньому процесі;
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- процес за умов карантину та впровадження елементів дистанційного навчання за стандартних умов діяльності 
коледжу; 
- залучення здобувачів освіти у наукову роботу через діяльність наукових гуртків та участь у науково-практичних 
конференціях;
- забезпечення доступу викладачів та  здобувачів освіти до електронних ресурсів бібліотеки  Сумського державного 
університету; 
- розвинена інфраструктура: бібліотечний фонд, належне оснащення навчальних аудиторій, читальна і спортивна 
зали тощо.
Слабкі сторони ОП:
- не отримала належного поширення практика академічної мобільності серед здобувачів;
- міжнародне стажування викладачів не носить системний характер;  
- відсутність фінансової підтримки закладів освіти для залучення представників роботодавців для  систематичної 
участі в освітньому процесі;
- можливість вільного вибору навчальних дисциплін ОП обмежена кількістю здобувачів, що навчаються за ОП.

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

Перспективними заходами розвитку ОП в найближчі 3 роки вбачаються  наступні:
- Інтеграція у складі Сумського державного університету у європейський освітній і науковий простір.
- Використання дієвих технологічних рішень для запобігання академічному плагіату.
- Регламентування процедури конкурсного добору викладачів шляхом розроблення Порядку проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних та педагогічних працівників фахових 
коледжів СумДУ та укладання з ними трудових договорів (контрактів). 
- Поширення практики проведення гостьових лекцій, залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків.
- Активізація проведення наукових досліджень з менеджменту викладачами циклової комісії.
- Актуалізація змісту наповнення освітніх компонентів шляхом залучення випускників (перший випуск у 2022 р.).
- Розширення партнерських відносин із спорідненими освітніми та науковими установами. Розширення географії 
внутрішньої мобільності здобувачів освіти, а також  інтернаціоналізація підготовки здобувачів вищої освіти за ОП.
- Підсилення діяльності наукового гуртка коледжу «Management clear&simple with Boss Dog» шляхом мотивування 
та стимулювання здобувачів освіти до науково-дослідної діяльності.
- Забезпечення доступу учасникам академічної спільноти до міжнародних інформаційних ресурсів, світових 
наукових здобутків спільно з бібліотекою СумДУ.

 

 
          
  

Запевнення

 

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

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

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Карпуша Василь Данилович

Дата: 16.11.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього компонента Вид компонента Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній компонент потребує спеціального 
матеріально-технічного та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Теорія організацій навчальна дисципліна ОК10 
Силабус_Теорія_організацій_ОК
_ЦФП_СП_Іващенко_Гребеник.

pdf

sXKWbaHKU/W3qDqyInXQsPs85y
UTl6nUvjhEm29KFkY=

Персональні комп’ютери - Core 2 Duo 2,5 GHz – 14 од., 
мультимедійний проєктор Epson EB-84

Атестаційний кваліфікаційний іспит підсумкова атестація ОК18 Силабус кваліфікаційний 
іспит 073.pdf

i8GVeSm1FFMkCfRa+rlycD6YjQ0D
cQ5L/iUD+Ihx/AE=

Мультимедійний проєктор Epson EB-84 – 1шт., 
ноутбук Len ovoIntel(R) Corel(TM)  i5-1035G1 CRU @ 
1.00GHz 1.19GHz, екран (на окремих заняттях) 

Безпека життєдіяльності та охорона 
праці

навчальна дисципліна ОК3 Силабус_БЖД та 
ОП_ЦЗП_073_Туманова.pdf

+kRlKgY1G7eNSlbo41ibZs7WlzRms
i/pcPCvyG0pn8c=

Телевізійна панель LG 42CS460T 42′′ 

Організація виробництва навчальна дисципліна ОК16 
Силабус_Орг.виробн_ОК_ЦФП_

ОП_Весперіс.pdf

fp75DcVkd2MIwLiKXueq1x4JWx5t
mzw2UYMdqaqPeW4=

Телевізійна панель Samsung PS50C430A1WXXH 50′′, 
ноутбук Lenovo Intel(R) Corel(TM) i5-1035G1 CRU @ 
1.00GHz 1.19GHz

Основи обліку та оподаткування навчальна дисципліна ОК15 
Силабус_Осн.обліку_та_оподат

к_ОК_ЦФП_ОП_Щербина.pdf

NY0J2iRB1nr7rVxYB1doY9uyIQVQ
UTTqh+brWVSgHH0=

Телевізійна панель LG 42PC5RV 42′′, ноутбук Lenovo 
Intel(R) Corel(TM) i5-1035G1 CRU @ 1.00GHz 1.19GHz

Діловодство навчальна дисципліна ОК14 
Силабус_Діловодство_ОК_ЦФП

_ОП_Тараба.pdf

dqqaOlAMMCM0e3o6RGy1NlGX4
Xpyk2lNMkRyTPHpIW8=

Телевізійна панель Akai 40′′

Економічний аналіз навчальна дисципліна ОК13 Силабус_Екон. 
аналіз_ОК_ЦФП_СП_Щербина.

pdf

cis/26BOrdx6dlsz8W4HekGjU7mF
0RDfAsMRS9pT4OY=

Телевізійна панель LG 42PC5RV 42′′

 Менеджмент навчальна дисципліна ОК12 
Силабус_Менеджмент_ОК_ЦФ

П_СП_Іващенко.pdf

UCDU0T/aYLFATWesnWJHHG1e
RWgZvFqL/wzDraJok1Q=

Телевізійна панель Samsung PS50C430A1WXXH 50′′, 
ноутбук Dell

Основи підприємництва навчальна дисципліна ОК11 
Силабус_Осн.підприємн_ОК_ЦФ
П_СП_Сосненко_Валенкевич.pdf

4DU90l+kYsG+HVuBWFAcDRWsL
0YxMXy6/R+HS6R0Ga0=

Телевізійна панель LG 42PC5RV 42′′

Господарське право навчальна дисципліна ОК9 
Силабус_Госп.право_ОК_ЦФП_

СП_Кузьмін.pdf

LFsr1VPonxFtske/rr8xI+UGoVIJD
L1MQtT6NoI5hc0=

Телевізійна панель Samsung PS50C430A1WXXH 50′′

Інформаційні системи і технології в 
управлінні 

навчальна дисципліна ОК8 
Силабус_Інф.сист_і_техн_в_уп
равл._ОК_ЦФП_СП_Романенко.

pdf

jy28JWVDoqD+OU2B7I68JUpDnC
TRhurMnjN1mKUCNO8=

Персональні комп’ютери - Core 2 Duo 2,5 GHz – 14 од., 
мультимедійний проєктор Epson EB-84

Соціологія і психологія навчальна дисципліна ОК7 
Силабус_Соц_і_психол_ОК_ЦФ

П_СП_Бібік.pdf

mTvpPwzblRKTPDEBBovamPPcTH
ZUibbME58+5A2c4As=

Телевізійна панель Samsung EU32F4000AW 32′′, 
ноутбук Lenovo Intel(R) Corel(TM) i5-1035G1 CRU @ 
1.00GHz 1.19GHz 

Економічна теорія навчальна дисципліна ОК6 
Силабус_Екон.теорія_ОК_ЦФП

_СП_2021_Сосненко.pdf

Hn73Vj6D2Hu5k2kp2F8SADKhjzL
u/AJYak5ngzhtYCI=

Телевізійна панель LG 42PC5RV 42′′, ноутбук Lenovo 
Intel(R) Corel(TM) i5-1035G1 CRU @ 1.00GHz 1.19GHz

Філософія навчальна дисципліна ОК5 
Силабус_Філософія_ЦЗП_073_К

узьмін.pdf

M4Kx/gEdOpWAUtWKJmyonsVw
TlWWe5TbTwjYKHpFrnQ=

Телевізійна панель Akai 40′′

Вища математика 
(зі змістовим модулем «Теорія 
ймовірностей і математична 
статистика»)

навчальна дисципліна ОК4 Силабус_Вища 
мат_ОК_ЦЗП_073_Рязанцева_

Коропець.pdf

Wy4+Tr4Yypah2CYJ4pPYx9pfmOQ
T9coMxhRVpMbgerA=

Не потребує

Іноземна мова навчальна дисципліна ОК2 
Силабус_Іноз.мова_ЦЗП_073_Д

анилова.pdf

mxMDM+etVcyY8Jplm/H1kWbcun
w9jqt1p772sMtgmVY=

Телевізійна панель Samsung LE 32S81BX/NWT 32′′, 
ноутбук Lenovo Intel(R) Corel(TM) i5-1035G1 CRU @ 
1.00GHz 1.19GHz, колонки Trust– 1 шт. 

Українознавство (зі змістовим 
модулем «Комунікативний курс 
української мови»)

навчальна дисципліна ОК1 
Силабус_Українознавство_ЦЗП

_073_Тараба.pdf

obIIjZYv/lHG0i5K/N+rOIyhTLCzK
Zn5TGm7qjtbfW8=

Мультимедійний проєктор Epson EB-84 – 1шт., 
ноутбук Lenovo Intel(R) Corel(TM)  i5-1035G1 CRU @ 
1.00GHz 1.19GHz, екран (на окремих заняттях) 

Практика виробнича практика ОК17 Силабус_практика_073.pdf ftMsqKrsRwEa0Ot0HTGPZ5bAItRl
UuO84000Mug4hJg=

Матеріально-технічне забезпечення зовнішніх 
організацій – баз практик; програмні додатки для 
забезпечення синхронної комунікації (Skype, Google 
Meet, Zoom)

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 

викладача
Стаж Навчальні 

дисципліни, що їх 
викладає викладач на 

ОП 

Обґрунтування

395700 Щербина Ольга 
Володимирівна

викладч ЗВО, 
Основне місце 
роботи

Відокремлений 
структурний підрозділ 
«Класичний фаховий 

коледж Сумського 
державного університету»

Диплом магістра, 
Київський національний 
економічний університет, 

рік закінчення: 1999, 
спеціальність: 050106 

Облік і аудит

19 Основи обліку та 
оподаткування

1. Має посвідчення:
1.1. Міністерство освіти і науки 
України, посвідчення № 10 від 
20.04.17. «Про знання законів і 
нормативних актів з охорони праці, 
профілактики побутового 
травматизму, охорони здоров’я, 
пожежної, радіаційної безпеки, 
цивільної оборони, гігієни праці, 
виробничої санітарії, безпеки 
дорожнього руху, поводження в 
надзвичайних ситуаціях тощо».
2. Має розроблений і впроваджений 
електронний курс на освітній 
платформі:
Рязанцев В.В., Туманова Ю.В. Безпека 
життєдіяльності та охорона праці: 
[дистанційний курс для здобувачів 
освіти на початковому (короткому 
циклі) рівні вищої освіти зі 
спеціальності 073 Менеджмент]. 
URL: 
https://dl.kpt.sumdu.edu.ua/course/56
3
3. Має наукові публікації:
3.1. Рязанцев В.В., Гребеник Т.В. 
Охорона праці як один із аспектів 
професійної підготовки майбутнього 
професіонала. Науково-методична 
конференція викладачів, 
співробітників і студентів 



Конотопського інституту СумДУ: 
збірник матеріалів науково-
методичної конференції, м. Конотоп, 
31 травня 2018 р. Конотоп, 2018. С. 
84-86.
3.2. Рязанцев В.В., Туманова Ю.В., 
Охріменко С.В. Порівняльний аналіз 
стану нещасних випадків та 
професійних захворювань в Україні.  
Тенденції та перспективи розвитку 
транспортної галузі до 150-річчя 
Конотопської дистанції колії : тези 
доповідей науково-методичної 
конференції викладачів та студентів, 
м. Конотоп, 1 листопада 2018 року. 
Конотоп, ПТ КІ СумДУ. 2018. С. 68-
70.
4. Входить до складу членів 
Громадської організації «Агенція 
регіонального розвитку Сіверського 
регіону України» [код ЄДРПОУ 
41877521] з питань охорони праці та 
безпеки життєдіяльності населення в 
регіоні, впливу небезпечних і 
шкідливих факторів на працюючих. 
5. Має підтверджуючі документи про 
підвищення кваліфікації:
Сумський державний університет, 
свідоцтво про підвищення 
кваліфікації СП № 05408289/0955-
20, «Теорія і практика організацій 
безперервної освіти», 30 годин/1 
кредит ЄКТС, 27.05.2020 р.

