
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Національний університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова

Освітня програма 35844 Менеджмент організацій і адміністрування

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
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 105

Повна назва ЗВО Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Ідентифікаційний код ЗВО 02066753

ПІБ керівника ЗВО Трушляков Євген Іванович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.nuos.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/105

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 35844

Назва ОП Менеджмент організацій і адміністрування

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
 

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

кафедра менеджменту факультету Економіки моря

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

кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, кафедра сучасних мов, 
кафедра фізичного виховання та спорту, кафедра інтелектуальної 
цифрової економіки, кафедра економічної політики та безпеки, кафедра 
морського та господарського права, кафедра вищої математики 

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9, 54000

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська, Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 209870

ПІБ гаранта ОП Сіренко Ігор Вікторович

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

igor.sirenko@nuos.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-040-65-66

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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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 
 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (далі – НУК) постійно проводить моніторинг 
потреб регіонального ринку праці, шукає можливості для задоволення потреб роботодавців і розвитку людського 
потенціалу регіону. Кафедрою менеджменту та факультетом економіки моря (ФЕМ) із залученням експертів та 
роботодавців проводяться заходи з працевлаштування 
(https://www.facebook.com/1726853624094099/posts/1975718412540951/), зустрічі з представниками бізнесу, 
провідними підприємствами і організаціями регіону 
(https://www.facebook.com/100002361138802/posts/2650405971714748/?d=n, ) та майбутніми абітурієнтами в 
школах міста і області. Результати статистичного аналізу відкритих даних щодо результатів ЗНО за 2017 і 2018 роки 
(https://zno.testportal.com.ua/stat) дозволили виявити потенціал ринку освітньої послуги підготовки фахівців на 
початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти. В результаті проведення кафедрою менеджменту опитування 
серед школярів і абітурієнтів було виявлено їхню зацікавленість в отриманні початкового рівня вищої освіти з 
менеджменту. Враховуючи реформу дерегуляції та розвитку підприємництва в проєкті Стратегії сталого розвитку 
"Україна-2030", було виявлено необхідність підготовки фахівців початкового рівня вищої освіти та встановлена 
необхідність підготовки освітньо-професійної програми "Менеджмент організацій і адміністрування" спеціальності 
073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування на початковому рівні (короткому циклі) вищої 
освіти із набуттям випускниками освітнього рівня молодшого бакалавра. Освітньо-професійна програма (далі – ОП) 
"Менеджмент організацій і адміністрування" для початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти була розроблена 
робочою групою у складі кандидата екон. наук Іщенко О. А., доктора екон. наук, професора Іртищевої І. О., 
кандидатів екон. наук, доцентів Сергійчука С. І. і Сіренка І. В. і затверджена Вченою радою НУК (Протокол №4 від 
26 квітня 2019 року). НУК згідно Наказу МОН від 24.05.2019 №661-л отримав ліцензію на підготовку молодших 
бакалаврів спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування в обсязі 50 осіб (з 
урахуванням строків навчання). На виконання цього наказу, ОП, що акредитується, була введена в дію з 01 вересня 
2019 року. У березні 2020 року на розширеному засіданні кафедри менеджменту із запрошенням здобувачів вищої 
освіти та представників академічної спільноти університету і потенційних роботодавців (Протокол №9 від 11 
березня 2020 року) були вироблені пропозиції щодо внесення змін в перелік та зміст освітніх компонент (далі – ОК) 
ОП. У червні 2020 року зміни до ОП були розглянуті та затверджені Вченою радою НУК (Протокол №5 від 
25.06.2020 року) і введені в дію з 01 вересня 2020 року (наказ Ректора НУК №188 від 31.08.2020 року). 
У лютому-березні 2021 р. відбулася акредитаційна процедура і ОП отримала умовну акредитацію терміном до 
18.05.2022 р.
У квітні 2021 р. на розширеному засіданні кафедри менеджменту із залученням здобувачів вищої освіти та 
представників академічної спільноти університету і потенційних роботодавців (Протокол №10 від 29.04.2021 р.), на 
основі рішення Навчально-методичної Ради НУК та пропозицій експертної групи були запропоновані зміни до ОП, 
які були розглянуті і затверджені Вченою Радою НУК (Протокол №6 від 25.06.2021 р.) і введені в дію з 01.09.2021 р. 
наказом Ректора НУК №201 від 13.07.2021 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 5 0

2 курс 2020 - 2021 13 13 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) 35844 Менеджмент організацій і адміністрування

перший (бакалаврський) рівень 4717 Менеджмент організацій і адміністрування
16413 Логістика та управління ланцюгами постачання
20206 Менеджмент інвестиційної діяльності
25008 Менеджмент готельного і туристичного бізнесу
46045 Управління Event-технологіями
39791 Проектний менеджмент
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27838 Менеджмент транспортних систем і логістика

другий (магістерський) рівень 22145 Менеджмент у спорті
4552 Менеджмент організацій і адміністрування
5136 Управління інноваційною діяльністю
5999 Логістика
20208 Управління фінансово-економічною безпекою
20209 Логістика в морегосподарському комплексі
27992 Менеджмент готельного і туристичного бізнесу
28014 Менеджмент в спортивній індустрії
28037 Менеджмент у спортивній індустрії
32978 Управління закладом охорони здоров’я
32979 Менеджмент транспортних систем і логістика
42131 Управління місцевими громадами та неурядовими 
оргагізаціями
42132 Управління Event-технологіями
50908 Управління у сфері цивільного і соціального захисту
51258 Управління закладами освіти
28129 Менеджмент організацій та адміністрування

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

37362 Менеджмент

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 67838 30961

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

67838 30961

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 1982 1359

 
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.МенеджментОрганізаційіАд
міністрування.МолЬакалавр.2021.

pdf

bH9tAnSOg0GNj/z8Y0m5cLalOGfSf61ZbpbVHHyH3Cw
=

Освітня програма ОПП.Менеджмент організацій і 
адміністрування.МБакалавр.2020

.pdf

n9TMDoRyj2OsSyzCtEz5nJQHNfFabpu4954kni4/NOI=

Навчальний план за ОП НП.Менеджмент_організацій_і_а
дміністрування_МолБак.2021.pdf

Va6LF+HNPGuNA2R9i2LVCejP5Mn1088fokUV+0BDt5
E=

Навчальний план за ОП НП.Менеджмент організацій і 
адміністрування.МБакалавр.2020

.pdf

uc6e7UW5tEXixH2jscBIBF8nu+P8Cf4Z77x9mkhtSnI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_СМАРТМИКОЛАЇВ.pdf 9F9e61QT0uHHQUPerLcoeootMWcIg0tjS0LP7oiiyks=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія.Менеджмент організацій 
і 

адміністрування.ПриватБанк.МБ
акалавр.2020.pdf

DJGbCp/kVXnzcDldoI0wxA3FH++o+Y+wJUmTO9XwIp
g=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія.Менеджмент організацій 
і 

адміністрування.Електрим2000.
МБакалавр.2020.pdf

upvNsE0hi16eGxlJuk6riU+FjGQbX52zHQc9Wti8U/M=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
Сторінка 4



 
 

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

Мета - формування та розвиток загальних та професійних компетентностей, достатніх для успішного виконання 
професійних обов’язків у сфері менеджменту, підготовка здобувачів вищої освіти до подальшого навчання за 
обраною спеціальністю. ОП спрямована на формування соціально-відповідального менеджера, готового до взаємодії 
з суспільством для досягнення економічних цілей підприємств і для забезпечення сталого розвитку України.
ОП враховує розташування усіх стейкхолдерів у Причорноморському регіоні з його рекреацією, марикультурою, 
потужним регіональним транспортним центром, розвиненим машинобудуванням і переробкою. Тому кафедра 
менеджменту співпрацює з промисловими та інфраструктурними підприємствами і галузевими асоціаціями, 
портовими операторами, органами державного управління та місцевого самоврядування, а в НУК впроваджено 
унікальний ОК "Економіка моря".
ОП була пілотною для ОК "Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами", досвід було визнано 
позитивним.
Випускники ОП мають можливість продовження навчання на першому рівні вищої освіти за спеціальністю 073 
"Менеджмент" (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/Dodatok-3.pdf). Здобувачі мають можливість долучитися до 
наукового пошуку та розвиненої системи міжнародної співпраці з ВНЗ Польщі, Німеччини та Китаю тощо 
(kk.nuos.edu.ua/upload/iblock/0f9/Звіт%20Ректора%20НУК%20за%202020.pdf, Розділ 4)

 

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

Цілі ОП відповідають Статуту НУК, який затверджено наказом МОН України № 206 від 10.02.2017 року, 
ідентифікаційний код 02066753 (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Statut-2016-so-skanami-stranic.pdf), у 
якому зазначено, що НУК здійснює освітню діяльність з підготовки фахівців, у т.ч. рівня молодшого бакалавра, для 
потреб України у виробничій і фінансово-економічній сферах та участь у освітянських та наукових проєктах і 
програмах.
Цілі ОП гармонізовані за Стратегією розвитку університету, схваленою Вченою радою (протокол №8 від 24.09.2021 
р., nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/misiya-ta-strategiya.pdf), і сприяють, в т.ч., забезпеченню стійкого 
економічного зростання України, задоволенню потреб суспільства у висококваліфікованих спеціалістах з управління 
з урахуванням сучасного рівня технологічного розвитку та соціально-економічних відносин.
Аналіз вказаних документів засвідчує відповідність цілей ОП "Менеджмент організацій і адміністрування" 
наступній складовій місії НУК: "підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних, креативних і 
толерантних фахівців в … сферах … (промисловість, … економіка), покликаних відтворювати інтелектуальний 
потенціал суспільства; формувати інноваційну економіку України…; модернізувати виробництво" (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/10/misiya-ta-strategiya.pdf)

 

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

На момент останнього перегляду ОП випускників ОП ще не було, тому враховано пропозиції здобувачів освіти.
Серед принципів ОП – студентоцентризм та особистісно орієнтована професійна підготовка з реалізацією права на 
індивідуальну освітню траєкторію (ІОТ) у межах вибіркових компонент (ВК), що пропонуються НУК.
Починаючи зі вступної кампанії кафедрою менеджменту налагоджено зворотній зв'язок зі студентами 
(news.pn/ru/messages/241689, www.facebook.com/groups/managementNUOS/permalink/1200968567044940/).
Куратори студентських груп створили систему індивідуального супроводу здобувача вищої освіти 
(docs.google.com/forms/d/1A-pNqElpuHSE7p5TzAdedUED3mlkdf5Y9DU8ROlmMQg). Для вивчення інтересів 
здобувачів проводяться анкетування (forms.gle/GqtiYXR2Ybpztko69, forms.gle/qtQzJFZ8UBKmJSVT9) та опитування 
(паперові результати зберігаються в деканаті ФЕМ до кінця навчального року).
До індивідуальних та групових бесіди щодо ОП залучаються представники студентського самоврядування.
Враховано пропозиції здобувачів щодо додаткового розвитку навичок командної взаємодії за рахунок 
удосконалення змістовної складової та комунікаційних навичок (англійська мова викладання) освітньої компоненти 
(ОК) "Бізнес-лідерство" (Протокол засідання кафедри менеджменту №9 від 11.09.2020 р.).
Враховано пропозицію здобувачів при перегляді ОП в 2021 р. щодо ОК «Операційний менеджмент» та «Економіка 
моря» та обмеженню кількості курсових проєктів, посилення змістової складової ОК «Управління персоналом» 
(Протокол засідання кафедри менеджменту №10 від 29.04.2021 р.)

- роботодавці

На ОП отримані позитивні рецензії від роботодавців. Враховані побажання:
- в ОП 2020 від офісу ПриватБанку в Миколаєві (розширити перелік навчальних дисциплін, спрямованих на 
формування цифрових компетенції та використання сучасних інформаційних технологій, формування soft skills, 
пов’язаних з комунікаціями, емоційним інтелектом та креативністю); від ТОВ «Електрім–2000» (зорієнтувати ОП 
на формування компетенцій у сфері підприємницької діяльності малих і середніх підприємств та генерації 
інноваційних ідей);
- в ОП 2021 від ТзОВ «СМАРТ-Миколаїв» (щодо розширення навичок з комунікування і розуміння у 
мультикультурному (мультинаціональному) середовищі) - введена ОК «Кросс-культурний менеджмент».
Представники роботодавців запрошуються на методичні семінари та засідання кафедри менеджменту, на яких 
проводиться обговорення ОП (Протоколи №9 від 11.03.2020 р. та №10 від 29.04.2021 р.).
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На підставі аналізу договору про співпрацю з ГО "Платформа інноваційного партнерства" №70-01/2620 від 
17.08.2020 р. ОК "Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами", вперше запроваджена на ОП, 
переведена в розділ вибіркових за каталогом 3 семестру для всіх ОП університету з 2022 р.

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти, враховані при проєктуванні та реалізації ОП, полягають у трансфері наукових 
досягнень, теоретичних знань і кращих світових освітніх практик наступним чином:
• при проєктуванні ОП, формуванні її цілей та програмних результатів враховані пропозиції та рекомендації кафедр, 
залучених до навчального процесу на ОП;
• викладачі, що здійснюють навчальний процес на ОП, беруть участь у конференціях (Гришина Н.В., Іщенко О.А., 
Сергійчук С.І., Сіренко І.В., Трунін К.С., Тубальцева Н.П., Фатєєв М.В.), засіданнях спеціалізованих рад (Гришина 
Н.В.) та використовують набуті там знання у освітньому процесі;
• викладачі, що здійснюють навчальний процес на ОП, впроваджують у освітній процес результати дисертаційних 
досліджень (Іщенко О.А.);
• рекомендації проф. К. Хандвиц враховані при перегляді компентентностей та програмних результатів ОП для 
більшої диференціації рівнів вищої освіти;
• здобувачі вищої освіти залучаються до наукового пошуку шляхом участі у конкурсах студентських робіт 
("Управління у сфері економічної конкуренції", 2020-2021 навч. рік, м. Полтава, Крамаренко О.О.) і конференціях 
(VІ всеукраїнська науково-практична конференція "Шляхи підвищення конкурентоспроможності соціально-
економічної системи країни", 27.11.2020 року, м. Миколаїв: Журавель О.С., Тесленко Ю.В., Черкес А.С.)