203557 Валенкевич Лариса 
Петрівна

доцент, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут бізнесу, 

економіки та 
менеджменту

Диплом спеціаліста, 
Міжрегіональна Академія 
управління персоналом, 

рік закінчення: 2005, 
спеціальність: 060101 

Правознавство, Диплом 
кандидата наук KH 

010082, виданий 
13.02.1996, Атестат 

доцента ДЦ 005934, 
виданий 17.10.2002

27 Основи підприємництва 1. Має диплом про присвоєння 
наукового ступеня – кандидат 
економічних наук зі спеціальності 
08.00.03 «Економіка навколишнього 
середовища».
2. Має розроблений і впроваджений в 
освітній процес електронний курс:
Валенкевич Л.П., Сосненко О.В. 
Основи підприємництва: 
[дистанційний курс для здобувачів 
освіти на початковому (короткому 
циклі) рівні вищої освіти зі 
спеціальності 073 Менеджмент]. 
URL: 
https://dl.kpt.sumdu.edu.ua/course/65
6.
3. Має наукові публікації:
3.1. Валенкевич Л.П., Балагуровська І. 
Лідерство як чинник ефективного 
керівництва. Вісник Сумського 
державного університету. Серія 
«Економіка», 2018. №4. С.31-35.
3.2. Matvieieva Y, Myroshnychenko I, 
Valenkevych L. Optimization model of 
the socio-ecological-economic 
development of the administrative 
territory. Journal of Environmental 
Management and Tourism. Volume 10, 
Issue 8, Winter 2019, Pages 1874-1899. 
DOI: 10.14505/ jemt.v10.8(40).17.
3.3. Пилипенко А.Ю., Валенкевич 
Л.П.  Підприємництво як стиль 
життя. Матеріали Всеукраїнської 
науково-технічної конференції 
студентів, аспірантів і молодих 
учених «Економічні проблеми 
сталого розвитку», присвяченої 80-
річчю від дня народження професора 
Олега Балацького, м. Суми, 21-25 
квітня 2017 р. Суми : Сумський 
державний університет, 2017. С.13.
3.4. Валенкевич Л.П., Балагуровська 
І.О. Методичні підходи оцінки 
оптимальності підбору кадрів 
менеджерів середньої ланки. 
Матеріали міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції 
Сорок дев’яті економіко-правові 
дискусії: Львів, 2020. 51 с.
3.5. Валенкевич Л.П., Балагуровська 
І.О. Особливості підбору кадрів при 
заміщенні посад керівників середньої 
ланки управління. Перспективи 
ефективних управлінських рішень у 
бізнесі та проектах : матер. VІ 
Міжнар. наук.-практич. конф., м. 
Одеса, 17-18 вересня 2020 р.: 
Міжнародний гуманітарний 
університет. Одеса : Фенікс, 2020. 152 
с.
3.6. Балагуровська І.О., Валенкевич 
Л.П. Наукові підходи до розуміння 
деструктивної та конструктивної 
природи лідерства. Матеріали 
всеукраїнської (із зарубіжною 
участю) наукової конференції 
«Актуальні проблеми теорії 
менеджменту, маркетингу та фінансів 
: наукові ідеї та механізми 
реалізації»: Донецький національний 
технічний університет, Покровськ: 
ДВНЗ «ДонНТУ», 2021. 383 с.
4. Входить до складу членів робочої 
групи з надання консультаційних 
послуг  ПАТ «Конотопський 
арматурний завод» з питань 
організації виробництва [договір про 
надання консультаційних 
(інформаційних) послуг № 27 від 
05.10.2018 р.].
5. Входить до складу членів 
Громадської організації «Агенція 
регіонального розвитку Сіверського 
регіону України» [код ЄДРПОУ 
41877521] з питань регіональної 
політики, зокрема, сприяння 
розвитку підприємництва у 
промисловому секторі регіону.
6. Має підтверджуючі документи про 
підвищення кваліфікації:
Сумський державний університет, 
свідоцтво про підвищення 
кваліфікації за програмою з 
інноваційної педагогічної діяльності 
ПК 05408289/00590-18, 150 годин,  
27.06.2018 р.



395698 Весперіс Світлана 
Зієдонисівна

викладач ЗВО, 
Сумісництво

Відокремлений 
структурний підрозділ 
«Класичний фаховий 

коледж Сумського 
державного університету»

Диплом спеціаліста, 
Київський національний 
економічний університет, 

рік закінчення: 2002, 
спеціальність: 0501 

Економіка підприємства, 
Диплом магістра, 

Приватний вищий 
навчальний заклад 

"Європейський 
університет", рік 

закінчення: 2005, 
спеціальність: 050108 
Маркетинг, Диплом 
кандидата наук ДK 

056314, виданий 
16.12.2009, Атестат 

доцента 12ДЦ 027926, 
виданий 14.04.2011

28 Організація виробництва 1. Має диплом про ВО за 
спеціальністю «Економіка 
підприємства».
2. Має розроблений і впроваджений в 
освітній процес електронний курс:
Весперіс С.З. Організація 
виробництва: [дистанційний курс для 
здобувачів освіти на початковому 
(короткому циклі) рівні вищої освіти 
за освітньою програмою 
«Менеджмент організацій» зі 
спеціальності 073 Менеджмент]. 
URL: 
https://dl.kpt.sumdu.edu.ua/course/68
7
3. Має наукові публікації:
3.1. Весперіс С.З., Решетняк Я.В. 
Децентралізація: проблеми 
новосформованих об’єднаних 
територіальних громад. Науковий 
вісник УжНУ. Серія: Міжнародні 
економічні відносини та світове 
господарство, випуск 19, 2018 р. С. 46-
51.  
3.2. Весперіс С.З., Щербина О.В., 
Циганенко О.В. Калькулювання 
собівартості продукції (робіт, послуг) 
допоміжних виробництв. Науково-
виробничий журнал «Держава та 
регіони», Серія: Економіка та 
підприємництво, 2018,  № 5 (104). 
С.128-136.
3.3. Весперіс С.З., Самусь Г.І. 
Переваги нематеріального 
стимулювання праці. Реформування 
економіки та фінансової системи 
країни: глобальні та локальні 
аспекти: збірник праць Міжнародної 
науково-практичної конференції, м. 
Запоріжжя, 5-6 лютого 2021 року. 
Запоріжжя. С.51-54.
4. Входить до складу членів робочої 
групи з розробки Стратегії розвитку 
Конотопської міської територіальної 
громади на період до 2030 року 
[розпорядження міського голови № 
185 ОД від 30.08.2021 р.] з питань 
діяльності виробничих підприємств 
як інструменту реалізації економічної 
політики.
5. Входить до складу членів 
Громадської організації «Агенція 
регіонального розвитку Сіверського 
регіону України» [код ЄДРПОУ 
41877521] з питань економічної 
політики, зокрема, структури 
виробництва та його відповідності 
продуктивним силам і ринковій 
кон’юнктурі регіону.
6. Має досвід професійної діяльності 
у галузі – переробна промисловість:
6.1. Інженер-технолог, завод 
«Червоний металіст» [трудовий стаж: 
30.03.1986 – 27.08.1993].
7. Має підтверджуючі документи про 
підвищення кваліфікації:
Сумський державний університет, 
стажування з дисципліни 
«Організація виробництва», 
свідоцтво про підвищення 
кваліфікації  СС № 05408289/2449-
21, 30 годин, 24.06.2021 р.  
8. Прийнятий за основним місцем 
роботи до ВСП "Класичний фаховий 
коледж СумДУ" [наказ СумДУ від 
29.10.2021р. №2172-ІІ]

77672 Рязанцев В`ячеслав 
Вікторович

викладач ЗВО, 
Суміщення

Відокремлений 
структурний підрозділ 
«Класичний фаховий 

коледж Сумського 
державного університету»

Диплом спеціаліста, 
Національний технічний 

університет України 
"Київський політехнічний 
інститут", рік закінчення: 

2001, спеціальність: 
090202 Технологія 
машинобудування

20 Безпека життєдіяльності 
та охорона праці

1. Має посвідчення:
1.1. Міністерство освіти і науки 
України, посвідчення № 10 від 
20.04.17. «Про знання законів і 
нормативних актів з охорони праці, 
профілактики побутового 
травматизму, охорони здоров’я, 
пожежної, радіаційної безпеки, 
цивільної оборони, гігієни праці, 
виробничої санітарії, безпеки 
дорожнього руху, поводження в 
надзвичайних ситуаціях тощо».
2. Має розроблений і впроваджений 
електронний курс на освітній 
платформі:
Рязанцев В.В., Туманова Ю.В. Безпека 
життєдіяльності та охорона праці: 
[дистанційний курс для здобувачів 
освіти на початковому (короткому 
циклі) рівні вищої освіти зі 
спеціальності 073 Менеджмент]. 
URL: 
https://dl.kpt.sumdu.edu.ua/course/56
3
3. Має наукові публікації:
3.1. Рязанцев В.В., Гребеник Т.В. 
Охорона праці як один із аспектів 
професійної підготовки майбутнього 
професіонала. Науково-методична 
конференція викладачів, 
співробітників і студентів 
Конотопського інституту СумДУ: 
збірник матеріалів науково-
методичної конференції, м. Конотоп, 
31 травня 2018 р. Конотоп, 2018. С. 
84-86.
3.2. Рязанцев В.В., Туманова Ю.В., 
Охріменко С.В. Порівняльний аналіз 
стану нещасних випадків та 
професійних захворювань в Україні.  
Тенденції та перспективи розвитку 
транспортної галузі до 150-річчя 
Конотопської дистанції колії : тези 
доповідей науково-методичної 
конференції викладачів та студентів, 
м. Конотоп, 1 листопада 2018 року. 
Конотоп, ПТ КІ СумДУ. 2018. С. 68-
70.
4. Входить до складу членів 
Громадської організації «Агенція 
регіонального розвитку Сіверського 
регіону України» [код ЄДРПОУ 



41877521] з питань охорони праці та 
безпеки життєдіяльності населення в 
регіоні, впливу небезпечних і 
шкідливих факторів на працюючих. 
5. Має підтверджуючі документи про 
підвищення кваліфікації:
Сумський державний університет, 
свідоцтво про підвищення 
кваліфікації СП № 05408289/0955-
20, «Теорія і практика організацій 
безперервної освіти», 30 годин/1 
кредит ЄКТС, 27.05.2020 р.

395698 Весперіс Світлана 
Зієдонисівна

викладач ЗВО, 
Сумісництво

Відокремлений 
структурний підрозділ 
«Класичний фаховий 

коледж Сумського 
державного університету»

Диплом спеціаліста, 
Київський національний 
економічний університет, 

рік закінчення: 2002, 
спеціальність: 0501 

Економіка підприємства, 
Диплом магістра, 

Приватний вищий 
навчальний заклад 

"Європейський 
університет", рік 

закінчення: 2005, 
спеціальність: 050108 
Маркетинг, Диплом 
кандидата наук ДK 

056314, виданий 
16.12.2009, Атестат 

доцента 12ДЦ 027926, 
виданий 14.04.2011

28 Економічний аналіз 1. Має диплом про ВО за 
спеціальністю «Економіка 
підприємства».
2. Має диплом про присвоєння 
наукового ступеня – кандидат 
економічних наук зі спеціальності 
08.00.04 «Економіка та управління 
підприємствами (за видами 
економічної діяльності)».
3. Має розроблений і впроваджений в 
освітній процес електронний курс:
Весперіс С.З., Щербина О.В. 
Економічний аналіз: [дистанційний 
курс для здобувачів освіти на 
початковому (короткому циклі) рівні 
вищої освіти зі спеціальності 073 
Менеджмент]. URL: 
https://dl.kpt.sumdu.edu.ua/course
4. Має друковані навчально-
методичні праці:
Весперіс С.З., Щербина О.В., 
Власенко Д.О., Самусь Г.І. Методичні 
вказівки до розрахункової роботи і 
самостійного вивчення дисципліни 
«Аналіз господарської діяльності» 
для студентів спеціальності 073 
Менеджмент денної та заочної форм 
навчання. Суми, 2020. 30 с.
5. Має наукові праці з предметної 
області:
5.1. Весперіс С.З., Самусь Г.І., Зубко 
К.Ю. Демографічні проблеми 
розвитку сільських територій. 
Інфраструктура ринку. 2018. № 26. 
URL: http://www.market-
infr.od.ua/uk/26-2018  С.275-280. 
5.2.Весперіс С.З., Самусь Г.І., 
Щербина О.В. Тенденції та 
перспективи розвитку роздрібної 
торгівлі Сумської області. Бізнес-
навігатор. Науково-виробничий 
журнал. 2018. Вип.6 (49). С.78-82.       
5.3. Весперіс С.З., Зубко К.Ю., 
Циганенко О.В. Генезис дистанційної 
торгівлі та концептуальні засади її 
організації. Вісник Одеського 
Національного університету імені І.І. 
Мечнікова, Серія: Економіка, том 23, 
випуск 7(72). 2018 . с.82-86.                                                                                   
5.4. Весперіс С.З., Циганенко О.В., 
Щербина О.В. Вплив «зелених» 
інвестицій на якість міського 
середовища. Східна Європа: 
економіка, бізнес та управління. 2019. 
№1 (18). URL: 
http://www.easterneurope-
ebm.in.ua/index.php/18-2019-ukr.  
5.5. Весперіс С.З., Зубко К.Ю., Самусь 
Г.І. Оцінка еколого-економічних 
збитків, спричинених нецільовим 
використанням земель. 
Приазовський економічний вісник. 
2020. № 1 (18). с.214-219. URL:  
http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-18.                                                                                           
5.6. Весперіс С.З., Самусь Г.І., 
Щербина О.В. Фінансові аспекти 
соціального захисту материнства в 
Україні. Приазовський економічний 
вісник. 2020. № 6 (23). С.216-225. 
URL:  http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-23                                                                                                                     
5.7. Весперіс С.З., Самусь Г.І., 
Щербина О.В. Вплив демографічних 
процесів на економічну безпеку 
Сумської області. Інфраструктура 
ринку. 2021. №54.URL: http:// 
www.market-infr.od.ua/uk/ 54-2021
6. Входить до складу членів робочої 
групи з розробки Стратегії розвитку 
Конотопської міської територіальної 
громади на період до 2030 року 
[розпорядження міського голови № 
185 ОД від 30.08.2021 р.] з питань 
економічної політики.
7. Має підтверджуючі документи про 
підвищення кваліфікації: 
7.1. Сумський державний університет, 
свідоцтво про підвищення 
кваліфікації за програмою з 
інноваційної педагогічної діяльності 
ПК № 05408289/1064-19, 150 годин, 
13.02.2019 р.
7.2. Chez Republic Development 
Cooperation (Чехія), віртуальний курс 
підвищення кваліфікації 
«Multicriteria Decision Analysis» (The 
development project «Strengthening 
scientific capacities and cooperation of 
Ukrainian universities in 
AgriSciences»), свідоцтво від 
01.12.2020 р.
8. Прийнятий за основним місцем 
роботи до ВСП "Класичний фаховий 
коледж СумДУ" [наказ СумДУ від 
29.10.2021р. №2172-ІІ]

395676 Барбара Наталія 
Вікторівна

викладач ЗВО, 
Суміщення

Відокремлений 
структурний підрозділ 
«Класичний фаховий 

коледж Сумського 
державного університету»

Диплом спеціаліста, 
Сумський державний 

педагогічний інститут ім. 
А.С. Макаренка, рік 

закінчення: 1996, 
спеціальність:  , Диплом 

спеціаліста, 
Конотопський інститут 
Сумського державного 

університету, рік 
закінчення: 2017, 
спеціальність: 076 

27 Українознавство (зі 
змістовим модулем 
«Комунікативний курс 
української мови»)

1. Має диплом про ВО за 
спеціальністю «Російська мова і 
література та українська мова і 
література».
2. Має розроблений і впроваджений в 
освітній процес електронний курс: 
Барбара Н.В., Тараба Т.І. 
Українознавство 
(зі змістовим модулем 
«Комунікативний курс української 
мови»): [дистанційний курс для 
здобувачів освіти на початковому 



Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність, Диплом 
кандидата наук ДK 

060194, виданий 
01.07.2010, Атестат 

доцента 12ДЦ 038470, 
виданий 03.04.2014

(короткому циклі) рівні вищої освіти 
зі спеціальності 073 Менеджмент]. 
URL: 
https://dl.kpt.sumdu.edu.ua/course/55
7.
3. Має наукові публікації:
3.1. Барбара Н.В. Екстратекстові 
контрасти в поетичних творах Євгена 
Маланюка. Мова і культура. Випуск 
22. Т. VІІ (202). Київ: Вид. дім Д. 
Бураго, 2020. URL: 
https://scholar.google.com/barbara.12
3.2. Барбара Н.В. Символи-контрасти 
в поетичних творах Є. Маланюка. 
Мова і культура. Випуск 22. Т. ІІІ 
(198). Київ : Видавничий дім Д. 
Бураго, 2019. С. 311-319.
3.3. Матеріали до самостійної роботи 
студентів із дисципліни 
«Українознавство» (зі змістовим 
модулем «Комунікативний курс 
української мови»). Конотоп, 2019 р. 
URL:  
https://dl.ki.sumdu.edu.ua/course/6
3.4. Барбара Н.В., Демченко А.С. 
Функції лексичних контрастів у 
поетичному просторі Ліни Костенко. 
Сучасна філологія: тенденції та 
пріоритети розвитку: Міжнародна 
науково-практична конференція, м. 
Одеса, 21-22 травня 2021 року. Одеса: 
Південно-українська організація 
«Центр філологічних досліджень», 
2021. С. 8-12.
3.5. Барбара Н. В. Інтермедіальний 
підхід між літературою й кіно в добу 
модернізму. Матеріали науково-
методичної конференції викладачів, 
співробітників і студентів, травень 
2019 р. м. Конотоп, 2019. С. 118-121.
3.6. Барбара Н., Образова Т. 
Режисерські новації фільму О. Уеллса 
«Громадянин Кейн». Матеріали 
науково-методичної конференції 
викладачів, співробітників і 
студентів, м. Конотоп, травень 2017 р. 
Конотоп, 2017. С. 44-46.  
3.7. Барбара Н.В. Типи синтаксичних 
контрастів у поезії Євгена Маланюка. 
Науково-методична конференція 
викладачів, співробітників і студентів 
Конотопського інституту СумДУ: 
збірник матеріалів науково-
методичної конференції, м. Конотоп, 
31 травня 2018 р. Конотоп, 2018. С. 
118-121.
4. Входить до складу членів 
Громадської організації «Агенція 
регіонального розвитку Сіверського 
регіону України» [код ЄДРПОУ   
41877521] з питань мовної політики, у 
т.ч. надання консультаційних послуг 
ГО з граматично-стилістичної 
правильності ведення ділової 
документації. 
5. Входила до складу членів журі 
(голова журі) І етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України в 2019-2020 н.р. 
Відділення «Мовознавство» [наказ 
Конотопського відділу освіти №674-
од від 24.12.2019 р.].
6. Виконувала роботи з наукової теми 
«Історико-культурні дослідження 
Сумщини» науковим керівником. 
Номер державної реєстрації 
УкрІНТЕІ: 0116U004168. Термін 
виконання НДР: 04.2016-04.2019.
7. Виконує роботи з наукової теми 
«Економіко-правові методи та 
інструменти
управління бізнес-процесами 
суб’єктів підприємницької 
діяльності» відповідальним 
виконавцем. Номер державної 
реєстрації УкрІНТЕІ: 0121U111569. 
Термін виконання НДР: 04.2021-
дотепер.
8. Має підтверджуючі документи про 
підвищення кваліфікації:
8.1. Сумський державний університет, 
свідоцтво про підвищення 
кваліфікації за програмами з 
інноваційної педагогічної діяльності 
ПК № 05408289/1059-19, 180 
годин/6 кредитів ЄКТС, 13.02.2019 р.
8.2. Сумський державний університет, 
свідоцтво про підвищення 
кваліфікації  СП № 05408289/ 0901-
20 «Теорія і практика організації 
безперервної освіти», 30 годин/1 
кредит ЄКТС, 27.05.2020 р. 

185238 Рязанцева Оксана 
Вікторівна

викладач ЗВО, 
Основне місце 
роботи

Відокремлений 
структурний підрозділ 
«Класичний фаховий 

коледж Сумського 
державного університету»

Диплом спеціаліста, 
Ніжинський державний 

університет імені Миколи 
Гоголя, рік закінчення: 

2008, спеціальність: 
010103 Педагогіка і 
методика середньої 

освіти. Математика і 
фізика, Диплом магістра, 

Національний 
педагогічний університет 
імені М.П. Драгоманова, 

рік закінчення: 2009, 
спеціальність: 080101 
Математика, Диплом 

магістра, Сумський 
державний педагогічний 

університет імені А.С. 
Макаренка, рік 

закінчення: 2018, 
спеціальність: 011 Науки 

про освіту

13 Вища математика 
(зі змістовим модулем 
«Теорія ймовірностей і 
математична 
статистика»)

1. Має диплом про ВО зі спеціальності 
«Математика».
2. Має розроблений і впроваджений 
електронний курс на освітній 
платформі:
Рязанцева О.В., Коропець Л.В. Вища 
математика (зі змістовим модулем 
«Теорія ймовірностей і математична 
статистика»): [дистанційний курс для 
здобувачів освіти на початковому 
(короткому циклі) рівні вищої освіти 
зі спеціальності 073 Менеджмент]. 
URL: 
https://dl.kpt.sumdu.edu.ua/course/56
0
3. Має наукові публікації:
3.1. Рязанцева О.В., Барабаш К. 
Особливості бізнес-планування на 
підприємствах залізничної галузі. 
Тенденції та перспективи розвитку 
транспортної галузі: тези доповідей 
науково-методичної конференції 
викладачів та студентів, 2 листопада 
2017 року. Конотоп, ПТ КІ СумДУ, 
2017. С. 54-58.
3.2. Рязанцева О.В., Пичик А.О. Роль 



вищої математики у формуванні 
фахівців економічного профілю. 
Науково-практична конференція 
КФК СумДУ: Транспортна та 
будівельна галузі: перспективи 
розвитку, пошук інноваційних 
підходів, 22 грудня 2020 р. Конотоп, 
2021. С. 122-124.
4. Входить до складу членів робочої 
групи з надання консультаційних 
послуг  ФОП «Семеренко В.Д.» з 
питань кошторисних розрахунків, 
математичних розрахунків несучої 
здатності основ та фундаментів, збору 
та обробки статистичних даних 
[договір про надання 
консультаційних (інформаційних) 
послуг №14-1п від 03.09.2018 р.].
5. Входить до складу членів 
Громадської організації «Агенція 
регіонального розвитку Сіверського 
регіону України» [код ЄДРПОУ 
41877521] з питань впорядкування, 
інтерпретування даних за допомогою 
статистичного інструментарію в 
процесі досліджень.
6. Керівництво студентом [Таран 
Максим], який зайняв І місце в II 
етапі Всеукраїнської студентської 
олімпіади з дисципліни 
«Математика» в 2018-2019 н.р. 
7. Входила до складу членів журі І 
етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України в 2019-
2020 н.р. Відділення «Фізико-
математичні науки»  [наказ 
Конотопського відділу освіти № 674-
од від 24.12.2019 р.].
8. Має підтверджуючі документи про 
підвищення кваліфікації:
Сумський державний університет, 
Центр розвитку кадрового 
потенціалу, посвідчення про 
підвищення кваліфікації СП № 
05408289/0956-20, «Теорія і 
практика безперервної освіти», 30 
годин, 27.05.2020 р.