- інші стейкхолдери

У процесі розробки та перегляду ОП враховуються інтереси та пропозиції професійних та регіональних організацій: 
Департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської облдержадміністрації, Миколаївської 
обласної служби зайнятості, ГО "Платформа інноваційного партнерства", Національної туристичної організації 
України, "Асоціація лідерів турбізнесу Миколаївської області", ГО "Молодіжний центр "Проактив" та ін. 
(kk.nuos.edu.ua/upload/iblock/0f9/Звіт%20Ректора%20НУК%20за%202020.pdf, п.2.4, 2.5)

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

Цілі та програмні результати навчання (далі - РН) ОП повною мірою відображають розвиток спеціальності 073 
"Менеджмент" та запити ринку праці, виявлені в аналітичних оглядах 
(mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-materialy/2analitichniy-zvit-shchodo-profesiyno-kvalifikatsiynogo-
prognozuvannya-v-ukraini.pdf), під час зустрічей з роботодавцями, академічною спільнотою, здобувачами, аналізі 
кейсів успішних компаній та за інформацією сайтів вакансій (rabota.ua/zapros/менеджер/николаев?
profLevelIDs=6%2c5, www.work.ua/jobs/by-titles/? page=10;)
Виявлене збільшення важливості таких компетенцій: здатності до командної роботи; цифрових умінь при 
проєктуванні управлінських рішень; навичок ведення дискусій, організації використання робочого часу та простору 
тощо. Здобувачі ОП розвивають творче мислення; навички аналізу, проєктування управлінських систем; 
оволодівають сучасними ІТ для ефективного вирішення функціональних завдань. Перелічені навички та уміння 
сприятимуть продовженню навчання на на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 073 
"Менеджмент".
Моніторинг розвитку спеціальності, результати опитувань здобувачів, аналіз вимог роботодавців обумовив заміну 
ОК "Організація підприємницької діяльності в морегосподарському комплексі" на "Інноваційне підприємництво та 
управління стартап проєктами" та заміну ОК "Енциклопедія суднобудування" на "Бізнес-лідерство" та введення ОК 
"Кросс-культурний менеджмент"

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

При формуванні цілей та ПРН ОП проєктна група вела консультації з Департаментом економічного розвитку та 
регіональної політики Миколаївської облдержадміністрації, регіональними підприємствами і організаціями. ОК 
даної ОП враховують особливості та вимоги ринку праці, що відбито у змісті, формах та методах підготовки. 
Миколаївська область має потенціал розвитку сільського господарства і переробки сировини, машинобудування, 
туризму, марікультури, усіх видів транспорту, але працездатне населення мігрує в інші регіони України. Це 
приводять до постійної потреби роботодавців у фахівцях з управління з базовою освітою, які підготовлені до 
розробки та втілення у життя стратегій, програм, проєктів, застосування нових управлінських та соціальних 
технологій.
Цілі ОП відповідають соціальній складовій "Стратегії сталого розвитку України до 2030 р" 
(w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=64508&pf35401=462260) та регіональній місії "розвиток 
інфраструктури підприємництва та сприяння впровадженню ініціатив малого та середнього бізнесу в регіоні, 
створення і популяризація туристичних продуктів" (Стратегія розвитку Миколаївської області – 
economymk.gov.ua/images/economy/2.Soc-econom/2020/Proekt_Strategy-2027_8.docx)

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
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Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП використано досвід закладів вищої освіти 
України, які здійснюють підготовку здобувачів початкового рівня (короткого циклу) за спеціальністю Менеджмент, 
зокрема:
- Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (feu.kneu.edu.ua/ua/);
- Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" 
(www.kpi.kharkov.ua/ukr/osvita/spetsialnosti-ta-spetsializatsiyi/);
- Сумського державного університету, Конотопського інституту (kpt.sumdu.edu.ua/2012-01-17-09-57-55/201802-08-
14-26-53/2018-02-08-14-31-36);
- Хмельницького кооперативного торговельно-економічного університету 
(www.xktei.km.ua/files/OPP_073_management.pdf);
- Української інженерно-педагогічної академії (www.uipa.edu.ua/ua/educative-work/pidvyshchenniakvalifikatsii/255-
2011-12-09-21-56-46);
- Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
(udpu.edu.ua/navchannia/osvitniprohramy/35657)
щодо розробки структурно-логічної схеми ОП.

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" для початкового рівня (короткого циклу) на час 
акредитації ОП МОН України не розроблений. Запропонований робочою групою перелік програмних РН враховує 
засади неперервної управлінської освіти та дозволяє сформувати випускника кваліфікованого, самостійно 
мислячого, відповідального, готового як до виконання базових професійних управлінських завдань, так і до 
розвитку і подальшого навчання, що демонструє структурно-логічна схема взаємозв’язку між ОК ОП та здобутими 
компетентностями.

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?

Робоча група узгоджувала зміст ОП, професійні компетентності та результати навчання з вимогами Закону України 
"Про вищу освіту", Національної рамки кваліфікації (далі - НРК). Кваліфікаційний рівень "молодший бакалавр" 
відповідає п'ятому рівню НРК та короткому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої 
освіти (zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п/paran12#n12). Цей рівень НРК містить наступні вимоги до рівня 
кваліфікації:
- знання – всебічні спеціалізовані емпіричні та теоретичні знання у сфері навчання та/або професійної діяльності, 
усвідомлення меж цих знань (РН1, РН2);
- уміння і навички – широкий спектр когнітивних та практичних умінь/навичок, необхідних для розв’язання 
складних задач у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання (РН4, РН6, РН8, РН10, РН13, 
РН14, РН15); знаходження творчих рішень або відповідей на чітко визначені конкретні та абстрактні проблеми на 
основі ідентифікації та застосування даних (РН4, РН6, РН16); планування, аналіз, контроль та оцінювання власної 
роботи та роботи інших осіб у спеціалізованому контексті (РН3, РН7, РН8, РН10, РН12);
- комунікації – взаємодія з колегами, керівниками та клієнтами у питаннях, що стосуються розуміння, навичок та 
діяльності у професійній сфері та/або у сфері навчання (РН2, РН9, РН11, РН13, РН14, РН15); донесення до широкого 
кола осіб (колеги, керівники, клієнти) власного розуміння, знань, суджень, досвіду, зокрема у сфері професійної 
діяльності (РН9, РН10, РН11, РН13, РН15);
- відповідальність і автономія – організація та нагляд (управління) в контекстах професійної діяльності або 
навчання в умовах непередбачуваних змін (РН3, РН5, РН7, РН12); покращення результатів власної діяльності і 
роботи інших (РН3); здатність продовжувати навчання з деяким ступенем автономії (РН16).
Інтегральна компетентність, яка забезпечується ОП на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти, 
передбачає здатність, використовуючи сучасні теорії та практики управління, розв’язувати складні спеціалізовані 
задачі та практичні проблеми у сфері менеджменту в середовищі, яке характеризується комплексністю й 
невизначеністю умов.
Перелік РН, ЗК та СК наведено в Освітньо-професійній програмі

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?
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30

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

Усі програмні РН ОП забезпечуються ОК ОП. Структурно-логічна схема ОП побудована відповідно до переліку 
навчальних дисциплін і логічною послідовності їх вивчення.
ОП передбачає обов’язкові – цикл професійної підготовки (46 кредитів) і загальної підготовки (44 кредити) та 
вибіркові ОК (ВК) (30 кредитів). Опанування обов’язковими ОК передбачає набуття та розуміння теоретичних 
знань, термінів, оволодіння підходами до вирішення проблем і прийняття рішень у професійній управлінській 
діяльності.
Зміст ОП має чітку структуру, що прописана у «Положенні про формування, затвердження та оновлення освітніх 
програм» (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/Polozhennya-pro-formuvannya-zatverdzhennya-ta-onovlennya-
osvitnih-program-Zi-zminami.pdf), розкриває складові предметної області спеціальності 073 "Менеджмент": об’єкт 
вивчення ("управління організаціями та їх підрозділами") – O7143, O71439, O71421, O71444; цілі навчання 
("формування та розвиток загальних та професійних компетентностей, що направлені на здобуття студентом 
теоретичних знань, вмінь і навичок з управління й адміністрування, достатніх для успішного виконання 
професійних обов’язків у сфері менеджменту та підготовка здобувачів вищої освіти до подальшого навчання за 
обраною спеціалізацією") – O7178, О7174, О7311, O71437, E71520, ОК1, ОК2, ОК3, ОК5, O71421, O71438; теоретичний 
зміст предметної області ("парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку 
менеджменту; концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, 
проєктного менеджменту тощо; функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті") – в O7143, 
O7415, O71421, O71438; методи, методики та технології ("загальнонаукові та специфічні методи дослідження; методи 
реалізації функцій менеджменту; методи менеджменту; технології обґрунтування управлінських рішень") 
розглянуто в O7181, О7311, Е721, Е722, O71437, O7145, O73417, O71421, O71444; сучасне інформаційно-комунікаційне 
обладнання, інструменти й обладнання ("інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в 
менеджменті") – O71448, ОК4, O7149

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

Здобувачі освіти ОП формують та реалізують індивідуальні освітні траєкторії (ІОТ) , зокрема, через вільний вибір 
темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ВК в межах навчального плану (НП) шляхом складання 
індивідуального навчального плану (ІНП). Формування ІОТ регламентується Положеннями:
- Про навчання студентів за індивідуальним графіком (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-
navchannya-za-individualnim-grafikomNUK2020.pdf);
- Про вибіркові дисципліни (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-Vibirkovi-Disciplini-zi-zminami-
2020.pdf);
- Про організацію права на академічну мобільність (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-
organizaciju-prava-na-akademichnu-mobilnist.pdf);
- Про порядок відрахування, переривання навчання… (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-Pro-
poryadok-vidrahuvannya-pererivannya-navchannya.pdf);
- Про порядок перезарахування… (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-poryadok-
perezarahuvannya-rezultativ-navchannya-transfer-kreditiv-zi-zminami.pdf).
До 2021 р. застосовувалася альтернативна система ВК, яка обмежувала ІОТ. За рекомендаціями НАЗЯВО, у 2021 р. 
цю систему замінено і здобувачі мають вибір з каталогу ВК (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/Dodatok-2-
Katalog-vibirkovih-kursiv-pochatkovij-ta-pershij-bakalavrskij-riven-na-2021-1.09.2021.pdf), доступному на сайті НУК, в 
2-4 семестрах. Здобувачі включають обрані ВК до ІНП на навчальний рік. Каталог планується оновлювати щорічно.
Частка ВК у структурі ОП складає 25%

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

Реалізацію ІОТ здобувачі починають з другого семестру першого курсу за рахунок:
- вибору щосеместрово двох ВК з каталогу (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/Dodatok-2-Katalog-vibirkovih-
kursiv-pochatkovij-ta-pershij-bakalavrskij-riven-na-2021-1.09.2021.pdf). Порядок вибору визначений у Положенні "Про 
організацію освітнього процесу в НУК" (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-organizaciju-
navchalnogo-procesu-NUK-2020-zi-zminami.pdf). Підставою для вибору навчальних дисциплін здобувачем є його 
інтереси та участь у програмах академічної мобільності. Можливості вибору ВК лежать в межах НП ОП та розкладу 
занять, що зумовлено вимогами Положення "Про організацію освітнього процесу у НУК" (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-organizaciju-navchalnogo-procesu-NUK-2020-zi-zminami.pdf) щодо 
чисельності академічної групи для проведення заняття за розкладом;
- вибору індивідуального графіку навчання (за потребою здобувача) відповідно до Положення «Про навчання 
студентів за індивідуальним графіком» (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-navchannya-za-
individualnim-grafikomNUK2020.pdf);
- вибору тем курсових робіт відповідно до інтересів здобувачів, можливих місця подальшого працевлаштування та 
роботодавця;
- права на визнання кредитів та перезарахування дисциплін, успішно вивчених в програмах академічної 
мобільності, здійснюється на основі Положення "Про порядок перезарахування результатів навчання (трансфер 
кредитів) НУК" (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya-rezultativ-
navchannya-transfer-kreditiv-zi-zminami.pdf);
- самостійної роботи здобувачів.
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З можливостями вибору навчальних дисциплін та участі у програмах академічної мобільності для формування ІОТ 
здобувачів ознайомлюють куратори груп на основі НП ОП, інформації деканату ФЕМ. Систематизація, аналіз та 
формування ІОТ відбувається на основі опитування здобувачів у паперовій формі (зберігаються в деканаті ФЕМ до 
кінця навч.року).

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

Виробнича та переддипломна практики як форми практичної підготовки, регламентовані в НУК Положенням «Про 
організацію та проведення практики» (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Polozhennya-pro-organizaciju-ta-
provedennya-praktiki-studentiv-NUK-2020.pdf), не була передбачена навчальним планом ОП 2020 року. Здобувачі 
вищої освіти ОП набули практичних навичок використання цифрових технологій на он-лайн курсах (з тестуванням) 
на Національній цифровій платформі: DIGITAL-BRIDGE 2.0 (diem.studway.com.ua/d/digitalbridge-2-0/), Діджитал-
маркетинг (osvita.diia.gov.ua/courses/digital-marketing), Цифрограм (osvita.diia.gov.ua/digigram).
В 2021 р., врахувавши рекомендації НАЗЯВО щодо практичної підготовки як необхідної умови формування 
повноцінного фахівця, який зможе на практиці застосувати набути теоретичні знання, включено виробничу 
практику до переліку обов’язкових освітніх компонент загальним обсягом 3 кредити ЄКТС. Її метою є закріплення і 
розвиток знань, умінь і навичок, набутих здобувачами під час навчання, та формування компетентностей 
майбутнього фахівця, а саме РН 4, РН6, РН9, РН 11, РН 16.

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

Оволодіння ОК ОП дозволяє здобувачам розвинути комплекс соціальних навичок (soft skills), чому сприяють:

- O7143, ОК2, ОК5, O71444, O7311, O7143 – розвитку комунікативних навичок, гнучкості та адаптивності, вмінню 
встановлювати партнерські стосунки;
- O7178, O7174– розвитку здатності до комунікації українською й іноземною мовами;
- ОК5, O71444, O71438, O71421 – розвитку навичок командної роботи, тайм-менеджменту;
- O7149, ОК4, O71448, O7178, O7174, O71421 – розвитку уміння презентувати рішення;
- ОК3, E71520, ОК4, O7174, ОК5, O71448 – формуванню здатності працювати в команді, діяти на основі етичних 
міркувань (мотивів), спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня;
- O7181 , Е721, Е722, O71437, O7145, O7415, O71439 – формуванню здатності до аналізу і синтезу;
- О7311, ОК2, O7143, ОК5, O71444 – формуванню креативності, здатності мотивувати та рухатися до спільної мети;
- O73417, O7415, – формуванню навичок колективної роботи стосовно збору, аналізу та обробки даних і аналітичних 
матеріалів.
Важливим чинником формування soft skills є специфічні методи навчання (командна робота; мозковий штурм; 
дискусії; ситуаційні вправи; візуалізація; самооцінка).
Для здобувачів на ОП проводяться майстер-класи і конкурси (напр., 
www.facebook.com/1726853624094099/posts/2029737167139075, 
www.facebook.com/100007189215507/videos/2695148040734810), вони можуть розвивати навички лідерства 
(www.facebook.com/1726853624094099/posts/2947568982022551).