192776 Тараба Тетяна 
Іванівна

викладач ЗВО, 
Основне місце 
роботи

Відокремлений 
структурний підрозділ 
«Класичний фаховий 

коледж Сумського 
державного університету»

Диплом бакалавра, 
Ніжинський державний 

університет імені Миколи 
Гоголя, рік закінчення: 

2009, спеціальність: 0101 
Педагогічна освіта, 

Диплом спеціаліста, 
Сумський державний 

педагогічний університет 
ім. А.С. Макаренка, рік 

закінчення: 2012, 
спеціальність: 030502 

Українська мова і 
література

10 Діловодство 1. Має диплом про ВО зі спеціальності 
«Українська мова і література».
2. Має розроблений і впроваджений 
електронний курс на освітній 
платформі:
Тараба Т.І. Діловодство: 
[дистанційний курс для здобувачів 
освіти на початковому (короткому 
циклі) рівні вищої освіти за освітньою 
програмою «Менеджмент 
організацій» зі спеціальності 073 
Менеджмент]. URL: 
https://dl.kpt.sumdu.edu.ua/course/65
7
3. Має наукові публікації:
3.1. Тараба Т.І. Формування 
комунікативно компетентної 
особистості на заняттях української 
мови та літератури. Науково-
методична конференція викладачів, 
співробітників і студентів 
Конотопського інституту Сумського 
державного університету: тези 
доповідей, м. Конотоп, 31 травня 2018 
року. Конотоп, 2018. С. 135-139.
3.2. Тараба Т.І. Гендерні аспекти 
спілкування. Тенденції та 
перспективи розвитку транспортної 
галузі: тези доповідей науково-
методичної конференції викладачів 
та студентів Політехнічного 
технікуму Конотопського інституту 
Сумського державного університету, 
м. Конотоп, 01 листопада 2018 р. 
Конотоп, 2018. С. 144-146.
3.3.Тараба Т.І., Стритович А.Ю. Що 
керує світом або слово як мистецтво 
самовираження. Перший крок у 
науку: матеріали Х студентської 
конференції Сумського державного 
університету, м. Суми, 24 лютого 2019 
р. Суми, 2019. С. 272.
3.4. Пичик А.О., Тараба Т. І.  
Використання українського 
правопису в новій редакції у 
діловодстві. Науково-практична 
конференція КФК СумДУ: 
Транспортна та будівельна галузі: 
перспективи розвитку, пошук 
інноваційних підходів, м. Конотоп, 22 
грудня 2020 р. Конотоп, 2021. С. 122-
124.
4. Входить до складу членів робочої 
групи з надання консультаційних 
послуг  Поліграфічному центру 
«Олімп» ФОП Янчук І.О. з питань 
граматико-стилістичної правильності 
та довершеності друкованої продукції 
[договір про надання 
консультаційних (інформаційних) 
послуг № 13 від 01.02.2017 р.].
5. Має підтверджуючі документи про 
підвищення кваліфікації:
5.1. Сумський державний університет, 
посвідчення про підвищення 
кваліфікації № 2985, стажування з 
дисциплін «Українська мова за 
професійним спрямуванням», 
«Діловодство», 20.04.2018 р.
5.2. Сумський державний університет, 
програма підвищення кваліфікації 
«Теорія і практика організації 
безперервної освіти», 30 годин/1 
кредит ЄКТС, свідоцтво про 
підвищення кваліфікації СП № 
05408289 / 0964-20, 22.05.2020 р.

377610 Кузьмін Дмитро 
Володимирович

викладач ЗВО, 
Сумісництво

Відокремлений 
структурний підрозділ 
«Класичний фаховий 

коледж Сумського 

Диплом магістра, 
Київський національний 
університет імені Тараса 

Шевченка, рік 

12 Філософія 1. Має диплом про ВО зі спеціальності 
«Історія».
2. Має розроблений і впроваджений 
електронний курс на освітній 



державного університету» закінчення: 2002, 
спеціальність: 030301 

Історія, Диплом 
кандидата наук ДK 
022283, виданий 

26.06.2014

платформі:
Кузьмін Д.В. Філософія: 
[дистанційний курс для здобувачів 
освіти на початковому (короткому 
циклі) рівні вищої освіти зі 
спеціальності 073 Менеджмент]. 
URL: 
https://dl.kpt.sumdu.edu.ua/course/67
9
3. Має наукові публікації:
3.1. Кузьмін Д. В. Погляди Лева 
Йосиповича Петражицького на 
природу звичаєвого права. Приватне 
та публічне право.  2019. № 3. С.7-12.
3.2. Кузьмін Д.В. Розвиток місцевих 
цивільно-правових відносин 
Лівобережної України в другій 
половині XVIII першій половині XIX 
ст. IX Конотопські читання: матер. 
наук.-практ. конф. Конотоп, 2018. С. 
94-98.
3.3. Кузьмін Д.В. Погляди Лева 
Йосиповича Петражицького на 
природу звичаєвого права. X 
Конотопські читання: матер. наук.-
практ. конф. Конотоп, 2019. С. 189-
196.
4. Входив до складу членів журі І 
етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України в 2019-
2020 н.р. Відділення «Історія», 
«Філософії та суспільствознавства» 
[наказ Конотопського відділу освіти 
№ 674-од від 24.12.2019 р.].
5. Входить до складу членів 
Громадської організації «Агенція 
регіонального розвитку Сіверського 
регіону України» [код ЄДРПОУ 
41877521] з питань регіональної 
політики, зокрема, просторового 
розвитку економіки регіону та 
правових форм реалізації 
економічного механізму.
6. Має підтверджуючі документи про 
підвищення кваліфікації:
6.1. Сумський державний університет, 
свідоцтво про підвищення  
кваліфікації ПК № 0508289/1079-8-
19, за програми з інноваційної 
педагогічної діяльності, 180 годин, 
13.02.2019 р.
6.2. Сумський державний університет, 
посвідчення про проходження 
стажування № 2927, 60 годин/2 
кредити ЄКТС, «Історія України», 
«Філософія», 20.04.2018 р.
7. Прийнятий за основним місцем 
роботи до ВСП "Класичний фаховий 
коледж СумДУ" [наказ СумДУ від 
12.11.2021р. №2295-ІІ]

377610 Кузьмін Дмитро 
Володимирович

викладач ЗВО, 
Сумісництво

Відокремлений 
структурний підрозділ 
«Класичний фаховий 

коледж Сумського 
державного університету»

Диплом магістра, 
Київський національний 
університет імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 2002, 

спеціальність: 030301 
Історія, Диплом 

кандидата наук ДK 
022283, виданий 

26.06.2014

12 Господарське право 1. Має диплом про ВО зі спеціальності 
«Правознавство».
2. Має розроблений і впроваджений 
електронний курс на освітній 
платформі:
Кузьмін Д.В. Господарське право: 
[дистанційний курс для здобувачів 
освіти на початковому (короткому 
циклі) рівні вищої освіти зі 
спеціальності 073 Менеджмент]. 
URL: 
https://dl.kpt.sumdu.edu.ua/course/65
9
3. Має наукові публікації:
3.1. Кузьмін Д.В., Іващенко М.М. 
Правові засади експлуатації вітро- та 
фотоелектричних перетворювачів 
енергії приватними 
домогосподарствами.  Вісник 
Національного технічного 
університету України «Київський 
політехнічний інститут». Серія 
Політологія. Соціологія. Право.  2017. 
№ 1-2, Том 33. С. 206-211.
3.2. Кузьмін Д.В., Іващенко М.М. 
Правові засади використання 
відновлюваних джерел енергії 
приватними домогосподарствами на 
території України. Право і 
суспільство. 2019. № 2. частина № 1. 
С 67-77.
3.3. Кузьмін Д.В. Становлення судової 
гілки влади в Республіці Тринідад і 
Тобаго. Науково-методична 
конференція викладачів, 
співробітників і студентів. Конотоп : 
Конотопський інститут Сумського 
державного університету, 2017. С. 101-
105.
4. Входить до складу членів 
Сумського відокремленого підрозділу 
громадської організації 
«Всеукраїнський центр реформ 
транспортної інфраструктури» 
[ЄДРПОУ 39976115].
5. Має досвід професійної діяльності:
5.1. Юрист, філія «Роменський 
молочний комбінат» ПП «Рось» 
[трудовий стаж: 12.03.2011 – 
10.01.2013].
5.2. Юрист, дирекція «Ромни» СВК 
«Молоко-Країна» [трудовий стаж: 
11.01.2013 – 01.08.2014].
5.3. Юрисконсульт, Політехнічний 
технікум Конотопського інституту 
СумДУ [трудовий стаж: 01.09.2014 – 
03.11.2017].
6. Має підтверджуючі документи про 
підвищення кваліфікації:
Сумський державний університет, 
курси підвищення кваліфікації на 
тему «Рівність прав та можливостей 
при реалізації громадянином своєї 
здатності до праці», свідоцтво СС № 
05408289/2229-21, 30 годин/ 1 
кредит ЄКТС, 24.06.2021 р. 
7. Прийнятий за основним місцем 
роботи до ВСП "Класичний фаховий 



коледж СумДУ" [наказ СумДУ від 
12.11.2021р. №2295-ІІ]

198672 Іващенко Марина 
Миколаївна

викладач ЗВО, 
Суміщення

Відокремлений 
структурний підрозділ 
«Класичний фаховий 

коледж Сумського 
державного університету»

Диплом магістра, 
Сумський державний 

університет, рік 
закінчення: 2009, 

спеціальність: 0502 
Менеджмент організацій, 

Диплом магістра, 
Сумський державний 

педагогічний університет 
ім. А.С. Макаренка, рік 

закінчення: 2012, 
спеціальність: 000005 

Педагогіка вищої школи

11  Менеджмент 1. Має диплом про ВО зі спеціальності 
«Менеджмент організацій».
2. Має розроблений і впроваджений 
електронний курс на освітній 
платформі:
Іващенко М.М. Менеджмент: 
[дистанційний курс для здобувачів 
освіти на початковому (короткому 
циклі) рівні вищої освіти за освітньою 
програмою «Менеджмент 
організацій» зі спеціальності 073 
Менеджмент]. URL: 
https://dl.kpt.sumdu.edu.ua/course/68
4 
3. Має друковані навчально-
методичні праці:
Менеджмент: [методичні вказівки до 
курсової роботи з навчальної 
дисципліни «Менеджмент» для 
студентів спеціальності 073 
Менеджмент] / укладач  М.М. 
Іващенко. Конотоп : Класичний 
фаховий коледж СумДУ, 2021. 24 с.                                                                                                
4. Має наукові публікації:
4.1. Іващенко М.М., Сосненко О.В. 
Зовнішньоторговельні відносини 
України з КНР: стан і перспективи 
розвитку. Тези доповідей науково-
методичної конференції викладачів, 
співробітників і студентів 
Конотопського інституту Сумського 
державного університету, м. Конотоп, 
31 травня 2018 р. Конотоп, 2018. 
С.148-151.
4.2. Іващенко М.М., Гребеник Т.В. 
Методи розробки декларації місії 
організації. Науково-методична 
конференція викладачів, 
співробітників і студентів 
Конотопського інституту СумДУ, м. 
Конотоп, 30.05.2019 р. Конотоп. 2019. 
С. 68-69.
4.3. Кучеренко Д.А., Іващенко М.М., 
Гребеник Т.В. Модель ADL у процесі 
формування конкурентної стратегії 
організації. Науково-практична 
конференція КФК СумДУ: 
Транспортна та будівельна галузі: 
перспективи розвитку, пошук 
інноваційних підходів, м. Конотоп, 
22.12.2020 р. Конотоп. 2020. С. 64-67.
4. Має наукові праці у міжгалузевих 
зв’язках:
4.1. Іващенко М.М. Впровадження 
хмарних технологій в навчальний 
процес закладу вищої освіти: досвід 
практичної реалізації. Модернізація 
технології навчання в умовах 
реформи університетської освіти: 
колективна монографія / за заг ред. 
O.М. Самойленко, І.В. Бацуровської. 
Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. С. 167-
200.
4.2. Іващенко М.М. Модифікований 
SWOT-аналіз упровадження хмарних 
технологій у професійну діяльність 
педагога: стратегія розвитку 
освітнього середовища закладу вищої 
освіти. Відкрита та дистанційна 
освіта: від теорії до практики: зб. 
матер. ІІ Всеукр. Електронної наук.-
практ. конф., м. Київ,  28-30 
листопада 2017 р. К. : ДВНЗ «Ун-т 
менеджменту освіти» НАПН України, 
2017. С. 66-69.
5. Має досвід професійної діяльності:
Менеджер зі збуту, ФОП «Балабан 
Н.В.» [трудовий стаж: 11.04.2005 – 
17.06.2008].
6. Входить до складу членів 
Громадської організації «Агенція 
регіонального розвитку Сіверського 
регіону України» [код ЄДРПОУ 
41877521] з питань економічної 
політики, зокрема, вибору, 
калібрування інструментарію для 
визначення стратегічного курсу 
розвитку регіону та його проміжних 
цілей. 
7. Входила до складу членів робочої 
групи з надання консультаційних 
послуг ПрАТ «Конотопський 
арматурний завод» з питань 
стратегічного та оперативного 
планування, маркетинг-планування, 
HR-управління, управління змінами 
[договір про надання 
консультаційних (інформаційних) 
послуг №2п від 03.10.2016 р].
8. Входить до складу членів робочої 
групи з надання консультаційних 
послуг  ПрАТ «Конотопський 
хлібокомбінат» з питань розширення 
ринків збуту продукції та 
підприємницької і управлінської 
діяльності [договір про надання 
консультаційних (інформаційних) 
послуг №7п від 20.10.2017 р.; 
пролонгація договору – № 20п від 
05.10.2020 р.].
9. Входила до складу членів журі І 
етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України в 2019-
2020 н.р. Відділення «Економіки і 
управління» [наказ Конотопського 
відділу освіти № 674-од від 24.12.2019 
р.].
10. Має підтверджуючі документи про 
підвищення кваліфікації:
10.1. Сумський державний 
університет, свідоцтво про 
підвищення кваліфікації ПК № 
05408289/00422-17, «Cloud 
computing у процесі викладання 
дисципліни «Менеджмент», 150 
годин/5 кредитів ЄКТС, 26.12.2017 р.



10.2. ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України, 
програма навчального курсу «Досвід 
успішних реформ естонської та 
фінської освіти для України» II 
Міжнародного Інтернет-марафону за 
темою «Досвід освіти XXI сторіччя. 
Європейський контекст». Курси 
підвищення кваліфікації, серія ДК № 
35830447 / 00401–17, 60 годин/2 
кредити ЄКТС, грудень 2017 р.
10.3. The International Historical 
Biographical Institute, II Міжнародна 
програма підвищення кваліфікації 
керівників закладів освіти і науки, а 
також педагогічних та науково-
педагогічних працівників «Together 
with outstanding leaders of Modernity: 
values, experience, knowledge, 
competence and technologies for 
Formation of the Successful Personality 
and Transformation of the World», 
сертифікат про проходження 
Міжнародної програми, 180 годин/6 
кредитів ЄКТС, з них 0,5 кредитів 
ЄКТС інклюзивної освіти з 
присвоєнням кваліфікації 
«Міжнародний вчитель/викладач», а 
також «Міжнародний керівник 
категорії Б в галузі освіти чи науки, 
згідно класифікації ЮНЕСКО», 
міжнародний сертифікат № 2414, 
12.10.2021р.

128888 Данилова Анна 
Анатоліївна

викладач ЗВО, 
Основне місце 
роботи

Відокремлений 
структурний підрозділ 
«Класичний фаховий 

коледж Сумського 
державного університету»

Диплом магістра, 
Сумський державний 

педагогічний університет 
ім. А.С. Макаренка, рік 

закінчення: 2013, 
спеціальність: 000005 

Педагогіка вищої школи

11 Іноземна мова 1. Має диплом про ВО за 
спеціальністю «Мова та література 
(англійська)».
2. Має розроблений і впроваджений 
електронний курс на освітній 
платформі:
Данилова А.А. Іноземна мова: 
[дистанційний курс для здобувачів 
освіти на початковому (короткому 
циклі) рівні вищої освіти за 
спеціальністю 073 Менеджмент]. 
URL: 
https://dl.kpt.sumdu.edu.ua/course/55
8
3. Має наукові публікації:
3.1. Данилова А.А., Горбік Д.О. 
Signaling and Automatic Control 
Systems at Modern Railways. Тези 
доповідей науково-методичної 
конференції викладачів та студентів 
Політехнічного технікуму 
Конотопського інституту СумДУ, 2 
листопада 2017 р. Конотоп, 2017. 
С.86-90.
3.2. Данилова А.А. Профілактика 
асоціальної поведінки студентів 
шляхом залучення до змістовного 
дозвілля на прикладі роботи 
об’єднання за інтересами 
«LINGUACAT». Науково-методична 
конференція викладачів, 
співробітників і студентів 
Конотопського інституту СумДУ : 
збірник матеріалів науково-
методичної конференції, 24-25 квітня 
2018 р. Конотоп, 2018. С.155-159.
3.3. Данилова А.А. Формування 
полікультурних компетенцій 
студентів під час навчання читанню 
англійською мовою. Науково-
методична конференція викладачів, 
співробітників і студентів 
Конотопського інституту СумДУ : 
збірник матеріалів науково-
методичної конференції, 31 травня 
2018 р. Конотоп, 2018. С. 20-24.
3.4. Данилова А.А., Романченко Т.В. 
Розвиток навичок спілкування 
англійською мовою в професійному 
середовищі майбутніх фахівців у 
галузі будівництва залізничних доріг 
як запорука професійної 
самореалізації. Тези доповідей 
науково-методичної конференції 
викладачів та студентів 
Політехнічного технікуму 
Конотопського інституту СумДУ, 1 
листопада 2018 р. Конотоп, 2018. С. 
148-149.
3.5. Данилова А.А., Романченко Т.В. 
Методико-психологічні аспекти 
викладання іноземної мови 
студентам технічних спеціальностей. 
Тези доповідей науково-методичної 
конференції викладачів та студентів 
Політехнічного технікуму 
Конотопського інституту СумДУ,  1 
листопада 2018 р. Конотоп, 2018. С. 
116-117.
3.6. Данилова А.А., Романченко Т.В. 
Місце позанавчальної роботи в 
формуванні англомовних 
комунікативних компетенцій. Тези 
доповідей науково-методичної 
конференції викладачів та студентів 
Політехнічного технікуму 
Конотопського інституту СумДУ, 1 
листопада 2019 р. Конотоп, 2019. С. 
148-152.   
3.7. Романченко Т.В. Данилова А.А. 
Мета заняття з іноземної мови за 
професійним спрямуванням як 
частина комплексної стратегії щодо 
формування іншомовної компетенції.  
Тези доповідей науково-методичної 
конференції викладачів та студентів 
Політехнічного технікуму 
Конотопського інституту СумДУ,  1 
листопада 2019 р. Конотоп, 2019. С. 
111-114.
3.8. Данилова А.А., Левченко О.Л. 
Використання інноваційних 
технологій навчання іноземної мови 
за професійним спрямуванням. 
Транспортна та будівельна галузі: 



перспективи розвитку, пошук 
інноваційних підходів: тези доповідей 
науково-практичної конференції, 22 
грудня 2020 року. Конотоп, КФК 
СумДУ. 2020. С. 106-108
4. Керівник клубу англійської мови 
«LINGUACAT» для студентської, 
працюючої та безробітної молоді 
міста (на рівнях Elementary та Upper-
Intermediate) за підтримки 
Благодійного фонду «Відень» 
(Австрія) [у період з вересня 2016 р. – 
дотепер].
5. Входить до складу членів робочої 
групи з надання консультаційних 
послуг ТОВ «Науково-виробниче 
об'єднання «Червоний металіст» з 
наукового перекладу технічної 
документації у виробництві [договір 
про надання консультаційних 
(інформаційних) послуг № 14п від 
03.09.2018 р.].
6. Входила до складу членів журі І 
етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України в 2019-
2020 н.р. Відділення «Мовознавство» 
[наказ Конотопського відділу освіти 
№ 674-од від 24.12.2019 р.].
7. Має підтверджуючі документи про 
підвищення кваліфікації:
7.1. Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти, 
курси підвищення кваліфікації за 
спец. викладач англійської, німецької 
мов, свідоцтво ПК 02139771 6476-17, 
180 годин/6 кредитів ЄКТС,  
04.12.2017 р.
7.2. Семінар-практикум «Сучасні 
підходи у викладанні англійської 
мови» у рамках проекту Корпусу миру 
«Викладання англійської мови як 
іноземної», 30 годин/1 кредит ЄКТС,  
26-31 січня 2020 р.
7.3. Сумський державний університет, 
стажування, посвідчення СС № 
05408289/2226-21, стажування з 
дисципліни «Іноземна мова за 
професійним спрямуванням» на 
тему: «Новітні методи навчання 
іноземної мови за професійним 
спрямуванням», 30 годин/1 кредит 
ЄКТС, 24.06.2021 р.

7442 Гребеник Тетяна 
Вікторівна

викладач ЗВО, 
Суміщення

Відокремлений 
структурний підрозділ 
«Класичний фаховий 

коледж Сумського 
державного університету»

Диплом спеціаліста, 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки і 
психології Сумського 

державного педагогічного 
університету імені 
А.С.Макаренка, рік 
закінчення: 2014, 

спеціальність: 7.03010301 
Практична психологія, 

Диплом магістра, 
Сумський державний 

педагогічний університет 
ім. А.С. Макаренка, рік 

закінчення: 2005, 
спеціальність: 000009 

Управління навчальним 
закладом, Диплом 
кандидата наук ДK 

004431, виданий 
17.02.2012, Атестат 

доцента 12ДЦ 040953, 
виданий 22.12.2014

27 Соціологія і психологія 1. Має диплом про ВО за 
спеціальністю «Практична 
психологія».
2. Має розроблений і впроваджений 
електронний курс на освітній 
платформі:
Гребеник Т.В., Бібік Ю.В. Соціологія і 
психологія: [дистанційний курс для 
здобувачів освіти на початковому 
(короткому циклі) рівні вищої освіти 
зі спеціальності 073 Менеджмент]. 
URL: 
https://dl.kpt.sumdu.edu.ua/course/55
9
3. Входить до складу членів робочої 
групи з розробки Стратегії розвитку 
Конотопської міської територіальної 
громади на період до 2030 року 
[розпорядження міського голови № 
185 ОД від 30.08.2021 р.] з питань 
соціальної складової розвитку та 
соціологічної концептуалізації 
громади. 
4. Входить до складу членів 
Громадської організації «Агенція 
регіонального розвитку Сіверського 
регіону України» [код ЄДРПОУ 
41877521] з питань економічної та 
соціальної політики, зокрема, 
виховання ринкової психології, 
ринкового мислення населення 
регіону, а також соціальної орієнтації 
ринкової економіки.
5. Входить до складу (голова комісії) 
постійної комісії Конотопської 
міської ради 8-го скликання з питань 
освіти, культури, духовності, сім’ї та 
молоді, фізичної культури та спорту, 
засобів
масової інформації, соціального 
захисту населення, праці, охорони 
здоров’я, материнства і дитинства. 
URL: https://konotop-rada.gov.ua/wp-
content/uploads/2020/11/postijni-
komiisi-1.pdf
6. Входить до складу членів робочої 
групи з надання консультаційних 
послуг ГО «Конотопський ІТ-
Кластер» з питань гармонізації 
психологічного мікроклімату у 
колективі [договір про надання 
консультаційних (інформаційних) 
послуг № 15-1п від 16.09.2019 р.].
7. Має наукові публікації:
7.1. Гребеник Т.В. Проблема 
формування середовища, 
сприятливого для інновацій у 
вищому навчальному закладі. 
Тенденції та перспективи розвитку 
транспортної галузі: тези доповідей 
науково-методичної конференції 
викладачів та студентів, 02 листопада 
2017 р. Конотоп, ПТ КІСумДУ. 2017. С. 
155-159.
7.2. Гребеник Т.В., Юрченко О.В., 
Кононенко  Т.М. Соціальні мережі як 
джерело комунікації з батьками 
здобувачів освіти коледжу. 
Транспортна та будівельна галузі: 
тенденції розвитку та стратегічні 
ініціативи»: тези доповідей науково-
практичної конференції, 04 
листопада 2021 року. Конотоп, КФК 
СумДУ. 2021 (очікується публікація).
8. Має підтверджуючі документи про 



підвищення кваліфікації фахової 
компоненти у питаннях соціально-
психологічних аспектів управлінської 
діяльності:
8.1. Сумський державний університет, 
свідоцтво про підвищення 
кваліфікації СС № 05408289/ 2225-
21, стажування з дисципліни 
«Управління персоналом», 30 
годин/1 кредит ЄКТС, 24.06.2021 р. 
8.2. ГО «Прометеус», сертифікат про 
підвищення кваліфікації, 
«Психологія стресу та способи 
боротьби з ним», 05.11.2021 р. 