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" для початкового рівня (короткого циклу) МОН України 
не розроблений

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

Найменування ОК ОП, їх обсяг, час викладання, форми контролю визначають потреби ринку праці, документи 
МОН, Положення "Про організацію освітнього процесу в НУК" (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-organizaciju-navchalnogo-procesu-NUK-2020-zi-zminami.pdf), рішення 
Навчально-методичної та Вченої Рад НУК і Накази Ректора НУК.
Обсяг кожної ОК не може бути меншим за 3 кредити ЄКТС. Співвідношення аудиторної і самостійної роботи 
здобувачів з кожної ОК встановлюється з урахуванням її значення для професійної підготовки фахівця і становить 
від 1/3 до 2/3 від загального обсягу навчального часу кожної ОК. При розробці ОП і НП зазначені вимоги виконано.
Обсяг ОП становить 120 кредитів ЄКТС, з них 70,5 кредити ЄКТС – самостійна робота (58,75%). Навантаження 
одного навчального року становить 60 кредитів ЄКТС (1800 год.), з них самостійної роботи здобувачів на першому 
році навчання – 34,5 кредитів ЕКТС (1035 год., 57,5%), на другому році навчання – 36 кредитів ЕКТС (1080 год. або 
60,0%). Під час опитувань випадків незадоволеності обсягами кредитів/годин для вивчення дисциплін та часткою 
самостійної роботи не виявлено

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
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Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти за ОП "Менеджмент організацій і адміністрування" 
спеціальності 073 Менеджмент у галузі знань 07 Управління та адміністрування 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

https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/Pravila_prijomu-do-NUK-v-2021-roci-zi-zminami-vid-25.06.pdf

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

Умови, правила та вимоги щодо вступ на ОП регламентовані п. 2.1 та Розділами 4…9 Правил прийому до НУК, які 
відповідають Умовам прийому до ВНЗ відповідного року вступу, встановленим МОНУ, є прозорими та зрозумілими, 
не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному сайті НУК (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/07/Pravila_prijomu-do-NUK-v-2021-roci-zi-zminami-vid-25.06.pdf).
Для здобуття освітнього рівня молодшого бакалавра з менеджменту на ОП приймаються особи, які здобули повну 
середню освіту та склали два ЗНО з української мови і літератури та будь-яке інше ЗНО.
Конкурсний бал розраховується як сума оцінок ЗНО з української мови і літератури та будь-якого іншого ЗНО, 
кожна з яких виставляється за шкалою від 100 до 200 балів та має вагу 0,5. При обчисленні конкурсного балу 
середній бал атестату не враховувався

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

Визнання таких РН регулюється Положеннями:
- Про організацію освітнього процесу в НУК (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-organizaciju-
navchalnogo-procesu-NUK-2020-zi-zminami.pdf);
- Про організацію права на академічну мобільність (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-
organizaciju-prava-na-akademichnu-mobilnist.pdf);
- Про порядок перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів) (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya-rezultativ-navchannya-transfer-kreditiv-zi-
zminami.pdf);
- Про визнання іноземних документів про освіту (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-
viznannya-inozemnih-dokumentiv-pro-osvitu.pdf).
Визнання РН, отриманих в інших ЗВО під час навчання в них або за програмами академічної мобільності, 
здійснюється з використанням ЄКТС. Порівняння змісту та обсягу навчального навантаження під час здобуття вищої 
освіти в межах програми академічної мобільності ґрунтується на результатах, яких було досягнуто здобувачем вищої 
освіти у ЗВО-партнері. Перезарахування відбувається:
- повністю – на основі збігу заявлених результатів навчання та порівнюваної кількості кредитів ЄКТС (відмінність у 
межах 25 %);
- частково – у тій частці кредитів, що відповідає результатам навчання, які збігаються;
- асиметрично – кілька дисциплін із меншою кількістю кредитів замість однієї багатокредитної або навпаки;
- ВК можуть бути перезараховані з дисциплін закладу партнера того самого рівня без обмежень.

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

Звернень від здобувачів щодо визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, на ОП, що акредитується, не 
було

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

Визнання РН, набутих у неформальній та інформальній освіті (далі - НІО), обсягом до 30 кредитів ЄКТС 
здійснюється за рішенням декана ФЕМ відповідно до порядку, визначеного Положеннями "Про порядок 
перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів)" (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-
pro-poryadok-perezarahuvannya-rezultativ-navchannya-transfer-kreditiv-zi-zminami.pdf) та "Про порядок визнання 
результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті" (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-viznannya-rezultativ-navchannya-zdobutih-u-neformalnij-taabo-informalnij-
osviti.pdf).
Визнання РН НІО поширюється лише на ОК ОП, які починаються з другого семестру. Перезарахуванню можуть 
підлягати РН НІО що за тематикою, обсягом та змістом відповідають певній ОК в цілому або її частині.
Процедура визнання РН НІО містить такі етапи:
- подання заяви на ім’я декана ФЕМ;
- формування комісії, яка визначає можливість визнання, форми та строки проведення атестації для визнання РН 
НІО;
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- проведення атестації для визнання РН НІО.
Комісія може рекомендувати:
- повне зарахування – якщо вивчена дисципліна співпадає із запланованими РН, ЗК, СК або має несуттєві 
відмінності, а також близька за обсягом (відхилення до 25%);
- часткове зарахування – у випадку, коли дисципліну визнають не повністю, зарахування здійснюється за 
результатами виконання індивідуального завдання, складеного екзамену або пройденої співбесіди;
- відмову у зарахуванні результатів неформальної освіти.

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

Звернень від здобувачів щодо визнання РН НІО на ОП, що акредитується, не було

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Методи і форми навчання на ОП визначаються Положенням "Про організацію освітнього процесу у НУК" 
(nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-organizaciju-navchalnogo-procesu-NUK-2020-zi-
zminami.pdf).
На лекціях використовуються технічні засоби, що сприяє здобуттю ЗК2, ЗК5, ЗК9, ЗК12, ЗК13, РН3.
На практичних та семінарських заняттях перевага надається методам, які сприяють виробленню СК1…СК14 та ЗК3, 
ЗК4, ЗК6…ЗК11 і отриманню РН4…РН16 (розбір ситуацій, дискусії, робота в малих групах, мозковий штурм, 
дискусії, візуалізація, перехресне оцінювання, екскурсії тощо). Методи навчання відображено у робочих програмах 
навчальних дисциплін (РПНД), доступних на сайті (nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/opis-opp/8893-2/), 
неявно, т.я. такої вимоги не міститься у Положенні "Про РПНД" (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/05/Polozhennya-pro-robochu-programu-navchalnoi-discipliniNUK2020.pdf) (відповідні зміни 
заплановані до розгляду Навчально-методичною радою НУК).
Самостійна робота передбачає використання ІТ та виконання індивідуальних завдань, що формує ЗК2…ЗК6, ЗК8, 
ЗК9, СК1…СК4, СК6, СК7, СК9…СК12 та сприяє РН3, РН4, РН6, РН9.
Індивідуальні та групові консультації з ОК надаються викладачами очно, у Google classroom, через групи у Viber і 
Telegram та соцмережі; НУК здійснює перехід онлайн-навчання на базу Moodle.
Контрольні заходи включають поточний контроль, який здійснюється під час проведення занять та модульних 
контрольних робіт, і підсумковий контроль, який проводиться у формі семестрового заліку або іспиту

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?

Зміст та структурно-логічна схема ОП орієнтовані на особистість студента, його активну участь у саморозвитку, 
отримання ним якісних знань і професійних умінь, орієнтованих на творче рішення конкретних управлінських 
задач. Рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання постійно вивчається робочою 
групою системи управління якістю (СУЯ) НУК (www.nuos.edu.ua/university/iso/), а також зовнішнім аудитом, який 
проводить Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch (www.nuos.edu.ua/upload/iblock/ba5/2019-
SA2%20Звіт%20Бюро%20Верітас%20.pdf).
За результатами співбесід та опитувань здобувачів вищої освіти ОП не виявлено незадоволених методами навчання і 
викладання (п. 5.5.5 Звіту, www.nuos.edu.ua/upload/iblock/ba5/2019SA2%20Звіт%20Бюро%20Верітас%20.pdf)

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

В ОП реалізовані навчальна, методична та наукова академічна свобода.
Академічна свобода здобувачів вищої освіти передбачає їх можливість формувати ІОТ (вибіркові ОК та 
індивідуальні графіки навчання), обирати теми, об’єкти, предмети та структуру індивідуальних завдань в окремих 
ОК, висловлювати пропозиції щодо перегляду ОП тощо. Кожна ОК викладається на основі студентоцентричного 
підходу і заохочує пізнавальну активність здобувачів, передбачає можливість проявити самостійність, творчість, 
незалежність поглядів, висловити та обговорити альтернативні точки зору та власне бачення на актуальні проблеми 
теорії та практики управління. Опитування здобувачів вищої освіти, проведене кафедрою менеджменту 
(forms.gle/yifznueTwNnn7Zb16), виявило 100% задоволеність здобувачів.
Академічна свобода викладача передбачає його можливість вільно обирати форми, методи, способи і засоби 
навчання й оцінювання рівня знань студентів; вільно обирати способи подачі матеріалу; його участь у розробці ОП, 
методичних матеріалів, РПНД; вільному виборі тематики наукового пошуку із залученням здобувачів вищої освіти 
чи без нього тощо

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 *
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Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання ОП надається 
здобувачеві під час вступної компанії та на офіційному сайті НУК (nuos.edu.ua/mdbachelor/).
Перелік ОК, структурно-логічна схема ОП, перелік РН, ЗК та СК за ОП знаходяться у вільному доступі 
(nuos.edu.ua/pro-universitet/struktura/fakultet-ekonomiki-morya/kafedra-menedzhmentu/osvitno-profesijni-
programi/menedzhment-organizacij-i-administruvannya-molodshij-bakalavr/).
Загальні вимоги до контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних результатів містяться у Положенні "Про 
порядок оцінювання знань студентів в НУК" (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Polozhennya-pro-poryadok-
ocinjuvannya-znan-studentiv-u-NUK-2020.pdf) у відкритому доступі. Уточнення критеріїв оцінювання для кожної ОК 
ОП наведене у відповідних РПНД, де чітко обґрунтовано цілі, зміст та очікувані РН, порядок та критерій оцінювання 
за кожним видом навчальної діяльності. РПНД також знаходяться у вільному доступі на сайті НУК 
(https://nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/opis-opp/8893-2/) і можуть бути використані при формуванні ІОТ 
здобувачів. Ознайомлення здобувачів вищої освіти з РПНД також відбувається на першому занятті з кожної ОК

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

Поєднання навчання та досліджень під час реалізації ОП відбувається в межах вивчення навчальних дисциплін 
шляхом залучення студентів до наукового пошуку відповідно до програми науково-дослідної діяльності кафедри 
менеджменту НУК.
Під керівництвом викладачів, що здійснюють освітню діяльність на ОП, здобувачі здійснюють написання курсових 
робіт, готують конкурсні роботи, доповіді на науково-практичних конференціях, практикується обговорення 
результатів наукових досліджень студентів і викладачів кафедри під час навчальних занять. Під час написання 
курсових робіт здобувачі опановують самостійні збір та обробку теоретичного та емпіричного матеріалу, проведення 
діагностики проблем управління в сучасних організаціях та прийняття рішень в операційних системах підприємств. 
Здобувачі ОП брали участь у підготовці робіт на конкурс студентських науково-дослідних робіт "Управління у сфері 
економічної конкуренції", 2020-2021 навч. рік, м. Полтава, проведеному згідно Наказу МОН від 24.11.2020 року 
№1457 (Крамаренко О.О.), долучаються до участі у наукових конференціях з можливістю публікації в студентських 
та інших наукових виданнях (Журавель О.С., Тесленко Ю.В., Черкес А. С. – VІ всеукраїнська науково-практична 
конференція "Шляхи підвищення конкурентоспроможності соціально-економічної системи країни", 27.11.2020 
року, м. Миколаїв (mmirl.edu.ua))

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

Викладачі ОК ОП регулярно оновлюють їх зміст, методичне забезпечення, перелік індивідуальних завдань, перелік 
рекомендованої літератури з врахуванням наукових досягнень та сучасних практик (майстер-класи, семінари, 
вебінари, конференції, онлайн-курси тощо). Оновлення змісту РПНД регламентоване Положенням "Про робочу 
програму навчальної дисципліни" (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/Polozhennya-pro-robochu-programu-
navchalnoi-discipliniNUK2020.pdf): "п. 3.3. Робочі програми навчальних дисциплін можуть щорічно оновлюватися з 
урахуванням результатів моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм і, зокрема, отриманих від 
здобувачів освіти та інших стейкхолдерів побажань чи зауважень".
Весь викладацький персонал кафедри менеджменту пройшов підвищення кваліфікації за онлайн-програмою ТОВ 
"Академія цифрового розвитку" "Додатки Google в освітній діяльності" і використовує отримані здобутки в 
педагогічній діяльності як при очній, так і при дистанційній організації навчального процесу.
Результатом співпраці з Малопольською школою публічного адміністрування Економічного Університету в м. 
Краків в рамках проекту USAID "Децентралізація приносить кращі результати" (DOBRE) є зміни до РПНД 
"Економічна теорія та економіка України" і "Управління персоналом" та активне використання в навчальному 
процесі навчальних матеріалів та методичних рекомендацій, наданих закордонними колегами.
Результати підвищення кваліфікації на Fakultät Management Und Vertrieb, Hochschule Heilbronn за програмою 
стажування і професійного тренінгу "Основи онлайн торгівлі" використовуються при викладанні відповідних тем 
ОК "Електронна комерція".