7442 Гребеник Тетяна 
Вікторівна

викладач ЗВО, 
Суміщення

Відокремлений 
структурний підрозділ 
«Класичний фаховий 

коледж Сумського 
державного університету»

Диплом спеціаліста, 
Навчально-науковий 
інститут педагогіки і 
психології Сумського 

державного педагогічного 
університету імені 
А.С.Макаренка, рік 
закінчення: 2014, 

спеціальність: 7.03010301 
Практична психологія, 

Диплом магістра, 
Сумський державний 

педагогічний університет 
ім. А.С. Макаренка, рік 

закінчення: 2005, 
спеціальність: 000009 

Управління навчальним 
закладом, Диплом 
кандидата наук ДK 

004431, виданий 
17.02.2012, Атестат 

доцента 12ДЦ 040953, 
виданий 22.12.2014

27 Теорія організацій 1. Має диплом про присвоєння 
наукового ступеня – кандидат 
педагогічних наук зі спеціальності 
13.00.06 «Теорія та методика 
управління освітою». 
2. Має розроблений і впроваджений 
електронний курс на освітній 
платформі:
Гребеник Т.В., Іващенко М.М. Теорія 
організацій: [дистанційний курс для 
здобувачів освіти на початковому 
(короткому циклі) рівні вищої освіти 
зі спеціальності 073 Менеджмент]. 
URL: 
https://dl.kpt.sumdu.edu.ua/course/57
4
3. Має наукові публікації:
3.1. Гребеник Т.В. Бар’єри на шляху 
реалізації стратегії у сучасних 
організаціях. Науково-методична 
конференція викладачів, 
співробітників і студентів 
Конотопського інституту СумДУ, 
30.05.2019 р., м. Конотоп, 2019. С. 66-
67.
3.2. Гребеник Т.В., Іващенко М.М. 
Методи розробки декларації місії 
організації. Науково-методична 
конференція викладачів, 
співробітників і студентів 
Конотопського інституту СумДУ, 
30.05.2019 р., м. Конотоп, 2019. С.68-
69.
3.3. Гребеник Т.В., Кучеренко Д.А., 
Іващенко М.М. Модель ADL у процесі 
формування конкурентної стратегії 
організації. Науково-практична 
конференція КФК СумДУ: 
Транспортна та будівельна галузі: 
перспективи розвитку, пошук 
інноваційних підходів, 22.12.2020 р., 
м. Конотоп, 2020. С. 64-67.
4. Виконувала роботи з наукової теми 
«Стратегічне управління 
інноваційним розвитком навчального 
закладу як педагогічна проблема та 
шляхи її вирішення у контексті 
євроінтеграційних процесів» 
науковим керівником. Номер 
державної реєстрації УкрІНТЕІ: 
0116U004165. Термін виконання 
НДР: 04.2016-04.2019.
5. Входила до складу членів журі 
(голова журі) І етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України в 2019-2020 н.р. 
Відділення «Економіки і управління» 
[наказ Конотопського відділу освіти 
№ 674-од від 24.12.2019 р.].
6. Входить до складу членів робочої 
групи з розробки Стратегії розвитку 
Конотопської міської територіальної 
громади на період до 2030 року 
[розпорядження міського голови № 
185 ОД від 30.08.2021 р.] з питань 
формування та реалізації 
економічної політики.
7. Входить до складу членів робочої 
групи з надання консультаційних 
послуг  ПрАТ «Конотопський 
хлібокомбінат» з питань розширення 
ринків збуту продукції,  
підприємницької і управлінської 
діяльності [договір про надання 
консультаційних (інформаційних) 
послуг №7п від 20.10.2017 р.; 
пролонгація договору – № 20п від 
05.10.2020 р.].
8. Має підтверджуючі документи про 
підвищення кваліфікації:
Сумський державний університет, 
стажування з дисципліни «Теорія 
організацій», свідоцтво про 
підвищення кваліфікації СС № 
05408289/2453-21, 30 годин/1 кредит 
ЄКТС, 24.06.2021 р.

4908 Романенко Олександр 
Іванович

викладач ЗВО, 
Основне місце 
роботи

Відокремлений 
структурний підрозділ 
«Класичний фаховий 

коледж Сумського 
державного університету»

Диплом спеціаліста, 
Сумський державний 
педагогічний інститут 
ім.А.С.Макаренка, рік 

закінчення: 1996, 
спеціальність:  
математика та 

інформатика, Диплом 
спеціаліста, Сумський 

державний університет, 
рік закінчення: 2001, 

спеціальність:  фінанси

19 Інформаційні системи і 
технології в управлінні 

1. Має диплом про ВО зі спеціальності 
«Математика та інформатика».
2. Має розроблений і впроваджений 
електронний курс на освітній 
платформі:
Романенко О.І. Інформаційні системи 
і технології в управлінні: 
[дистанційний курс для здобувачів 
освіти на початковому (короткому 
циклі) рівні вищої освіти зі 
спеціальності 073 Менеджмент]. 
URL: 
https://dl.kpt.sumdu.edu.ua/course/56
2
3. Має наукові публікації:
3.1. Печенко С.М., Романенко О.І., 
Сушкова А. Використання 
нейроінтерфейсу. Тенденції та 
перспективи розвитку транспортної 
галузі до 150-річчя Конотопської 
дистанції колії : тези доповідей 
науково-методичної конференції 
викладачів та студентів, м. Конотоп, 1 
листопада 2018 р. Конотоп, 2018. С. 
90-92.  
3.2. Романенко О.І., Печенко С.М., 
Білинський В.А. Використання 
методу проектів при викладанні 



інформатики. Науково-практична 
конференція КФК СумДУ: 
Транспортна та будівельна галузі: 
перспективи розвитку, пошук 
інноваційних підходів, м. Конотоп, 
22.12.2020 р. Конотоп, 2021. С. 114-
116.
3.3. Гребеник А.О., Романенко О.І. 
Дослідницька діяльність студентів як 
один із аспектів формування 
професійної компетентності 
майбутнього фахівця. Науково-
практична конференція КФК СумДУ: 
Транспортна та будівельна галузі: 
перспективи розвитку, пошук 
інноваційних 
підходів,  м. Конотоп, 22.12.2020 р. 
Конотоп. 2021. С. 89-91.
3.4. Романенко О.І., Печенко С.М., 
Коротков Н. Сучасні можливості 
автоматизації бізнес-діяльності. 
Науково-практична конференція 
КФК СумДУ: Транспортна та 
будівельна галузі: перспективи 
розвитку, пошук інноваційних 
підходів, м. Конотоп, 04.11.2021 р. 
Конотоп, 2021 (очікується 
публікація).
4. Входить до складу членів робочої 
групи з надання консультаційних 
послуг  ФОП Зимовець О.С. з питань 
діагностики та налагодження 
периферійного обладнання [договір 
про надання консультаційних 
(інформаційних) послуг №10-п від 
25.01.2017 р.].
5. Входить до складу громадської 
організації «Конотопський ІТ-
Кластер» [ЄДРПОУ 40820451] з 
питань промоції IT-індустрії в 
місцевій спільноті.
6. Має досвід професійної діяльності:
6.1. Оператор комп’ютерних систем, 
ТОВ «Агропромислова компанія 
«КОНОТОП» [трудовий стаж: 
09.10.2001 – 25.01.2002].
6.2. Брокер, ТОВ «Агропромислова 
компанія «КОНОТОП» [трудовий 
стаж: 25.01.2002 – 29.11.2002].
6.3. Провідний спеціаліст відділу 
надходження доходів управління, 
Управління Пенсійного фонду 
України в Конотопському районі 
[трудовий стаж: 02.10.2003 – 
20.01.2004].
6.4. Головний спеціаліст відділу 
надходження доходів управління, 
Управління Пенсійного фонду 
України в Конотопському районі 
[трудовий стаж: 20.01.2004 – 
13.08.2004]
7. Має підтверджуючі документи про 
підвищення кваліфікації:
7.1. Сумський державний університет, 
стажування на тему: «Особливості 
використання логічних функцій MS 
Excel», «Комп’ютерна техніка і 
програмування», «Особливості 
побудови діаграм в редакторі MS 
Word», 60 годин/2 кредити ЄКТС, 
посвідчення № 3152, 23.04.2019 р.
7.2. Сумський державний університет, 
стажування на тему: «Особливості 
побудови діаграм у MS Excel», 
«Основи комп’ютерної техніки», 
«Особливості побудови діаграм в MS 
Access», 60 годин/2 кредити ЄКТС, 
посвідчення № 3179, 23.04.2019 р.
7.3. Сумський державний університет, 
курси підвищення кваліфікації на 
тему «Інноваційно-педагогічна 
діяльність», 180 годин/6 кредитів 
ЄКТС, свідоцтво СП № 
05408289/2651-20, 24.11.2020 р.
7.4. Сумський державний університет, 
курси підвищення кваліфікації на 
тему «Застосування Google-додатків у 
дисципліні «Комп’ютерна логіка та 
інформаційні технології і методи 
математичної статистики у 
фізичному вихованні і спорті», 30 
годин/1 кредит ЄКТС, свідоцтво СС 
№ 05408289/2232-21, 24.06.2021 р.
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Відокремлений 
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«Класичний фаховий 

коледж Сумського 
державного університету»

Диплом спеціаліста, 
Сумський державний 

університет, рік 
закінчення: 2005, 

спеціальність: 0502 
Менеджмент організацій, 

Диплом магістра, 
Сумський державний 
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ім. А.С. Макаренка, рік 

закінчення: 2012, 
спеціальність: 000005 

Педагогіка вищої школи

19 Економічна теорія 1. Має кваліфікацію «менеджер-
економіст» за дипломом про ВО зі 
спеціальності «Менеджмент 
організацій».
2. Має розроблений і впроваджений 
електронний курс на освітній 
платформі:
Сосненко О.В. Економічна теорія: 
[дистанційний курс для здобувачів 
освіти на початковому (короткому 
циклі) рівні вищої освіти зі 
спеціальності 073 Менеджмент]. 
URL: 
https://dl.kpt.sumdu.edu.ua/course/64
8
3. Має друковані навчально-
методичні праці:
3.1. Сосненко О. В. Економічна теорія: 
[методичні вказівки до проведення 
практичних занять для студентів 
спеціальності 073. Менеджмент 
освітньо-професійної програми 
«Менеджмент організацій»] / 
укладач  О.В. Сосненко. Конотоп : 
Політехнічний технікум 
Конотопського інституту СумДУ, 
2020. 24 с.                                                                                               
4. Входить до складу членів робочої 
групи з надання консультаційних 
послуг  ПрАТ «Конотопський 
хлібокомбінат» з питань розширення 
ринків збуту продукції та 
підприємницької і управлінської 
діяльності [договір про надання 
консультаційних (інформаційних) 
послуг №7п від 20.10.2017 р.; 



пролонгація договору – № 20п від 
05.10.2020 р.].
5. Входить до складу членів 
Громадської організації «Агенція 
регіонального розвитку Сіверського 
регіону України» [код ЄДРПОУ 
41877521] з питань економічної 
політики, зокрема, впливу фази 
економічного циклу на розвиток 
регіону, вияву системних ризиків в 
економічному секторі регіону.
6. Входила до складу членів журі І 
етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України в 2019-
2020 н.р. Відділення «Економіки і 
управління» [наказ Конотопського 
відділу освіти № 674-од від 24.12.2019 
р.].
7. Має наукові публікації:
7.1. Сосненко О.В. Стратегічне 
планування в системі управління 
організацією: механізм реалізації в 
сучасних умовах. Залізниці та 
залізничний транспорт: історія та 
проблеми сьогодення, шляхи і 
перспективи розвитку: тези 
доповідей науково-методичної 
конференції викладачів та студентів, 
м. Конотоп, 02 листопада 2017 р. 
Конотоп, 2017. С. 66-68.
7.2. Сосненко О.В. Використання 
технологій «переверненого 
навчання» при викладанні 
економічних дисциплін. Залізниці та 
залізничний транспорт: історія та 
проблеми сьогодення, шляхи і 
перспективи розвитку: тези 
доповідей науково-методичної 
конференції викладачів та студентів, 
м. Конотоп, 02 листопада 2017 р. 
Конотоп, 2017. С. 160-165.
7.3. Сосненко О.В. Розвиток срібної 
економіки: сучасні тенденції та 
перспективи. Тези доповідей науково-
методичної конференції викладачів, 
співробітників і студентів 
Конотопського інституту Сумського 
державного університету, м. Конотоп, 
31 травня 2018 р. Конотоп, 2018. С. 
77-79.
7.4. Іващенко М.М., Сосненко О.В. 
Зовнішньоторговельні відносини 
України з КНР: стан і перспективи 
розвитку. Тези доповідей науково-
методичної конференції викладачів, 
співробітників і студентів 
Конотопського інституту Сумського 
державного університету, м. Конотоп, 
31 травня 2018 р. Конотоп, 2018. С. 
148-151.
7.5. Іващенко М.М., Гребеник Т.В., 
Сосненко О.В. Методи розробки 
декларації місії організації. Науково-
методична конференція викладачів, 
співробітників і студентів 
Конотопського інституту СумДУ: 
збірник матеріалів науково-
методичної конференції, м. Конотоп, 
30 травня 2019 р. Конотоп, 2019. С. 
68-69.
7.6. Сосненко О.В. Ринок 
транспортних послуг: стан та 
прогнози. Тези доповідей науково-
практичної конференції КФК СумДУ: 
Транспортна та будівельна галузі: 
перспективи розвитку, пошук 
інноваційних підходів, м. Конотоп, 22 
грудня 2020 р. Конотоп, 2020. С. 69-
71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
8. Має підтверджуючі документи про 
підвищення кваліфікації:
8.1. Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти, 
свідоцтво про підвищення 
кваліфікації ПК № 02139771 10053-
18, спеціальність «Вчитель 
(викладач) географії, економіки, 
предмету «Рідний край», 31.10.2018 
р.                    
8.2. Сумський державний університет, 
свідоцтво про підвищення 
кваліфікації СП № 05408289/ 0154-
20, програма підвищення 
кваліфікації «Task&Time 
management: втілення класичних 
методик у web-додатках», 30 годин/1 
кредит ЄКТС, 27.04.2020 р.                                                                                                                            
8.3. Сумський державний університет, 
свідоцтво про підвищення 
кваліфікації СП № 05408289/0962-
20, програма підвищення 
кваліфікації «Теорія і практика 
організації безперервної освіти», 30 
годин/1 кредит ЄКТС, 27.05.2020 р.                                        