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

Міжнародний відділ НУК задіяний у розширенні й поглибленні міжнародних зв’язків структурних підрозділів 
університету у сфері освіти та науки (www.nuos-international.com.ua). 
Кафедра менеджменту НУК також веде активну міжнародну діяльність, співпрацюючи з:
- факультетом менеджменту і маркетингу Хайльброннського університету, Німеччина (Fakultät Management Und 
Vertrieb, Hochschule Heilbronn, www.hs-heilbronn.de/mv) – для сприяння академічній мобільності здобувачів, обміну 
досвідом щодо удосконалення форм і методів організації навчального процесу;
- Баден-Вюртемберзьким кооперативним державним університетом, Німеччина (Duale Hochschule 
BadenWürttemberg Heilbronn Universität, www.heilbronn.dhbw.de) – для розвитку наукової співпраці, сприяння 
академічній мобільності здобувачів;
- Малопольською школою публічного адміністрування Економічного Університету в м. Краків, Польща 
(www.msap.uek.krakow.pl/index.php/pl/) – співпраця в рамках проєкту USAID "Децентралізація приносить кращі 
результати" (DOBRE) для підвищення педагогічної кваліфікації викладачів, можливості оволодіння сучасними 
практиками.
Викладацьким складом кафедри менеджменту вживаються заходи щодо розширення вживання англійської в 
освітньому процесі: доцент Сергійчук С. І. підготував і реалізує ОК "Бізнес-лідерство" англійською мовою; всім 
викладачам рекомендовано не менше одної теми в кожній навчальній дисципліні викладати іноземною мовою
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5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

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

Форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП, що дозволяють здійснити перевірку досягнення 
програмних РН, а також організація оцінювання знань регламентовані Положенням «Про порядок оцінювання 
знань студентів" (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Polozhennya-pro-poryadok-ocinjuvannya-znan-studentiv-u-
NUK-2020.pdf) і розділами 8 та 9 Положення "Про організацію освітнього процесу у НУК" (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-organizaciju-navchalnogo-procesu-NUK-2020-zi-zminami.pdf), розміщеними 
на офіційному сайті НУК у відкритому доступі. Цими документами передбачені такі види контролю:
• поточний контроль – здійснюється протягом семестру під час проведення усіх видів занять і оцінюється сумою 
набраних балів;
• модульний контроль – проводиться з урахуванням даних поточного контролю за відповідний змістовний модуль;
• семестровий контроль – проводиться у формі іспиту або заліку із конкретної дисципліни.
Форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП визначаються на етапі створення навчального плану 
ОП відповідно до вимог Положення "Про організацію освітнього процесу у НУК" та деталізуються у кожній РПНД за 
змістом контрольних заходів та критеріями оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. Визначені 
засоби контролю та оцінювання знань доводяться до студентів на початку вивчення освітніх компонент.
Поточний, модульний та семестровий форми контролю у межах навчальних дисциплін ОП орієнтовані на перевірку 
рівня оволодіння здобувачами вищої освіти навчальним матеріалом в розрізі конкретних складових змісту 
навчальних дисциплін. Зміст екзаменаційних та залікових завдань визначається змістом навчального курсу 
дисципліни та орієнтований на визначення рівня досягнення програмних РН.
Характерною рисою ОП є поєднання індивідуального та групового контролю, які використовуються при проведенні 
ділових ігор та закріплюють у здобувачів навички групової роботи і сприяють формуванню СК9.
Викладачі, задіяні у освітньому процесі на ОП "Менеджмент організацій і адміністрування" спеціальності 073 
Менеджмент на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти, створили кімнати за допомогою сервісу Google 
classroom, де є можливість частково автоматичного оцінювання навчальних досягнень при виконанні тестів, 
модульних контрольних робіт тощо.
Форми контрольних заходів та критерії оцінювання знань здобувачів в межах кожної навчальної дисципліни є чіткі 
та зрозумілі, оприлюднені заздалегідь і дають можливість визначити ступінь досягнення здобувачами вищої освіти 
програмних РН

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

Форми проведення та вимоги до контрольних заходів, критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти в НУК визначають Положення «Про оцінювання знань студентів" (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/10/Polozhennya-pro-poryadok-ocinjuvannya-znan-studentiv-u-NUK-2020.pdf), "Про порядок 
створення та організацію роботи Атестаційної комісії" (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-Pro-
poryadok-stvorennya-ta-organizaciju-roboti-Atestacijcnoi-komisii.pdf) та "Про організацію освітнього процесу у НУК" 
(nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-organizaciju-navchalnogo-procesu-NUK-2020-zi-
zminami.pdf), розміщені на сайті НУК. Критерії оцінювання та форм проведення поточного, модульного, 
семестрового та підсумкового контролю уточнені у методичних розробках на сайті НУК 
(https://nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/opis-opp/8893-2). Ці критерії та форми контролю доводять до 
здобувачів куратори груп на першому занятті кожного семестру та викладачі на перших заняттях з кожної ОК. За 
дистанційної освіти використовується можливість частково-автоматичного оцінювання навчальних досягнень у 
Google classroom.
Чіткість та зрозумілість форм контролю і критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів забезпечуються 
ґрунтовним підходом викладачів до їх формулювання та своєчасним висвітленням на сайті НУК. Співвідношення 
РН та форм оцінювання, покликаних перевірити досягнення відповідних результатів, у розрізі кожної дисципліни 
ОП наведено в табл.3 відомостей самооцінювання ОП

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

Інформація про форми контрольних заходів, перелік робіт та завдань, які необхідно виконати здобувачам в межах 
поточного контролю з навчальної дисципліни, критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів доводиться до 
них наступними способами:
• через висвітлення у РПНД, які розміщені на сторінці кафедри менеджменту на сайті НУК (nuos.edu.ua/pro-
universitet/struktura/fakultet-ekonomiki-morya/kafedra-menedzhmentu/osvitno-profesijni-programi/menedzhment-
organizacij-i-administruvannya-molodshij-bakalavr/);
• кураторами студентських груп на першому занятті кожного семестру та за допомогою месенджерів Viber, Teleram;
• на першій парі з кожної навчальної дисципліни викладачем відповідної ОК.
Графік контрольних заходів поточного та модульного контролів у межах навчальних дисциплін визначаються 
викладачем відповідної навчальної дисципліни, а графік семестрового контрою – диспетчерською службою 
навчального відділу НУК. Здобувачі вищої освіти інформуються про результати поточного контролю перед 
початком проведення семестрового контролю з відповідної навчальної дисципліни. Результати семестрового 
контролю доводяться до здобувачів вищої освіти переважно одразу після закінчення контрольного заходу.
Розклад занять, екзаменаційної сесії, атестації здобувачів вищої освіти розміщується диспетчерською навчального 

Сторінка 13



відділу – в холі навчального корпусу, кураторами груп – у закріплених повідомленнях у Viber/Telegram

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" для початкового рівня (короткого циклу) МОН України 
на момент подання відомостей акредитаційного самооцінювання не розроблений.

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

Процедури проведення контрольних заходів регламентовані наступними Положеннями: 
- Про оцінювання знань студентів (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Polozhennya-pro-poryadok-ocinjuvannya-
znan-studentiv-u-NUK-2020.pdf);
- Про порядок створення та організацію роботи Атестаційної комісії (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-Pro-poryadok-stvorennya-ta-organizaciju-roboti-Atestacijcnoi-komisii.pdf);
- Про організацію освітнього процесу у НУК (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-organizaciju-
navchalnogo-procesu-NUK-2020-zi-zminami.pdf) (Розділи 8, 9);
- Про порядок оскарження результатів семестрового контролю (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-oskarzhennya-rezultativ-navchannyaNUK2020.pdf).
Зазначені документи знаходяться у вільному доступі для здобувачів вищої освіти та викладачів на офіційному сайті 
НУК

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

Об'єктивність оцінювання в НУК забезпечується виконанням викладачами та здобувачами освіти таких вимог:
- здобувачі повинні мати час для навчання перед оцінюванням;
- в окремих випадках оцінювання проводить більш ніж один оцінювач;
- екзаменатор не бере участі в оцінюванні при конфлікті інтересів;
- процедури оцінювання всіх студентів однакові;
- всі документи щодо процедур і рішень з оцінювання містять чіткі та достовірні записи;
- інформація щодо процедури та критеріїв оцінювання є чіткою, точною й доступною до його початку.
Єдині правила перездачі та оскарження результатів встановлені  Положенням "Про порядок оскарження 
результатів…" (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-oskarzhennya-rezultativ-
navchannyaNUK2020.pdf).
Створені Комісія з академічної доброчесності і Комісія з етики та управління конфліктами (на основі Положення 
(nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-Komisii-z-akademichnoi-dobrochesnosti-i-universitetsku-
Komisiju-z-etiki-ta-upravlinnya-konfliktam.-NUK-2020.pdf)), діє "Антикорупційна програма НУК" (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/10/Antikorrupcionnaya-programma-21-23rr.pdf), що запобігає конфліктам інтересів та 
необ'єктивному оцінюванню РН.
Спірні питання щодо оцінювання розглядає апеляційна комісія, яка створюється за наказом Ректора у складі не 
менше трьох осіб за участю студентського самоврядування.
На цей час випадків необ'єктивності під час оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти чи оскарження 
результатів контролю здобувачами на ОП не відмічалося

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

Порядок та правила повторного проходження поточного та модульного контролю визначаються викладачами 
навчальних дисциплін на основі принципів студентоцентричності, прозорості та об'єктивності.
Здобувачі вищої освіти, які на семестровому контрольному заході одержали сумарну оцінку менше 59 балів можуть 
ліквідувати академічну заборгованість відповідно до графіку ліквідації академічної заборгованості, який 
складається деканатом ФЕМ і доводиться до екзаменаторів та здобувачів вищої освіти не пізніше 10 робочих днів 
після закінчення екзаменаційної сесії. Результати ліквідації академічної заборгованості відображаються у 
"Відомості перескладання".
Здобувачам вищої освіти, які не з’явилися на семестровий контроль з поважних причин, за п.8.3 Положення "Про 
організацію освітнього процесу у НУК" (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-organizaciju-
navchalnogo-procesu-NUK-2020-zi-zminami.pdf) дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку 
наступного семестру, а п. 7.6 Положення "Про порядок оцінювання знань студентів" (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/10/Polozhennya-pro-poryadok-ocinjuvannya-znan-studentiv-u-NUK-2020.pdf) дозволяє повторне 
складання у цьому випадку за індивідуальним графіком.
Повторне складання або перескладання семестрового контролю допускається не більше двох разів із кожної 
дисципліни: один раз – викладачу, другий – комісії, яка створюється деканатом ФЕМ.
За період навчання студентів за ОП, що акредитується, потреби у повторному проходженні контрольних заходів не 
було

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
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Порядок перездачі семестрових контрольних заходів та оскарження результатів семестрового контролю 
регламентовані Положенням "Про порядок оскарження результатів семестрового контролю в НУК" (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-oskarzhennya-rezultativ-navchannyaNUK2020.pdf). Перездача семестрового 
контрольного заходу дозволяється за аргументованою заявою здобувача перед створеною наказом Ректора 
університету апеляційною комісією у складі Голови (проректора з науково-педагогічної роботи), заступника Голови, 
секретаря, не менше трьох членів комісії та представника студентського самоврядування не пізніше як за два дні 
після подання заяви.
За період навчання студентів за ОП, що акредитується, випадків оскарження процедури та результатів проведення 
контрольних заходів не було

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

Стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності в НУК регламентовані наступними Положеннями, 
розміщеними на офіційному сайті НУК:
- Про академічну доброчесність у НУК (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-Pro-akademichnu-
dobrochesnist.pdf);
- Про групу сприяння академічної доброчесності (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/Polozhennya-pro-grupu-
spriyannya-akademichnoi-dobrochesnosti-NUK-2020.pdf);
- Про Комісії з академічної доброчесності і університетську Комісію з етики та управління конфліктами 
(nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-Komisii-z-akademichnoi-dobrochesnosti-i-universitetsku-
Komisiju-z-etiki-ta-upravlinnya-konfliktam.-NUK-2020.pdf);
- "Кодексом академічної доброчесності та корпоративної культури" (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-ta-korporativnoi-kulturi.-NUK-2020.pdf)

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

Наукова бібліотека НУК моніторить дотримання вимог академічної доброчесності викладачами та здобувачами 
освіти (en.calameo.com/read/0047079645070bb5ef5fc?page=1).
Викладачі та здобувачі за ОП несуть відповідальність за коректну роботу з джерелами інформації, дотримання 
наукової етики та порушення правил цитування. Викладачі кафедри менеджменту успішно опанували семінар 
"Академічна доброчесність в університеті" (vumonline.ua/course/academic-integrity-at-the-university/, лектори – С. 
Квіт та С. Чуканова).
Усі здобувачі ознайомлені з Кодексом академічної доброчесності та корпоративної культури НУК (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-ta-korporativnoi-kulturi.-NUK-2020.pdf) та правилами 
належного використання джерел і оформлення посилань, які містяться у відповідних методичних матеріалах 
(https://nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/opis-opp/8893-2/). Викладачами та кураторами проводяться 
інформаційно-роз’яснювальні бесіди щодо питань академічної доброчесності. Здобувачі мають можливість 
ознайомитися з матеріалами щодо академічної доброчесності від Проєкту сприяння академічній доброчесності 
(academiq.org.ua/pro-proekt/), з яким НУК налагоджено співпрацю, та пройшли тестування з академічної 
доброчесності (forms.gle/zTouEYt4U2SyHcnb8), прослухали лекції з академічної доброчесності та отримали 
сертифікати (nuos.edu.ua/pro-universitet/struktura/fakultet-ekonomiki-morya/kafedra-menedzhmentu/novini/studenti-
specialnosti-menedzhment-doluchajutsya-do-akademichnoi-dobrochesnosti/)

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

Популяризація академічної доброчесності здійснюється роз’ясненням неприпустимості її порушення; 
відповідальними є куратори груп.
В НУК діють Комісія з академічної доброчесності (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-
Komisii-z-akademichnoi-dobrochesnosti-i-universitetsku-Komisiju-z-etiki-ta-upravlinnya-konfliktam.-NUK-2020.pdf), 
Група сприяння академічній доброчесності (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/Polozhennya-pro-grupu-
spriyannya-akademichnoi-dobrochesnosti-NUK-2020.pdf); Положення "Про академічну доброчесність" 
(nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-Pro-akademichnu-dobrochesnist.pdf) та "Кодекс академічної 
доброчесності та корпоративної культури" (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Kodeks-akademichnoi-
dobrochesnosti-ta-korporativnoi-kulturi.-NUK-2020.pdf), інші документи (nuos.edu.ua/nauka/akademichna-
dobrochesnist/), з якими ознайомлюють здобувачів.
Наукова бібліотека проводить заходи (lib.nuos.edu.ua/новівебінари-від-clarivate-analytics-7, 
issuu.com/lib.nuos.edu.ua/docs/why, lib.nuos.edu.ua/академічнадоброчесність). Здобувачі освіти ОП прослухали 
лекції з академічної доброчесності та отримали сертифікати (nuos.edu.ua/pro-universitet/struktura/fakultet-
ekonomiki-morya/kafedra-menedzhmentu/novini/studenti-specialnosti-menedzhment-doluchajutsya-do-akademichnoi-
dobrochesnosti/).
Викладачі формулюють завдання так, щоб забезпечувати розвиток креативного підходу здобувачів освіти, та 
вимагають належного оформлення посилань на використані джерела при виконанні індивідуальних завдань

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

За порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти п. 5.2 Положення "Про академічну 
доброчесність у НУК" (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-Pro-akademichnu-dobrochesnist.pdf) 
встановлено наступні види відповідальності:
- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, екзамен, залік тощо);
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- повторне вивчення відповідного ОК ОП;
- відрахування з Університету;
- позбавлення академічної стипендії;
- позбавлення наданих Університетом пільг з оплати навчання.
Випадків порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти ОП, що акредитується, зафіксовано не 
було.

6. Людські ресурси

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

Створена в НУК система конкурсного добору педагогів ґрунтується на засадах відкритості, гласності, законності, 
прозорості, рівності, колегіальності, обґрунтованості, об'єктивності та неупередженого ставлення до кандидатів. 
"Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників НУК" 
(nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/vacancy_order.pdf) сприяє підтриманню та підвищенню рівня 
професійного майстерності викладачів. Викладачі ведуть активну наукову і методичну роботу, задіяні у 
міжнародних проектах, підвищили професійні компетентності, застосовують інноваційні методи і технології, 
володіють англійською мовою.
Підвищення професіоналізму забезпечується через підвищення кваліфікації, стажування, в т.ч. за кордоном 
(відповідно до Положень "Про навчання студентів та стажування (наукове стажування)…" (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Stazhuvannya-ta-navchannya-za-kordonom.pdf) та "Про підвищення кваліфікації та 
стажування НПП" (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-pidvishhennya-kvalifikacii-ta-
stazhuvannya-NPP.pdf)).
В університеті започаткований конкурс на кращого викладача відповідно до Положення "Про конкурс на кращого 
викладача, співробітника" (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-konkurs-na-krashhogo-
vikladacha-spivrobitnikaNUK.pdf).
Під час конкурсного добору викладачів ОП вищої освіти за період існування ОП конфліктних ситуацій не виникало

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

Роботодавці активно залучаються до процесу розробки та оновлення ОП, їх думка враховується у процесі внесення 
змін до ОП та при формуванні змісту ОК. Рекомендації та зауваження висвітлені у рецензіях і реалізуються за 
рахунок щорічного оновлення ОП. Роботодавці залучаються також до процедури рецензування та експертизи ОП та 
окремих ОК, консультування викладачів щодо питань змісту та організації освітнього процесу. Питання співпраці 
бізнесу та сфери освіти щодо удосконалення освітньої діяльності для наближення її результатів до потреб реального 
сектору економіки обговорюється на засіданнях та методичних семінарах кафедри менеджменту.
Стейкхолдерами-роботодавцями на ОП можуть виступати Департамент економічного розвитку та регіональної 
політики Миколаївської облдержадміністрації, Миколаївська обласна служба зайнятості, ГО "Платформа 
інноваційного партнерства", ТОВ СП "НІБУЛОН", ПрАТ "Суднобудівний завод "Океан", мережа "Миколаївський 
Наполеон", Національна туристична організація України, Асоціація лідерів турбізнесу Миколаївської області та інші 
представники бізнесу та бізнес-об'єднань півдня України; НУК укладено угоди про співпрацю з численними 
роботодавцями (www.nuos.edu.ua/cooperation/).

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

Роботодавці запрошуються на навчальні заняття і мають змогу налагодити контакти зі здобувачами та оцінити 
рівень професійних інтересів, якості підготовки, запропонувати співпрацю здобувачам. В 2020-21 н.р. залучалися:
- Ключник І. В., начальник РАГС в Микол. обл. (ОК8, ОК9);
- Малахова Р. Е., експерт за питань бізнес-коучінгу і трансформації технологій (ОК10, ОК19);
- Ніколаєвич О., директор парку "Drive" (ОК14);
- Чередниченко О., власник мережі "Миколаївський Наполеон" (ОК 10);
- Пономаренко К., засновник фірми "Пан Равлик" (ОК13);
- Чичкалюк Т.О., віце-президент Національної туристичної організації (ОК13);
- Микола Данцев, власник "Pan Chocolatier" (ВК6, ОК15, ВК5);
- Онлайн-зустріч "Рішення для бізнесу: систематизація бізнесу за допомогою бізнес-моделі Олександра 
Остервальдера та Іва Піньє" за участю представників бізнесу Миколаєва (surl.li/gskp) (ОК16, ОК19, ВК6).
Здобувачі ОП долучилися до "Тижню мозку в Україні 2020" за участю НАН України 
(www.facebook.com/events/811702532913863/)
Записи деяких гостьових лекцій є на каналі кафедри (www.youtube.com/channel/UCy7oHpAMxlWhZN_nGXZH3HA).
В 2021-22 н. р. до проведення занять залучалася регіональний директор "А-Банк" І. Дудник (O71421).
З 2021-22 н.р. Малахова Р. Е. залучена до ведення лекцій з O71421 за ключовими темами на постійній основі.
Відгуки здобувачів про заняття, які проводять фахівці-практики, схвальні. Проблем організаційного характеру не 
було. Результативність залучення практиків та експертів підтверджується результатами оцінюванням навчальних 
досягнень студентів
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Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

У НУК запроваджено практику довгострокового (понад 108 годин) та короткострокового (до 108 годин) підвищення 
кваліфікації професорсько-викладацького персоналу (ПВП).
Документами, що регламентують підвищення професійної майстерності викладачів, є
• Положення "Про підвищення кваліфікації та стажування НПП" (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-pidvishhennya-kvalifikacii-ta-stazhuvannya-NPP.pdf)
• п.4.1, 4.2, 5.2, 7.2 та 10 Керівництва з якості Системи управління якістю НУК (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/Kerivnictvo-z-yakosti_VIMOGI.pdf).
Результати підвищення кваліфікації враховуються під час заповнення вакантних посад викладачів. При підвищенні 
кваліфікації викладачі, задіяні в освітньому процесі на ОП, керуються щорічним планом підвищення кваліфікації та 
підвищують кваліфікацію поза планом. Усі викладачі кафедри в 2020 році пройшли тренінг "Додатки Google в 
освітній діяльності" спільно з Google Україна та отримали відповідні сертифікати та в 2021 р. – підвищення 
кваліфікації в НКЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва» в Уманському національному університеті 
садівництва. Результати підвищення кваліфікації використовуються у навчальному процесі.
Дані про підвищення кваліфікації викладачів, що задіяні у викладанні обов’язкових ОК ОП, наведені у таблиці 2 
відомостей самооцінювання

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Система професійного розвитку ПВП НУК створена відповідно до Положень:
- Про підвищення кваліфікації та стажування НПП (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-
pidvishhennya-kvalifikacii-ta-stazhuvannya-NPP.pdf), який врегульовує процедуру проходження підвищення 
педагогічної кваліфікації;
- Про навчання студентів та стажування (наукове стажування) аспірантів, докторантів… (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Stazhuvannya-ta-navchannya-za-kordonom.pdf);
- Про матеріальну допомогу працівникам (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Polozhennya-pro-materialnu-
dopomogu-pracivnikam-NUK.pdf), яким реалізується право науково-педагогічних працівників на отримання 
винагороди;
- Про конкурс на кращого викладача (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-konkurs-na-
krashhogo-vikladacha-spivrobitnikaNUK.pdf), яким визначено правила проведення та винагороди за перемогу у 
вказаному конкурсі;
- Про підтримку перспективних навчально-наукових співробітників НУК (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/10/Timchasove-polozhennya-pro-pidtrimku-perspektivnih-navchalno-naukovih-spivrobitnikiv-
NUK.pdf), яким врегульовані права та можливості перспективних молодих науковців.
Керівництво НУК стимулює розвиток викладацької майстерності, використовуючи моральне заохочення, 
представляє викладачів до державних відзнак – 14 працівників НУК удостоєні почесних звань України. Серед 
викладачів, задіяних на ОП, є нагороджені Грамотами КМУ, ВРУ, регіональними відзнаками (Сіренко І.В., Фатєєв 
М.В., Волосюк М.В., Трушлякова А.Б.)

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?

НУК забезпечений на належному рівні фінансовими, матеріально-технічними ресурсами та методичним 
забезпеченням.
НУК фінансується за рахунок коштів загального фонду держбюджету та доходів за спецфондом. Оцінка стану та 
джерел фінансування представлена у щорічних звітах ректора 
(kk.nuos.edu.ua/upload/iblock/0f9/Звіт%20Ректора%20НУК%20за%202020.pdf). Університет постійно вживає 
заходів для розвитку матеріально-технічної бази та залучення позабюджетних джерел фінансування і спонсорської 
допомоги. Випускаюча кафедра менеджменту має: викладацьку, лаборантську, 4 спеціалізовані навчальні аудиторії, 
кабінет завідувача кафедрою, комп'ютерний зал на 10 ЕОМ, службове приміщення загальною площею 384,2 кв.м., 4 
ПК, 3 ноутбуки, 4 БФП, принтер, 2 проектори, інтерактивну дошку і необхідні аудиторні обладнання та меблі для 
проведення занять зі 160 здобувачами одночасно. Територія Головного корпусу НУК охоплена бездротовою 
мережею з доступом до Internet.
Наукова бібліотека НУК має понад 770 000 примірників друкованих видань зі щорічним поповненням фондів. 
Площі Наукової бібліотеки НУК та кількість посадкових місць у читальних залах відповідають ліцензійним вимогам. 
Бібліотека має підключення до понад 15 наукометричних баз, в т.ч. Scopus та Web of Science. Має власний сайт – 
lib.nuos.edu.ua/
У розпорядженні здобувачів та професорсько-викладацького складу є вся основна навчальна та методична 
література, фахові видання, яка використовується в навчальному процесі, та достатня матеріально-технічна база

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?
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Створене в НУК освітнє середовище забезпечує всі необхідні умови для задоволення потреб та інтересів здобувачів 
вищої освіти та забезпечення високого рівня організації навчального процесу.
НУК має солідну навчально-наукову базу, два гуртожитки, 3 студентських кафе, 3 буфети, кімнати відпочинку, дві 
бази відпочинку (у c. Коблево та у м. Очаків), фізкультурно-оздоровчий комплекс, два спортзали, водну станцію; 
конференц-зали, консульт-центр, газету "Кораблебудівник" тощо. Заходи проводять Студентська республіка, 
Первинна профспілкова організація студентів, Студентський дизайн-центр "ERA", Students republic club та кафедри. 
Потреби та інтереси здобувачів ОП виявляються шляхом опитування в офлайні, сервіси Google Form, Viber і 
Telegram та враховуються при формуванні ІОТ через реалізацію права вибору навчальних дисциплін; удосконаленні 
ОП; призначенні стипендій; організації культурного життя та соціальної активності.
Кафедра менеджменту налагодила контакти між здобувачами і викладачами, залучила деканат ФЕМ, студентське 
самоврядування та керівництво університету (www.facebook.com/groups/managementNUOS). Студентська громада 
ОП стала повноправним партнером адміністрації НУК в освітньому процесі, бере участь у засіданнях рад факультету 
та університету, стипендіальної комісії.
Опитування здобувачів, проведене під час сертифікації СУЯ НУК Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch 
виявило їхню задоволеність освітнім середовищем НУК 
(www.nuos.edu.ua/upload/iblock/ba5/2019SA2%20Звіт%20Бюро%20Верітас%20.pdf)

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

Умови роботи, навчання та проживання співробітників та студентів НУК відповідають встановленим нормам, що 
підтверджено документами про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази НУК санітарним нормам та 
вимогам правил пожежної безпеки. В НУК працює Служба охорони праці.
Колективний договір (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/Koldogovor-2019-2020.pdf) містить систему 
положень щодо умов та охорони праці і комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам 
виробничого травматизму, професіональних захворювань та аваріям.
В НУК на першому тижні осіннього семестру кожного року навчання кураторами студентських груп проводяться для 
здобувачів освіти інструктажі з охорони праці, дотримання правил пожежної безпеки, електробезпеки, поводження 
з незнайомими предметами, навчальної гігієни, порядку дій у випадку надзвичайних ситуацій.
Психологічна служба НУК надає психологічну підтримку студентам і викладачам.
На Всеукраїнському громадському огляді-конкурсі стану умов і охорони праці в навчальних закладах МОН у 2018 
році НУК став одним з переможців Всеукраїнського огляду-конкурсу, домігся кращих показників у створенні 
безпечних умов праці та навчання й нагороджений дипломом II ступеня

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?