 
 

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

 
Програмні результати 

навчання ОП
ПРН відповідає 

результату 
навчання, 

визначеному 
стандартом вищої 

освіти (або 
охоплює його)

Обов’язкові освітні компоненти, 
що забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи оцінювання

ПРН 12. Знати основи 
функціонування виробничої 
підсистеми організації, 
демонструвати навички аналізу 
та виявлення резервів 
раціоналізації виробничих 
процесів, оптимального 
розподілу ресурсної бази в 
умовах її обмеженості.

Економічна теорія Інтерактивні лекції. Проблемні лекції. 
Практичні заняття. Змішане навчання 
(blended-learning). Проблемно-пошукові 
методи навчання.

Опитування. Виконання практичних завдань. 
Тестування в LMS MOODLE. Перевірка 
виконання проектів (презентація, захист та 
обговорення). Форма підсумкового контролю – 
екзамен

Організація виробництва Інтерактивні лекції. Проблемні лекції. 
Семінарські заняття. Практичні заняття. 

Опитування. Тестування в LMS MOODLE. 
Виконання практичних розрахунків.



Мобільне навчання (m-learning). Змішане 
навчання (blended-learning)

ПРН 11. Виявляти навички 
документаційного забезпечення 
управління, ідентифікувати 
джерела, формувати та 
аналізувати необхідну обліково-
аналітичну інформацію в 
процесі управління.

Вища математика 
(зі змістовим модулем «Теорія 
ймовірностей і математична 
статистика»)

Традиційні лекції. Проблемні лекції. Практичні 
заняття. Мобільне навчання (m-learning). 
Змішане навчання (blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE. 
Перевірка виконання завдань на практичних 
заняттях

Інформаційні системи і технології в 
управлінні 

Традиційні лекції. Інтерактивні лекції. 
Практичні заняття. Лабораторні роботи. 
Мобільне навчання (m-learning). Змішане 
навчання (blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE. 
Перевірка виконання завдань на практичних 
заняттях. Перевірка лабораторної роботи 
(виконання, захист, обговорення).

Економічний аналіз Інтерактивні лекції. Лекції-дискусії. Практико-
орієнтоване навчання (виконання 
розрахунково-аналітичних завдань). Мобільне 
навчання (m-learning). Змішане навчання 
(blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE.

Діловодство Лекції з елементами бесіди. Практичні заняття. 
Проблемно-пошукові методи навчання. 
Міждисциплінарне навчання. Навчання на 
основі досвіду. Змішане навчання (blended-
learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE.

Основи обліку та оподаткування Інтерактивні лекції. Лекції-дискусії. Практико-
орієнтоване навчання (виконання 
розрахунково-аналітичних завдань). Мобільне 
навчання (m-learning). Змішане навчання 
(blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE.

Практика виробнича Навчання на основі досвіду. Практико-
орієнтоване навчання. Індивідуальне 
дослідження. Моделювання професійної 
діяльності

Виконання звіту з практики (один захід, який 
полягає у написанні звіту за результатами 
виконання програми практики та 
індивідуального завдання, виданого 
керівником практики); Виконання та 
демонстрація практичного індивідуального 
завдання; Виступ з презентацією для 
представлення результатів практики та її 
захисту, відповіді на запитання

ПРН 10. Демонструвати 
навички самостійної роботи, 
відкритості до нових знань, 
виконувати дослідження 
індивідуально та/або в групі під 
керівництвом лідера, проявляти 
вміння нести відповідальність 
за результатами своєї 
діяльності.

Іноземна мова Методи навчання на практичному занятті: 
методи формування знань на практичному 
занятті (пізнавальні), методи формування 
вмінь на практичному занятті (практичні).
Методи навчання за ступенем самостійності: 
інформаційно-ілюстративний (пояснювально-
ілюстративний), репродуктивний, пошуковий, 
частково-пошуковий (евристичний), 
проблемне викладення.
Методи по логіці навчання: комунікативний 
метод, прямі методи, перекладні методи, 
інтерактивний метод, драматико-педагогічний 
метод, порівняння з рідною мовою.
Методи колективної розумової діяльності: 
комунікативна ситуація, робота в групах, метод 
«мозкового штурму», імітаційні методи 
навчання (ділова гра, комунікативні ситуації).
Мобільне навчання (m-learning).
Змішане навчання (blended-learning).

Усний контроль знань. Тематичний контроль 
знань. Тестування в LMS MOODLE

Філософія Інтерактивні лекції. Проблемні лекції. 
Семінарські заняття. Мобільне навчання (m-
learning). Змішане навчання (blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE.

Основи підприємництва Інтерактивні лекції. Практичні заняття. 
Виконання індивідуально-дослідницького 
завдання, підготовка рефератів . Змішане 
навчання (blended-learning).

Опитування. Виконання практичних завдань. 
Тестування в LMS MOODLE. Перевірка 
виконання індивідуально-дослідних завдань, 
рефератів (презентація, захист та обговорення).

 Менеджмент Інтерактивні лекції. Проблемні лекції. 
Семінарські заняття. Практичні заняття. Аналіз 
конкретних ситуацій (case-study). Проблемно-
пошукові методи навчання. Мобільне навчання 
(m-learning). Змішане навчання (blended-
learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE. 
Перевірка виконання ситуативного 
завдання/кейсу. Перевірка курсової роботи 
(виконання, презентація, захист, обговорення).

Атестаційний кваліфікаційний іспит Репродуктивний; проблемний виклад; 
емпіричний, методи контролю і самоконтролю 
за ефективністю навчально-пізнавальної 
діяльності: письмовий екзамен.

Перевірка виконання тестових завдань. 
Перевірка виконання практичних завдань.

Практика виробнича Навчання на основі досвіду. Практико-
орієнтоване навчання. Індивідуальне 
дослідження. Моделювання професійної 
діяльності

Виконання звіту з практики (один захід, який 
полягає у написанні звіту за результатами 
виконання програми практики та 
індивідуального завдання, виданого 
керівником практики); Виконання та 
демонстрація практичного індивідуального 
завдання; Виступ з презентацією для 
представлення результатів практики та її 
захисту, відповіді на запитання

ПРН 9. Спілкуватись в усній та 
письмовій формі державною та 
іноземною мовами.

Українознавство (зі змістовим 
модулем «Комунікативний курс 
української мови»)

Лекції з елементами бесіди. Практичні заняття. 
Змішане навчання (blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE.

Іноземна мова Методи навчання на практичному занятті: 
методи формування знань на практичному 
занятті (пізнавальні), методи формування 
вмінь на практичному занятті (практичні).
Методи навчання за ступенем самостійності: 
інформаційно-ілюстративний (пояснювально-
ілюстративний), репродуктивний, пошуковий, 
частково-пошуковий (евристичний), 
проблемне викладення.
Методи по логіці навчання: комунікативний 
метод, прямі методи, перекладні методи, 
інтерактивний метод, драматико-педагогічний 
метод, порівняння з рідною мовою.
Методи колективної розумової діяльності: 
комунікативна ситуація, робота в групах, метод 
«мозкового штурму», імітаційні методи 
навчання (ділова гра, комунікативні ситуації).
Мобільне навчання (m-learning).
Змішане навчання (blended-learning).

Усний контроль знань. Тематичний контроль 
знань. Тестування в LMS MOODLE

Атестаційний кваліфікаційний іспит Репродуктивний; проблемний виклад; 
емпіричний, методи контролю і самоконтролю 
за ефективністю навчально-пізнавальної 
діяльності: письмовий екзамен.

Перевірка виконання тестових завдань. 
Перевірка виконання практичних завдань.

Практика виробнича Навчання на основі досвіду. Практико-
орієнтоване навчання. Індивідуальне 
дослідження. Моделювання професійної 
діяльності

Виконання звіту з практики (один захід, який 
полягає у написанні звіту за результатами 
виконання програми практики та 
індивідуального завдання, виданого 
керівником практики); Виконання та 
демонстрація практичного індивідуального 
завдання; Виступ з презентацією для 
представлення результатів практики та її 



захисту, відповіді на запитання
Діловодство Лекції з елементами бесіди. Практичні заняття. 

Проблемно-пошукові методи навчання. 
Міждисциплінарне навчання. Навчання на 
основі досвіду. Змішане навчання (blended-
learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE.

ПРН 8. Знати нормативно-
правове забезпечення діяльності 
організації, пояснювати правові, 
соціальні та економічні наслідки 
функціонування організації.

Атестаційний кваліфікаційний іспит Репродуктивний; проблемний виклад; 
емпіричний, методи контролю і самоконтролю 
за ефективністю навчально-пізнавальної 
діяльності: письмовий екзамен.

Перевірка виконання тестових завдань. 
Перевірка виконання практичних завдань.

Основи обліку та оподаткування Інтерактивні лекції. Лекції-дискусії. Практико-
орієнтоване навчання (виконання 
розрахунково-аналітичних завдань). Мобільне 
навчання (m-learning). Змішане навчання 
(blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE.

Основи підприємництва Інтерактивні лекції. Практичні заняття. 
Виконання індивідуально-дослідницького 
завдання, підготовка рефератів . Змішане 
навчання (blended-learning).

Опитування. Виконання практичних завдань. 
Тестування в LMS MOODLE. Перевірка 
виконання індивідуально-дослідних завдань, 
рефератів (презентація, захист та обговорення).

Господарське право Інтерактивні лекції. Проблемні лекції. 
Семінарські заняття. Аналіз конкретних 
правових ситуацій (case-study).

Опитування. Тематичне тестування. Перевірка 
виконання ситуативного завдання/кейсу.

Безпека життєдіяльності та охорона 
праці

Традиційні лекції. Практичні заняття. Змішане 
навчання (blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE. 
Перевірка виконання розрахунків на 
практичних заняттях

ПРН 7. Демонструвати навички 
взаємодії, лідерства, командної 
роботи, діяти соціально 
відповідально та громадсько 
свідомо на основі етичних 
міркувань (мотивів).

Практика виробнича Навчання на основі досвіду. Практико-
орієнтоване навчання. Індивідуальне 
дослідження. Моделювання професійної 
діяльності

Виконання звіту з практики (один захід, який 
полягає у написанні звіту за результатами 
виконання програми практики та 
індивідуального завдання, виданого 
керівником практики); Виконання та 
демонстрація практичного індивідуального 
завдання; Виступ з презентацією для 
представлення результатів практики та її 
захисту, відповіді на запитання

 Менеджмент Інтерактивні лекції. Проблемні лекції. 
Семінарські заняття. Практичні заняття. Аналіз 
конкретних ситуацій (case-study). Проблемно-
пошукові методи навчання. Мобільне навчання 
(m-learning). Змішане навчання (blended-
learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE. 
Перевірка виконання ситуативного 
завдання/кейсу. Перевірка курсової роботи 
(виконання, презентація, захист, обговорення).

Основи підприємництва Інтерактивні лекції. Практичні заняття. 
Виконання індивідуально-дослідницького 
завдання, підготовка рефератів . Змішане 
навчання (blended-learning).

Опитування. Виконання практичних завдань. 
Тестування в LMS MOODLE. Перевірка 
виконання індивідуально-дослідних завдань, 
рефератів (презентація, захист та обговорення).

Соціологія і психологія Інтерактивні лекції. Проблемні лекції. 
Семінарські заняття. Проблемно-пошукові 
методи навчання. Мобільне навчання (m-
learning). Змішане навчання (blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE. 
Перевірка виконання програми  соціологічного 
дослідження.

Безпека життєдіяльності та охорона 
праці

Традиційні лекції. Практичні заняття. Змішане 
навчання (blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE. 
Перевірка виконання розрахунків на 
практичних заняттях

Українознавство (зі змістовим 
модулем «Комунікативний курс 
української мови»)

Лекції з елементами бесіди. Практичні заняття. 
Змішане навчання (blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE.

ПРН 4. Демонструвати навички 
виявлення проблем та 
обґрунтування управлінських 
рішень.

Економічна теорія Інтерактивні лекції. Проблемні лекції. 
Практичні заняття. Змішане навчання 
(blended-learning). Проблемно-пошукові 
методи навчання.

Опитування. Виконання практичних завдань. 
Тестування в LMS MOODLE. Перевірка 
виконання проектів (презентація, захист та 
обговорення). Форма підсумкового контролю – 
екзамен

Соціологія і психологія Інтерактивні лекції. Проблемні лекції. 
Семінарські заняття. Проблемно-пошукові 
методи навчання. Мобільне навчання (m-
learning). Змішане навчання (blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE. 
Перевірка виконання програми  соціологічного 
дослідження.

 Менеджмент Інтерактивні лекції. Проблемні лекції. 
Семінарські заняття. Практичні заняття. Аналіз 
конкретних ситуацій (case-study). Проблемно-
пошукові методи навчання. Мобільне навчання 
(m-learning). Змішане навчання (blended-
learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE. 
Перевірка виконання ситуативного 
завдання/кейсу. Перевірка курсової роботи 
(виконання, презентація, захист, обговорення).

Економічний аналіз Інтерактивні лекції. Лекції-дискусії. Практико-
орієнтоване навчання (виконання 
розрахунково-аналітичних завдань). Мобільне 
навчання (m-learning). Змішане навчання 
(blended-learning)
Інтерактивні лекції. Лекції-дискусії. Практико-
орієнтоване навчання (виконання 
розрахунково-аналітичних завдань). Мобільне 
навчання (m-learning). Змішане навчання 
(blended-learning)

Інтерактивні лекції. Лекції-дискусії. Практико-
орієнтоване навчання (виконання 
розрахунково-аналітичних завдань). Мобільне 
навчання (m-learning). Змішане навчання 
(blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE.

Організація виробництва Інтерактивні лекції. Проблемні лекції. 
Семінарські заняття. Практичні заняття. 
Мобільне навчання (m-learning). Змішане 
навчання (blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE. 
Виконання практичних розрахунків.

Атестаційний кваліфікаційний іспит Репродуктивний; проблемний виклад; 
емпіричний, методи контролю і самоконтролю 
за ефективністю навчально-пізнавальної 
діяльності: письмовий екзамен.

Перевірка виконання тестових завдань. 
Перевірка виконання практичних завдань.

Практика виробнича Навчання на основі досвіду. Практико-
орієнтоване навчання. Індивідуальне 
дослідження. Моделювання професійної 
діяльності

Виконання звіту з практики (один захід, який 
полягає у написанні звіту за результатами 
виконання програми практики та 
індивідуального завдання, виданого 
керівником практики); Виконання та 
демонстрація практичного індивідуального 
завдання; Виступ з презентацією для 
представлення результатів практики та її 
захисту, відповіді на запитання

Вища математика 
(зі змістовим модулем «Теорія 
ймовірностей і математична 
статистика»)

Традиційні лекції. Проблемні лекції. Практичні 
заняття. Мобільне навчання (m-learning). 
Змішане навчання (blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE. 
Перевірка виконання завдань на практичних 
заняттях

ПРН 5. Виявляти навички 
пошуку, збирання та аналізу 
інформації, розрахунку 

Практика виробнича Навчання на основі досвіду. Практико-
орієнтоване навчання. Індивідуальне 
дослідження. Моделювання професійної 

Виконання звіту з практики (один захід, який 
полягає у написанні звіту за результатами 
виконання програми практики та 



показників для обґрунтування 
управлінських рішень.

діяльності індивідуального завдання, виданого 
керівником практики); Виконання та 
демонстрація практичного індивідуального 
завдання; Виступ з презентацією для 
представлення результатів практики та її 
захисту, відповіді на запитання

Вища математика 
(зі змістовим модулем «Теорія 
ймовірностей і математична 
статистика»)

Традиційні лекції. Проблемні лекції. Практичні 
заняття. Мобільне навчання (m-learning). 
Змішане навчання (blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE. 
Перевірка виконання завдань на практичних 
заняттях

Інформаційні системи і технології в 
управлінні 

Традиційні лекції. Інтерактивні лекції. 
Практичні заняття. Лабораторні роботи. 
Мобільне навчання (m-learning). Змішане 
навчання (blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE. 
Перевірка виконання завдань на практичних 
заняттях. Перевірка лабораторної роботи 
(виконання, захист, обговорення).

Господарське право Інтерактивні лекції. Проблемні лекції. 
Семінарські заняття. Аналіз конкретних 
правових ситуацій (case-study).

Опитування. Тематичне тестування. Перевірка 
виконання ситуативного завдання/кейсу.

Основи підприємництва Інтерактивні лекції. Практичні заняття. 
Виконання індивідуально-дослідницького 
завдання, підготовка рефератів . Змішане 
навчання (blended-learning).

Опитування. Виконання практичних завдань. 
Тестування в LMS MOODLE. Перевірка 
виконання індивідуально-дослідних завдань, 
рефератів (презентація, захист та обговорення).

Економічний аналіз Інтерактивні лекції. Лекції-дискусії. Практико-
орієнтоване навчання (виконання 
розрахунково-аналітичних завдань). Мобільне 
навчання (m-learning). Змішане навчання 
(blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE.

Основи обліку та оподаткування Інтерактивні лекції. Лекції-дискусії. Практико-
орієнтоване навчання (виконання 
розрахунково-аналітичних завдань). Мобільне 
навчання (m-learning). Змішане навчання 
(blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE.

Організація виробництва Інтерактивні лекції. Проблемні лекції. 
Семінарські заняття. Практичні заняття. 
Мобільне навчання (m-learning). Змішане 
навчання (blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE. 
Виконання практичних розрахунків.

ПРН 3. Демонструвати знання 
теорій, методів і функцій 
менеджменту, ідентифікувати 
та описувати зміст 
функціональних сфер діяльності 
організації.

Економічна теорія Інтерактивні лекції. Проблемні лекції. 
Практичні заняття. Змішане навчання 
(blended-learning). Проблемно-пошукові 
методи навчання.

Опитування. Виконання практичних завдань. 
Тестування в LMS MOODLE. Перевірка 
виконання проєктів (презентація, захист та 
обговорення). Форма підсумкового контролю – 
екзамен

Теорія організацій Інтерактивні лекції. Проблемні лекції. 
Семінарські заняття. Мобільне навчання (m-
learning). Змішане навчання (blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE.

 Менеджмент Інтерактивні лекції. Проблемні лекції. 
Семінарські заняття. Практичні заняття. Аналіз 
конкретних ситуацій (case-study). Проблемно-
пошукові методи навчання. Мобільне навчання 
(m-learning). Змішане навчання (blended-
learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE. 
Перевірка виконання ситуативного 
завдання/кейсу. Перевірка курсової роботи 
(виконання, презентація, захист, обговорення).

Діловодство Лекції з елементами бесіди. Практичні заняття. 
Проблемно-пошукові методи навчання. 
Міждисциплінарне навчання. Навчання на 
основі досвіду. Змішане навчання (blended-
learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE.

Основи обліку та оподаткування Інтерактивні лекції. Лекції-дискусії. Практико-
орієнтоване навчання (виконання 
розрахунково-аналітичних завдань). Мобільне 
навчання (m-learning). Змішане навчання 
(blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE.

Організація виробництва Інтерактивні лекції. Проблемні лекції. 
Семінарські заняття. Практичні заняття. 
Мобільне навчання (m-learning). Змішане 
навчання (blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE. 
Виконання практичних розрахунків.

Атестаційний кваліфікаційний іспит Репродуктивний; проблемний виклад; 
емпіричний, методи контролю і самоконтролю 
за ефективністю навчально-пізнавальної 
діяльності: письмовий екзамен.

Перевірка виконання тестових завдань. 
Перевірка виконання практичних завдань.

Практика виробнича Навчання на основі досвіду. Практико-
орієнтоване навчання. Індивідуальне 
дослідження. Моделювання професійної 
діяльності

Виконання звіту з практики (один захід, який 
полягає у написанні звіту за результатами 
виконання програми практики та 
індивідуального завдання, виданого 
керівником практики); Виконання та 
демонстрація практичного індивідуального 
завдання; Виступ з презентацією для 
представлення результатів практики та її 
захисту, відповіді на запитання

ПРН 2. Зберігати моральні, 
культурні, наукові цінності та 
примножувати досягнення 
суспільства

Українознавство (зі змістовим 
модулем «Комунікативний курс 
української мови»)

Лекції з елементами бесіди. Практичні заняття. 
Змішане навчання (blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE.

Філософія Інтерактивні лекції. Проблемні лекції. 
Семінарські заняття. Мобільне навчання (m-
learning). Змішане навчання (blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE.

Економічна теорія Інтерактивні лекції. Проблемні лекції. 
Практичні заняття. Змішане навчання 
(blended-learning). Проблемно-пошукові 
методи навчання.

Опитування. Виконання практичних завдань. 
Тестування в LMS MOODLE. Перевірка 
виконання проєктів (презентація, захист та 
обговорення). Форма підсумкового контролю – 
екзамен

Соціологія і психологія Інтерактивні лекції. Проблемні лекції. 
Семінарські заняття. Проблемно-пошукові 
методи навчання. Мобільне навчання (m-
learning). Змішане навчання (blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE. 
Перевірка виконання програми  соціологічного 
дослідження.

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

Безпека життєдіяльності та охорона 
праці

Традиційні лекції. Практичні заняття. Змішане 
навчання (blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE. 
Перевірка виконання розрахунків на 
практичних заняттях

Філософія Інтерактивні лекції. Проблемні лекції. 
Семінарські заняття. Мобільне навчання (m-
learning). Змішане навчання (blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE.

Господарське право Інтерактивні лекції. Проблемні лекції. 
Семінарські заняття. Аналіз конкретних 
правових ситуацій (case-study).

Опитування. Тематичне тестування. Перевірка 
виконання ситуативного завдання/кейсу.

ПРН 6. Застосовувати методи 
менеджменту для забезпечення 
ефективності діяльності 
організації.

 Менеджмент Інтерактивні лекції. Проблемні лекції. 
Семінарські заняття. Практичні заняття. Аналіз 
конкретних ситуацій (case-study). Проблемно-
пошукові методи навчання. Мобільне навчання 
(m-learning). Змішане навчання (blended-
learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE. 
Перевірка виконання ситуативного 
завдання/кейсу. Перевірка курсової роботи 
(виконання, презентація, захист, обговорення).



Теорія організацій Інтерактивні лекції. Проблемні лекції. 
Семінарські заняття. Мобільне навчання (m-
learning). Змішане навчання (blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE.

Інформаційні системи і технології в 
управлінні 

Традиційні лекції. Інтерактивні лекції. 
Практичні заняття. Лабораторні роботи. 
Мобільне навчання (m-learning). Змішане 
навчання (blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE. 
Перевірка виконання завдань на практичних 
заняттях. Перевірка лабораторної роботи 
(виконання, захист, обговорення).

Соціологія і психологія Інтерактивні лекції. Проблемні лекції. 
Семінарські заняття. Проблемно-пошукові 
методи навчання. Мобільне навчання (m-
learning). Змішане навчання (blended-learning)

Опитування. Тестування в LMS MOODLE. 
Перевірка виконання програми  соціологічного 
дослідження.

 