Механізм освітньої підтримки здобувачів освіти регламентовано Положеннями "Про організацію освітнього процесу 
у НУК", "Про організацію самостійної роботи", "Про порядок організації та проведення дуального навчання", "Про 
навчання студентів за індивідуальним графіком", "Порядком супроводу (надання допомоги) інвалідам…" 
(nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Poryadok-suprovodu-nadannya-dopomogi-osib-z-invalidnistju-ta-inshih-
malomobilnih-grup-naselennya-u-NUK.pdf), паспортом "СУЯ. Керування наданням освітянських послуг" 
(nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/SU-SUYa-Nadannya-osvityanskih-poslug.pdf).
Кафедра менеджменту здійснює освітню, організаційну, інформаційну та консультативну підтримку здобувачів 
освіти, організацію освітнього процесу відповідно до навчального плану ОП; забезпечує якість освітнього процесу; 
бере участь в складенні розкладів занять та сесії; впроваджує інтерактивні та інноваційні форми і методи навчання; 
створює умови для розвитку креативності студентів.
Важливою для реалізації усіх форм підтримки здобувачів освіти є робота кураторів (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-Kuratora-akademichnoi-grupi.pdf). Куратори співпрацюють із здобувачами 
щодо організації освітнього процесу, удосконалення виховної роботи, ведуть індивідуальну роботу, надають 
консультативну допомогу тощо, що дозволяє підтримувати зв’язки між кафедрою та студентською громадою.
Інформаційна підтримка реалізується через офіційний сайт НУК, сторінки підрозділів і викладачів, Facebook, газету 
"Кораблебудівник", мессенджери Viber і Telegram, де регулярно доноситься інформація, яка може цікавити 
здобувачів освітніх послуг. E-mail та контактні телефони викладачів, задіяних в освітньому процесі, надаються за їх 
згодою, а кураторів, гаранта ОП та завідувача кафедри менеджменту – обов'язково. Консультативну підтримку 
здобувачі освіти отримують під час занять та консультацій, графік яких встановлюється диспетчерською НУК.
Соціальна підтримка здобувачів координується Центром молодіжної політики НУК. Психологічна служба НУК 
надає психологічну підтримку студентам і викладачам. НУК забезпечує своєчасне нарахування та виплату стипендій 
(Положення "Про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів, докторантів НУК" (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/10/Polozhennya-SK-2019-FINAL.pdf). Студенти старших курсів надають допомогу студентам 
першого курсу в соціальній адаптації в університеті. Бажаючим іногороднім здобувачам надаються місця для 
проживання у гуртожитку НУК (3 здобувачі освіти за ОП).
Освітня, організаційна, інформаційна, консультаційна та соціальна форми підтримки здобувачів вищої освіти в НУК 
надаються вільно і безкоштовно (крім проживання у гуртожитках університету).
У відповідності до опитування "НУК – відкритий інформаційний простір" (nuos.edu.ua/diyalnist/antikorupcijna-
diyalnist/opituvannya/) більшість учасників освітнього процесу задоволена освітнім середовищем

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

Реалізація права на освіту особами з особливими потребами в НУК спирається на Положення "Про організацію 
інклюзивного навчання…" (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-Inkljuzivne-navchannya-
NUK_2020.pdf) та "Порядок супроводу (надання допомоги)…" (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Poryadok-
suprovodu-nadannya-dopomogi-osib-z-invalidnistju-ta-inshih-malomobilnih-grup-naselennya-u-NUK.pdf), які 
визначають дії щодо забезпечення зручності та комфортності перебування в НУК особам, які потребують допомоги, 
зокрема:
- створення інклюзивного освітнього середовища;
- застосування принципів універсального дизайну в освітньому процесі;
- приведення території, будівель, споруд та приміщень НУК у відповідність до вимог БНіП щодо специфіки осіб з 
особливими потребами або їхнє розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну;
- забезпечення необхідними навчально-методичними матеріалами та інформаційно-комунікаційними технологіями 
організації навчального процесу;
- застосування в освітньому процесі найбільш прийнятних для здобувачів освіти з особливими потребами методів і 
способів спілкування;
- забезпечення доступності інформації в різних форматах.
Вхід до Головного корпусу НУК обладнано пандусами відповідно до БНіП. Працюють ліфти, санвузли передбачають 
можливість користування маломобільними особами. Навчальні корпуси та гуртожитки забезпечено 
інформаційними вказівниками та табличками.
Осіб з особливими освітніми потребами на ОП на час акредитації не навчається

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?

Центри міжнародного співробітництва та молодіжної політики, Юридична клініка та Психологічна служба НУК 
проводять інформаційні кампанії, благодійні та соціальні акції, що допомагають отримати необхідну й корисну 
інформацію та сприяти вирішенню конфліктів та ситуацій, пов’язаних з сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією.
Врегулювання ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, регламентується Положенням "Про політику 
попередження і боротьби із сексуальними домаганнями в НУК" (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/10/Polozhennya_Pro_politiku_poperedzhennya_i_borotbi_iz_seksualnimi.pdf), зміст якого 
доведено до персоналу НУК та здобувачів освіти. Контроль здійснює Комітет з попередження і боротьби із 
сексуальними домаганнями.
Врегулювання ситуацій недотримання прав людини регламентує "Інструкція з дотримання прав людини та 
заборони утиску та дискримінації" (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Instrukciya-z-dotrimannya-prav-ljudini-
ta-zaboroni-utisku-ta-diskriminacii.pdf), з якою ознайомлений персонал НУК.
Антикорупційна діяльність в НУК здійснюється відповідно до Антикорупційної програми НУК (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/10/Antikorrupcionnaya-programma-21-23rr.pdf) на основі Положень:
• "Про Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми" 
(nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Polozhennya-pro-Komisiju-z-ocinki-korupcijnih-rizikiv.pdf);
• "Про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції" (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Polozhennya-pro-upovnovazhennu-osobu.pdf);
• "Про комісію з питань оцінки вартості…" (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Polozhennya-pro-komisiju-z-
pitan-ocinki-vartosti.pdf);
• "Про порядок проведення внутрішнього службового розслідування" (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Polozhennya-Vnutrishne-sluzhbove-rozsliduvannya.pdf);
• "Про порядок розгляду заяв, скарг, пропозицій та інших звернень громадян" 
(kb.nuos.edu.ua/repository/data/documents/Norm_Docum/Положення%20про%20порядок%20подання%20та%20роз
гляд%20звернень%20громадян%20у%20НУК.pdf);
• Інструкції "Про порядок роботи із заявами і повідомленнями, що надходять за телефонами довіри НУК" 
(nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Yak-povidomiti-pro-korupciju.pdf);
• Інструкції "Про порядок ведення обліку в НУК заяв і повідомлень про вчинені корупційні правопорушення" 
(nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Yak-povidomiti-pro-korupciju.pdf).
Контактні дані уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції наведено на сайті НУК 
(nuos.edu.ua/diyalnist/antikorupcijna-diyalnist/).
В НУК функціонує телефонної гарячої лінії "Запобігання проявам корупції в НУК".
На період вступних кампаній на сайті НУК розміщені консультаційний телефон оперативного штабу "Вступна 
кампанія", телефон гарячої лінії, телефон довіри, встановлені "Скриньки довіри".
Випадків, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією, корупцією серед здобувачів вищої освіти та 
викладачів 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 
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доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, моніторингу, періодичного перегляду та затвердження ОП в НУК регулюються 
наступними Положеннями:
- Про формування, затвердження та оновлення освітніх програм (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/09/Polozhennya-pro-formuvannya-zatverdzhennya-ta-onovlennya-osvitnih-program-Zi-
zminami.pdf);
- Про організацію освітнього процесу у НУК (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-
organizaciju-navchalnogo-procesu-NUK-2020-zi-zminami.pdf),
- Про гаранта освітньої програми (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-garanta-osvitnoi-
programiNUK2020.pdf);
- Про проєктні групи та групи забезпечення з розроблення і супроводження освітніх програм 
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-proektni-grupi-ta-grupi-zabezpechennya-z-
rozroblennyaOPNUK2020.pdf) та іншими нормативними документами Міністерства освіти і науки України та 
університету

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

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в НУК передбачає щорічний перегляд та актуалізацію ОП 
на підставі результатів поточного моніторингу та зворотного зв’язку зі стейкхолдерами. Моніторинг ОП передбачає 
оцінювання:
- відповідності ОП досягненням науки і тенденціям розвитку практики менеджменту;
- змін потреб здобувачів освіти, працедавців та інших стейкхолдерів;
- спроможності здобувачів освіти виконати навчальне навантаження та набути очікувані компетентності;
- затребуваності на ринку праці випускників ОП.
Моніторинг ОП здійснюють з використанням:
- опитування здобувачів освіти, працедавців та інших стейкхолдерів;
- порівняння з іншими ОП.
Перегляд ОП регламентує Положення "Про формування, затвердження та оновлення ОП у НУК" (nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/09/Polozhennya-pro-formuvannya-zatverdzhennya-ta-onovlennya-osvitnih-program-Zi-
zminami.pdf). Критерії перегляду та оновлення ОП формує кафедра менеджменту. Внесення змін до ОП ухвалює 
Вчена рада НУК. Відповідальним є гарант ОП.
У базову ОП в 2020 р. були внесені зміни:
- ОК "Організація підприємницької діяльності в морегосподарському комплексі" замінено на "Інноваційне 
підприємництво та управління стартап проєктами" відповідно вимог стейкхолдерів (ГО "Платформа інноваційного 
партнерства");
- ОК "Енциклопедія суднобудування" замінена на ОК "Бізнес-лідерство" відповідно до результатів спілкування зі 
здобувачами освіти.
В 2021 р. внесені численні зміни до ОП:
- ОК «Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами» відповідно вимог роботодавців перенесено до 
вибіркових дисциплін (до каталогу на 3 семестр);
- вибіркові ОК з альтернативним вибором замінені на вибіркові ОК з вибором за каталогом ВК відповідно до 
рекомендацій НАЗЯВО;
- за рішенням Навчально-методичної Ради НУК від 25.02.2021 року ОК «Історія України та української культури», 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова», «Філософія», «Економічна теорія та 
економіка України» з переліку ВК переведені до переліку обов'язкових ОК;
- введено ОК «Права людини та їх захист в сучасних реаліях» за рекомендацією НАЗЯВО;
- замінено ОК «Операційний менеджмент» на ОК «Кросс-культурний менеджмент» відповідно до рекомендацій 
стейкхолдерів та здобувачів освіти;
- вилучено ОК «Психологія управління» та прийняте рішення щодо удосконалення ОК «Управління персоналом» 
для забезпечення набуття здобувачами освіти необхідних загальних та професійних компетенцій (відповідно до 
опитування здобувачів освіти);
- за рекомендацією академічної спільноти переглянуті переліки компетентностей та результатів навчання, 
внаслідок чого вилучені складові ЗК10 та РН17;
- введено ОК "Виробнича практика" за рекомендацією НАЗЯВО.
В подальшому планується продовжувати вдосконалення ОП на підставі результатів діагностування змісту ОК та 
рівня оволодіння програмними РН, при зміні вимог державних стандартів освіти, стратегії розвитку університету, за 
рецензіями роботодавців, результатами опитування здобувачів тощо.

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

Принципи студентоцентричного навчання передбачають урахування пропозицій здобувачів щодо змісту освіти, 
тому студенти приймають безпосередню участь в удосконаленні ОП. Пропозиції здобувачів щодо удосконалення ОП 
систематизуються протягом усього періоду навчання кураторами студентських груп в рамках усного опитування, та 
за результатами письмового та електронного анкетування. В НУК запроваджуються анкети з основних питань та 
проблем в розрізі критеріїв акредитаційного самооцінювання. В процесі моніторингу були зібрані зауваження та 
пропозиції здобувачів ОП. Результати моніторингу розглянуті на засіданні кафедри менеджменту за участі 
здобувачів вищої освіти (Протокол №9 від 11 березня 2020 року). За результатами розгляду пропозицій була 
внесена зміна до переліку ОК ОП "Енциклопедія суднобудування" була замінена на "Бізнес-лідерство/Управління 
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командами*". За результатами обговорення за участі здобувачів освіти (Протокол №9 від 24.04.2021) прийняте 
рішення щодо удосконалення змісту ОК «Управління персоналом» з урахуванням змісту ОК «Психологія 
управління».
Для оцінки якості викладання дисциплін та запобігання проявам корупції та дискримінації студентське 
самоврядування за сприяння юридичної служби НУК періодично проводить анонімне анкетування серед здобувачів 
вищої освіти, під час якого здобувачів можуть також висловлювати пропозиції щодо покращення якості освіти. 
Результати анкетування представляються адміністрації університету і можуть суттєво впливати на прийняття 
важливих рішень щодо зміни ОП

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

Студентське самоврядування процедурно задіяне у внутрішньому забезпечені якості ОП, що зафіксовано у п. 4.1.11, 
п. 4.2 та п. 5.1.2 "Керівництва з якості НУК" (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Kerivnictvo-z-
yakosti_VIMOGI.pdf).
У НУК визначені, впроваджені та реалізуються відповідні способи підтримки постійного зв'язку зі здобувачами 
вищої освіти за допомогою:
• виконання заходів у рамках навчально-виховної роботи зі студентами;
• реалізації форм студентського самоврядування;
• організації та проведення анкетних опитувань студентів, днів "відкритих дверей", зустрічей випускників.
Студентська Рада та Первина профспілкова організація студентів щосеместрово проводять зрізи успішності. У разі 
погіршення середнього балу навчання, аналізуються причини та вживаються необхідні заходи щодо виправлення. 
Щорічно проводяться загальноуніверситетські конкурси "Кращій студент НУК" та "Краща група НУК", в яких 
враховуються як навчальні досягнення здобувачів вищої освіти, так і моральний клімат у студентських академічних 
групах.
Діяльність студентського самоврядування, зокрема участь у процесах забезпечення якості ОП, регулярно 
висвітлюється на офіційному сайті НУК у відповідному розділі (nuos.edu.ua/studentske-samovryaduvannya/)

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

В процесі підготовки фахівців початкового рівня вищої освіти за ОП "Менеджмент організацій і адміністрування" 
НУК співпрацює з підприємствами та організаціями Південного регіону України. Ця співпраця насамперед 
стосується формування цілій, змісту, організації освітнього процесу на ОП, що визначає модель підготовки фахівців 
з акцентом на відповідність галузевому і регіональному контекстам, з урахування потреб потенційних роботодавців. 
Забезпечення якості підготовки випускників ОП спрямоване на задоволення попиту на них на ринку праці та 
визначається орієнтацією на замовника.
Вплив роботодавців на процес формування та удосконалення ОП реалізований за допомогою консультування, 
рецензування, обговорення та узгодження проблемних питань. Пропозиції роботодавців щодо розвитку ОП 
обговорювались на розширеному засіданні кафедри менеджменту (Протокол №9 від 11 березня 2020 року) за участі 
деяких стейкхолдерів і стали основою для прийняття рішення щодо заміни ОК "Організація підприємницької 
діяльності в морегосподарському комплексі" на ОК "Інноваційне підприємництво та управління стартап 
проєктами".
Результати опитування роботодавців через форму forms.gle/pKUzmDQ865X4cMFC8 свідчать про їхню задоволеність 
рівнем якості підготовки на ОП

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

Перший випуск за ОП, що акредитується, відбувся у червні 2021 року.
З 7 випускників ОП п’ятеро продовжили навчання на різних ОП в НУК за спеціальністю 073 «Менеджмент», один 
працевлаштований за спеціальністю.

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?

У процесі реалізації ОП було виявлено необхідність посилення соціального супроводу студентів через інститут 
кураторства; удосконалення організації використовувати цифрових інструментів освітнього процесу під час 
дистанційного навчання. Викладачі кафедри менеджменту пройшли у 2020 році курс тренінгів "Додатки Google в 
освітній діяльності" за підтримки Академії цифрового розвитку, Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, Миколаївського науково-методичного центру спільно з Google Україна (гриф 
МОН від 29.01.2019 р. №22.1/12-Г-22) тривалістю 60 годин  та отримали відповідні сертифікати

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?

Навчання за ОП почалося у вересні 2019 р., перший повний цикл апробації відбувся в червні 2021 р., по завершенню 
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був проведений ґрунтовний аналіз результативності із залученням роботодавців, випускників та академічної 
спільноти та внесені необхідні зміни до ОП у відповідності до процедури внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти, відображені в ОП 2021 року, що розміщена на сторінці кафедри менеджменту на сайті НУК (nuos.edu.ua/pro-
universitet/struktura/fakultet-ekonomiki-morya/kafedra-menedzhmentu/osvitno-profesijni-programi/menedzhment-
organizacij-i-administruvannya-molodshij-bakalavr/)

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

Залучення академічної спільноти до внутрішньої системи забезпечення якості визначено у п 5.3 "Керівництва з 
якості НУК" (nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Kerivnictvo-z-yakosti_VIMOGI.pdf). Учасники академічної 
спільноти НУК залучені до забезпечення якості освітнього процесу на ОП за допомогою періодичного обговорення 
та перегляду програми, проведення відкритих занять, методичних та наукових семінарів кафедр. Дієвими 
інструментами підвищення якості освіти є науково-методичні публікації викладачів кафедри менеджменту у 
фахових виданнях, стажування та підвищення кваліфікації.
НУК виділяє необхідні ресурси для моніторингу та постійного поліпшення якості освіти через підтримку основних і 
допоміжних процесів.
Результати управління якістю надання освітніх послуг на ОП обговорюються на засіданнях кафедри менеджменту, 
Ради ФЕМ за участі представників студентського самоврядування.
Інформування щодо забезпечення якості освітнього процесу визначене п. 7.4 "Керівництва з якості НУК" як:
- обов'язкове ознайомлення персоналу НУК із взаємними зобов'язаннями та повноваженнями відповідно до вимог 
Керівництва з якості;
- інформування та проведення у підрозділах відповідних групових брифінгів, нарад, навчальних семінарів, 
конференцій;
- організацію та проведення "днів якості", оглядів тощо;- публікацію відповідних матеріалів в ЗМІ.
Важлива роль у внутрішньому забезпеченні якості вищої освіти належить студентському самоврядуванню і 
проявляється через активізацію самостійної творчої діяльності і підвищення фахової компетентності.

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

Розподіл відповідальності щодо забезпечення якості освіти між підрозділами НУК здійснено у Розділі 4 "Керування 
положеннями про структурні підрозділи та посадовими інструкціями" та п. 5.3 "Керівництва з якості НУК" 
(nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Kerivnictvo-z-yakosti_VIMOGI.pdf).
Відповідальними особами є:
• Ректор університету, який несе загальну відповідальність за підтримку й постійне поліпшування системи 
управління якістю (СУЯ);
• Комісія з якості – керівний орган університету з усіх питань, пов'язаних з якістю діяльності;
• Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності – голова Комісії з якості;
• робочі групи з якості, які формуються для виконання цільових програм і робіт;
• внутрішні аудитори СУЯ – особи, які здійснюють внутрішні перевірки;
• керівники та персонал підрозділів – у межах посадових інструкцій.
Відповідальні за процедури внутрішнього забезпечення якості детально представлені у табл. 5.3.3 "Керівництва з 
якості НУК".
Робота зі здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості освіти покладена на Відділ методичного 
забезпечення та моніторингу якості навчання. У його повноваження входять здійснення щорічних внутрішніх 
аудитів, виявлення відхилень, визначення коригувальних дій

9. Прозорість і публічність

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

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу чітко визначені та врегульовані наступними документами:
• Статутом НУК, який затверджено наказом МОН України № 206 від 10.02.2017 р., ідентифікаційний код 02066753 
(nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Statut-2016-so-skanami-stranic.pdf);
• Положенням "Про організацію освітнього процесу в НУК";
• Колективним договором НУК;
• Правилами внутрішнього трудового розпорядку НУК, прийнятими на конференції трудового колективу 11.01.2019 
року;
• Договором про надання навчальних послуг (для студентів, що навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб) 
та іншими нормативними документами, розміщеними у відкритому доступі на офіційному сайті НУК.
Освітній процес базується на принципах відкритості, доступності, об'єктивності, систематичності та системності, 
плановості, єдності вимог, прозорості, економічності, студентоцентричності, свободи слова і творчості, 
універсальності, субсидіарності (узгодженості повноважень і  відповідальності)

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 
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(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Проєкт ОП "Менеджмент організацій і адміністрування" спеціальності 073 Менеджмент у галузі знань 07 
Управління та адміністрування на початковому рівні короткому циклі) вищої освіти розміщується у розділі 
www.nuos.edu.ua/students/osvita/gromadskiobgovornennya 

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

Інформація про ОП наведена на сторінці кафедри менеджменту на офіційному сайті НУК (https://nuos.edu.ua/pro-
universitet/struktura/fakultet-ekonomiki-morya/kafedra-menedzhmentu/osvitno-profesijni-programi/menedzhment-
organizacij-i-administruvannya-molodshij-bakalavr/) та у розділі "Студенту - Освітні програми - Описи ОПП" на сайті 
НУК (https://nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/opis-opp/8893-2/)

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони:
- наявні всі нормативно-правові документи, необхідні для здійснення освітньої діяльності;
- сфокусованість програми на засадах сталого розвитку, що відповідає стратегічним орієнтирам національної та 
регіональної економіки;
- для підготовки фахівців з акцентом на відповідність до галузевого та регіонального контексту реалізується активна 
співпраця з іншими ЗВО та стейкхолдерами, серед яких органи державного управління, громадські об’єднання, 
асоціації, підприємства регіону щодо формування цілей, змісту, організації, провадження ОП, її своєчасного 
корегування;
- відкритість проєктної групи до діалогу з експертами, академічною спільнотою та іншими стейкхолдерами щодо 
вдосконалення ОП;
- наявність механізму постійного оновлення ОП з урахуванням вітчизняних та європейських програм з менеджменту 
і адміністрування, результатів наукових досліджень в цій галузі, думки студентів, рекомендацій працедавців та 
інших стейкхолдерів;
- сформована клієнторієнтована корпоративна культура як підґрунтя індивідуального освітнього супроводу 
здобувачів вищої освіти. Кафедри та адміністрація НУК готові постійно вдосконалювати освітній процес на основі 
принципів академічної доброчесності та студентоцентризму;
- науково-педагогічний колектив активно бере участь у міжнародних проектах та програмах, має публікації у 
виданнях, включених до баз Scopus і Web of Science, достатній рівень компетентності у сфері управління та 
адміністрування та здатен реалізовувати програмні цілі ОП;
- можливість залучення до викладання професіоналів-практиків, експертів, представників роботодавців;
- застосування сучасних форм і методів викладання з використанням цифрових технологій на засадах 
студентоцентричних підходів та принципів академічної доброчесності та академічної свободи;
- наявність системи інформування студентів щодо методів, форм навчання і контролю, можливості вибору 
індивідуальної освітньої траєкторії;
- налагоджена високоефективна система співробітництва випускаючої кафедри менеджменту з органами 
студентського самоврядування НУК;
- стан матеріально-технічного та інформаційного забезпечення ОП відповідає вимогам підготовки фахівців з 
початковим рівнем вищої освіти;
- можливість подальшого навчання на спеціальності 073 Менеджмент в НУК для здобуття освітнього рівня 
бакалавра, магістра.
Слабкі сторони:
- складність організації освітнього процесу враховуючи поширення COVID-19 та умови карантину;
- обмеженість фінансових ресурсів університету, що можуть бути виділені на стимулювання професійного зростання 
викладачів;
- відсутність практики впровадження силабусів освітніх компонентів в НУК ускладнює розуміння змісту освітніх 
компонентів абітурієнтами;
- наявні можливості академічної мобільності викладачів і студентів з українськими та іноземними університетами 
реалізуються не повною мірою;
- складнощі з оновленням інформації на офіційному сайті НУК, пов’язані з його переходом на нову платформу 
відповідно до рекомендацій СБУ та попередньої експертизи.

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

Розвиток ОП базуватиметься на усуненні виявлених недоліків та підсиленні слабких сторін з урахуванням розвитку 
теорії і практики управління.
Основними напрямками розвитку ОП є:
- перегляд ОП після затвердження МОН Стандарту вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент за початковим 
рівнем (коротким циклом) вищої освіти;
- розширення залучення до проведення занять викладачів з вітчизняних та іноземних університетів-партнерів, 
фахівців-практиків;
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- участь здобувачів у програмах національної та міжнародної академічної мобільності;
- постійний моніторинг та удосконалення ОП із врахуванням потреб ринку праці, рекомендацій роботодавців та 
думок і побажань здобувачів;
- розширення практичної підготовки здобувачів освіти відповідно до рекомендацій попередньої акредитаційної 
експертизи;
- удосконалення системи формування ІОТ здобувачів освіти;
- розвиток механізмів неперервного удосконалення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.
Для їх реалізації вживаються заходи:
- розвиток методів і технологій навчання, які стимулюють самостійну роботу здобувачів вищої освіти (аналіз 
прикладу з практики, імітація, пізнавальні ігри, навчання за допомогою навчання інших, навчання на власному 
досвіді, індивідуальний пошук проблем, методи контролю й самоконтролю);
- розширення використання інструментарію прямого зв’язку викладача зі студентом через мережу Інтернет 
(дистанційна робота) шляхом придбання корпоративних аккаунтів (зокрема, підписки на Zoom) і через соціальні 
мережі та месенджери;
- подальше залучення до освітнього процесу спеціалістів-практиків, в т.ч. на основі постійної зайнятості, розвиток 
інших форм і видів співпраці з роботодавцями та іншими стейкхолдерами;
- створення умов для стажування викладачів в іноземних ЗВО, участі в міжнародних конференціях, тренінгах, 
стимулювання їх до вивчення та удосконалення знання офіційних мов ЄС;
- до ОП та НП 2021 р. введена ОК «Виробнича практика» для забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої 
освіти відповідно до рекомендацій НАЗЯВО, проводиться робота з розширення кола базових підприємств і 
організацій для проходження практики;
- в 2021 р. внесені зміни, що дозволяють здобувачам обирати в кожному семестрі по 2 дисципліни з каталогу 
вибіркових курсів, що забезпечує більшу гнучкість при формуванні ІОТ здобувачів освіти. Планується 
запропонувати адміністрації НУК внести зміни до відповідних регламентів та розширити коло вибору ОК за рахунок 
пропонованих для інших рівнів вищої освіти;
- активізація профорієнтаційної роботи кафедри щодо залучення абітурієнтів на ОП (виїзди до середніх навчальних 
закладів, квести та інші іміджеві заходи в НУК, в т.ч. через Інтернет, поширення інформації через соцмережі, Дні 
відкритих дверей, Дні кар'єри, олімпіади тощо);
- відновлення "Бізнес-школи майбутніх керівників", де здобувачі набувають практичних лідерських навичок при 
проведенні тренінгів для школярів 10-11 класів.

 

 
          
  

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: Трушляков Євген Іванович

Дата: 28.10.2021 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

Виробнича практика практика РНПД.ВирПр.Обовя
зкова.МолБакалавр

.2021.Проект.pdf

uiLgyMbVgG2aWbrY
6Rgv9yb4twdysZ1Z8i

zDHNeyJ54=

Стратегічне 
управління

навчальна 
дисципліна

Сил.СтратегічнеУ
правління.Обовязко
ва.МолБакалавр.pd

f

lrEzjDbAryT7kBVBX
LghdZ20QWOl1HlD2

Ux5aquQXLQ=

Електронна комерція навчальна 
дисципліна

РПНД.Електронна
_комерція.Обов'язк
ова.МолБакалавр.2

021.pdf

Dv2VYdFX9HR2eET
AYCFSnUZyigt1/XQ4

vM0eUTDe0xU=

Клас ПЕОМ, 10 од, 2016 рік

Інформаційні системи 
в менеджменті

навчальна 
дисципліна

С.Інформаційні_сис
теми_в_менеджме
нті.МолБакалавр.О
бовязкова.2021.pdf

2L839DX57QH9MK
VVtjUhkEoUPTMYl+
WMC1ZoI9Pa0Xk=

Клас ПЕОМ, 10 од, 2016 рік

Менеджмент курсова робота 
(проект)

МВ.Курсова робота 
Менеджмент.2020.

pdf

Qc2MixWc59xpdMO
n4nugVN2BdwiQbkL

xKH+0VZKZi/M=

Кваліфікаційна 
атестація

підсумкова 
атестація

ПДЄКІ.Менеджмен
т організацій і 

адміністрування.М
Бакалавр.2021-

проєкт.pdf

JxONFOfWcJJwo+c
P7vvWo/0lwJUYdqYi

mB2wSEDJZqg=

Клас ПЕОМ, 10 од, 2016 рік + 3 
ноутбуки, 2018 рік

Економічна 
інформатика те 
електронний 
документообіг

навчальна 
дисципліна

РПНД.Економічна_
інформатика_та_
електронний_доку
ментообіг.Обовязк
оваюМБак.2021.pdf

kQXd+2mInPH+Qh
TbihqbLNEpggiHXlP

vzptmXcwoCdM=

Клас ПЕОМ, 10 од, 2016 рік

Теорія організації курсова робота 
(проект)

МВ.Курсова робота 
Теорія 

Організації.2020.pd
f

mkPCgW6ZfKC06TO
Dt0RbxaOefyWBE9
Mjl5UOtQfSwtA=

Менеджмент навчальна 
дисципліна

РПНД.Менеджмен
т.Обов'язкова.Мол
Бакалавр.2021.pdf

etBbU0aonSnas8Wg
/OrPk2plv+SIXjlaV6

hXxKB1MEs=

Кросс-культурний 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

РПНД.Крос-
культурний_менед
жмент.Обовязкова.
МолБакалавр.2021.

pdf

Jw37Q71oyuId4acLP
OGJFP5jarP9Eg+nu

558ywyfVLY=

Теорія організації навчальна 
дисципліна

РПНД.Теорія 
організації.Обов'язк
ова.МолБакалавр.2

021.pdf

aSdpASelYZORcPd2
KxSZSG/1dhESxTC3

y/qdiHqD+Kg=

Бізнес-лідерство 
(Business leadership)

навчальна 
дисципліна

РПНД.Бізнес-
лідерство.Обовязко
ва.МолБакалавр.20

21.pdf

HPQMkRkUWdUfew
yezGHYK78eyiGqEO
p8BSHBbqXT9Ok=

Вступ до спеціальності навчальна 
дисципліна

РПНД.Вступ_до_с
пеціальності.Обов'я
зкова.МолБакалавр

.2021.pdf

IOFZ76u3JfFOL5K+
OmjfyUvz2thg+EoKv

5hyIHLrJQI=

Права людини та їх 
захист в сучасних 
реаліях

навчальна 
дисципліна

РПНД.Права_люди
ни_та_їх_захист.
Обовязкова.МолБак

7IWAJV4mM5cRPxg
ZfYOAFBxoX9en5gj
W2xmyXevEJho=



алавр.2020.pdf

Економічна теорія та 
економіка України

навчальна 
дисципліна

РПНД.Економічна_
теорія_та_економ
ка_України.Обовяз
кова.МолБакалавр.

2021.pdf

jbI+PibMJr9Y/LdsRi
a0IAKh5WToOfyM/

P7TgoRXQLE=

Дослідження операцій навчальна 
дисципліна

РПНД.Дослідження
_операцій.Обовязко
ва.МолБакалавр.20

21.pdf

STwTPkAJl2hK/UOs
GyGN0ENThBm3hD

iahjsCBr87y0Q=

Статистика навчальна 
дисципліна

РПНД.Статистик
а.Обов'язкова.МолБ

акалавр.2021.pdf

gT5Ru+jGbt1T4VtkSs
c+fTc4S2/3mvIIEx0

aGhMTBXc=

Економіка моря навчальна 
дисципліна

РПНД.Економіка_м
оря.Обовязкова.Мо
лБакалавр.2021.pdf

+mKHjWPIct4weGF
5kZcYArbB3aEHnSu

JrptztLAjuck=

Вища математика ІІ навчальна 
дисципліна

РПНД.Вища_мате
матика_II.Обов'яз
кова.МолБакалавр.

2021.pdf

n5Hc9Atn5arEMohn
h3sGdBIza31k5lYUvj

m6ow47sCo=

Вища математика І навчальна 
дисципліна

РПНД.Вища_мате
матика_I.Обов'язк
ова.МолБакалавр.2

021.pdf

uvJ2vBYEvtHFuMEh
qqITsSYlsT+TCyY5N

RBzkG7q53k=

Фізичне виховання* 
(покзакредитна 
дисципліна)

навчальна 
дисципліна

РПНД.ФІЗИЧНЕ 
ВИХОВАННЯ.Обов'
язкова.МБакалавр.

2020.pdf

JvwF9Q4gXxaQLdOc
x0SvArbd646HAhCa

7VncRBfpSS8=

Філософія навчальна 
дисципліна

РПНД.Філософія.Об
овязкова.МолБакал

авр.2021.pdf

GCaUJMLySGQHYe
F8gctlQaBuuLQVyN
WzXk4CmB5rHZI=

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

РПНД.Іноземна_мо
ва.Обовязкова.Мол
Бакалавр.2021.pdf

wVkyenHdM27MbS
WX1Jbtrq4PQatYQI7
ddxqeUM/XXOM=

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

РПНД.Українська_
мова.Обов'язкова.М
олБакалавр.2021.pd

f

dsr9z/OWwrwRVijQ
Xg9O/5KfTcGF/I/Xh

b7H9QfluPo=

Історія України та 
української культури

навчальна 
дисципліна

РПНД.Історія_Укр
аїни_та_українськ
ої_культури.Обовя
зкова.Молобакалав

р.2021.pdf

vkqRs/i/9jsxf6Lwevk
uu2goraCsYHcO714Il

BcjGXI=

Управління 
персоналом

навчальна 
дисципліна

РПНД.Управління 
персоналом.Обов'яз
кова.МолБакалавр.

2021.pdf

8LVdVMGdZNtQc8X
LLvTVp1mOSoit65G

NP4j4Ij3wJPU=

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

209870 Сіренко Ігор 
Вікторович

Доцент, 
Основне 
місце 

Факультет 
економіки 

моря

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014760, 

22 Теорія 
організації

Стажування:
1. «Миколаївський 
морський 



роботи виданий 
12.06.2002, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

039928, 
виданий 

23.09.2014

торговельний порт» з 
17.11.2017 по 
16.05.2018. Видана 
довідка № 02/74 від 
17.05.2018 р.
2. Хайльбронн 
(Німеччина), заочно-
дистанційно онлайн, 
Fakultät Management 
Und Vertrieb, 
Hochschule Heilbronn. 
Програма стажування 
і професійного 
тренінгу "Основи 
онлайн торгівлі". 
27.01.2020 – 
27.04.2020 р. 
Сертифікат № 
5173MV-24/2-8 від 
13.07.2020 р. 
Підвищення 
кваліфікації: 
1. Білоцерківський 
інститут неперервної 
професійної освіти, з 
11.02.2019 по 
31.05.2019. "Реалізація 
проектної технології в 
професійно-технічній 
підготовці". 
Сертифікат СПК-
35946459-001080-19 
від 31.05.2019 р.
2. Київ, Миколаїв, 
25.01.2020 – 
31.05.2020 р. 
"Управління в 
українських органах 
місцевого 
самоврядування", 
тренінг для тренерів; 
USAID, Краківський 
економічний 
університет, Global 
Communities, 
Консорціум DOBRE. 
Сертифікат. 
3. Онлайн (ТОВ 
"Академія цифрового 
розвитку"),  
31.08.2020 – 
30.09.2020 р., 
"Додатки Google в 
освітній діяльності", 
сертифікат № БЦ-С-
5934 від 30.09.20 р.
4. ВУМ online, Києво-
Могилянська 
академія, ELibUkr, 
міжнародний фонд 
"Відродження". Курс 
"Академічна 
доброчесність в 
університеті", 
29.01.2021 р. 
Сертифікат № 045876 
від  29.01.2021 р.
5. Уманський 
Національний 
університет 
садівництва, НКЦ 
"Інститут 
післядипломної освіти 
і дорадництва". Тема 
"Інновації у 
викладенні дисциплін 
"Теорія організації" та 
"Стратегічне 
управління", від 
18.01.2021 по 
22.01.2021 року. 



Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СПК 
00493787/006-21 від 
22.01.2021 р.
6. On-line trainings 
provided under the 
ERASMUS+ project 
618270-EPP-1-2020-1-
LT-EPPKA2-CBHE-JP 
Digitalization of 
economic as an element 
of sustainable 
development of Ukraine 
and Tadjikistan. 
Feb.25.2021–
Mar.23.2021, 60 h(2 
ECTS), Certificate of 
attendance №D-
258/2021

Публікації
1. Сіренко І.В., 
Іртищева І. О., 
Барабанова Ю. Є., 
Іщенко О. А., 
Тубальцева Н. П. 
Оцінка ефективності 
логістичного 
менеджменту на 
регіональному та 
національному рівнях. 
Ефективна економіка. 
2020, № 4.. URL: 
www.economy.nayka.co
m.ua. DOI: 
10.32702/2307-2105-
2020.4.10 (Електронне 
фахове наукове 
видання, Index 
Copernicus, Академія 
Google, WorldCat).
2. Сіренко І.В., 
Іртищева І.О., 
Тубальцева Н.П., 
Селіванов Є.О., 
Шарова Є.В. 
Макроекономічні 
аспекти розвитку 
індустрії туризму в 
Україні та особливості 
їх регулювання. 
Вісник ХНАУ. Серія 
"Економічні науки". 
2019. № 4, Т. 2. С. 302 
– 313. (Фахове 
видання, Index 
Copernicus, CiteFactor, 
Академия Google, 
Academic Recource 
Index)
3. Sirenko I., Ishchenko 
O., Turaltseva N., 
Mykhailov M., 
Barabanova Y. 
Improvement of 
strategic potential 
management system of 
the national transport 
and logistics systems. 
Perspectives: Journal of 
economic issues. Issn 
1339-8245 EAN/ISSN – 
9771339824001. 
5/2019. Issue 2. PP. 
102–111 (Open Access 
Journal).
4. Сіренко І.В., 
Богатирьов К.О., 
Бабкова-Пилипенко 
Н.П., Назрієва З.Т. 



Ментально-культурні 
аспекти 
євроінтеграційних 
процесів крізь призму 
управлінських реалій. 
Вісник ХНАУ. Серія 
"Економічні науки". 
2019. №3, С. 383 – 
390. (Фахове видання, 
Index Copernicus, 
CiteFactor, Академія 
Google, Academic 
Recourse Index)
5. Сіренко І.В., 
Михайлов М.С., 
Назаров О.С. Оцінка 
інвестиційного 
клімату міської 
агломерації. 
Економічна та 
продовольча безпека 
України. 2017. Том 5. 
Вип. 3-4. С.24-32
6. Inna Irtyshcheva, 
Nataliya Hryshyna, Ihor 
Sirenko etc. 
Mechanisms to Manage 
the Regional Socio-
Economic Development 
and Efficiency of the 
Decentralization 
Processes. Proceedings 
of the 4th International 
Conference on Human 
Interaction and 
Emerging Technologies: 
Future Applications 
(IHIET – AI 2021), 
April 28-30, 2021, 
Strasbourg, France, pp. 
694-701/ DOI: 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-74009-
2_88 (Scopus)

221222 Сергійчук 
Сергій Ілліч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки 

моря

Диплом 
магістра, 

Український 
державний 
морський 
технічний 

університет 
імені адмірала 
Макарова, рік 

закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
0502 

Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 002738, 
виданий 

22.12.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
035814, 
виданий 

04.07.2013

16 Бізнес-
лідерство 
(Business 
leadership)

Стажування:
1.ДП Миколаївський 
авіаремонтний завод 
«НАРП» з 23.10.2017 
по 20.04.2018. Довідка 
про прохождання 
стажування.
2.Хайльбронн 
(Німеччина), заочно-
дистанційно онлайн, 
Fakultät Management 
Und Vertrieb, 
Hochschule Heilbronn. 
Програма стажування 
і професійного 
тренінгу 12.02.2020 – 
12.05.2020 р. 
Сертифікат № 
3579MV-24/1-1 від 
13.07.2020 р. 
Підвищення 
кваліфікації: 
1.Online-seminar 
(Israel, Tel Aviv), з 
26.08.2020 по 
28.08.2020, 
"Innovative 
Entrepreneurship and 
Startup Management", 
certificate, Yep 
15.09.2020
2.Онлайн, ТОВ 
"Академія цифрового 
розвитку", з 31.08.20 
по 30.09.20 р., 
"Додатки Google в 



освітній діяльності", 
сертифікат №БЦ-С-
5855, 30.09.20 р.
3.Онлайн 
(Міністерство молоді 
та спорту), з 12.09.20 
по 03.10.20 р., "Digital 
Bridge 2.0", сертифікат 
DB2.0-0044, 05.10.20 
р.
4.Онлайн 
(Міністерство 
цифрової 
трансформації 
України), "Стартуй 
стартап", електронний 
сертифікат, 18.11.2020 
р.
5.Онлайн 
(Міністерство 
цифрової 
трансформації 
України), вересень-
грудень 2020, 
підвищення 
кваліфікації в рамках 
ініціативи 
"Підприємницький 
університет" і курсу 
"Інноваційне 
підприємництво та 
управління стартап-
проєктами", 
18.12.2020 р.
6.Уманський 
Національний 
університет 
садівництва, НКЦ 
"Іститут 
післядипломної освіти 
і дорадництва". Тема 
"Інновації у 
викладенні дисциплін 
"Бізнес-лідерство" та 
"Управління 
інноваційними 
проєктами та 
стартапами", з 
18.01.2021 по 
22.01.2021, Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації СПК 
00493787/005-21 від 
22.01.2021 р.
7. ВУМ online, Києво-
Могилянська 
академія, ELibUkr, 
міжнародний фонд 
"Відродження". Курс 
"Академічна 
доброчесність в 
університеті". 
Сертифікат  045873 
від 29.01.2021 р.
8. Онлайн (YEP 
спільно з 
Міністерством 
цифрової 
трансформації, 
Дія.Бізнес, 
Міністерством освіти і 
науки та Українським 
фондом стартапів), 14-
15 травня, Startup 
Campus, certificate, 
Yep, 15.05.2021 р.
9. Інститут політичної 
освіти (м. Харків). 
Семінари для 
громадських 
активістів "Посилення 



місцевої демократії, 
16-18 вересня, 
сертифікат від 
18.09.2021 р.
10. Онлайн (Агентство 
економічного 
розвитку), серії 
локальних тренінгів 
"Від ідеї до 
фінансування 
проєкту" за 
програмою 
Британської ради 
"Активні громадяни", 
02-29 вересня, 
сертифікат.
11. Онлайн (ГО «Міцна 
громада»), 
національні семінари 
для навчання 
фасилітаторів 
програми «Активні 
Громадяни» від 
Британської Ради, 12-
22 жовтня, 
сертифікат.
Публікації:
1. Сергійчук C. І. Стан і 
напрями регіональної 
політики розвитку 
підприємницької 
діяльності в умовах 
децентралізації. 
Ефективна економіка. 
2018. № 11. DOI: 
10.32702/2307-2105-
2018.11.58. URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=6661 
(Електронне наукове 
фахове видання, , 
Index Copernicus, 
Академія Google, 
WorldCat)
2. Sergiychuk S., 
Drobyazko S., 
Hryhoruk I., Pavlova 
H., & Volchanska L. 
(2019), 
"Entrepreneurship 
Innovation Model for 
Telecommunications 
Enterprises". Journal of 
Entrepreneurship 
Education, vol. 22 issue. 
2 (in United Kingdom), 
London, URL: 
https://www.abacadem
ies.org/articles/8097.ht
ml. (Scopus).
3. Сергійчук С. І. 
Іртищева І. О., 
Тубальцева Н. П., 
Гришина Н. В., 
Крамаренко І. С., 
Економічний 
розвиток на засадах 
активізації малого 
підприємництва: 
Історичні процеси та 
завдання управління. 
Економіка та держава. 
2020. №5. С. 76-80 
(0,5 д.а.). URL: 
http://www.economy.in
.ua/pdf/5_2020/15.pdf 
(Index Copernicus 
International, Google 
Scholar)
4. Сергійчук С.І., 



Іщенко О. А., 
Дубинська І.І. Стан і 
перспективи розвитку 
малих і середніх 
підприємств у легкій 
промисловості 
України. 
Причорноморські 
економічні студії: 
Науково-практичний 
журнал. Одеса. 2020. 
№54. URL: 
http://bses.in.ua/journ
als/2020/54_2020/11.p
df (Електронне 
наукове фахове 
видання, Index 
Copernicus, Google 
Scholar)
5. Сергійчук C., 
Іщенко О., Дубинська 
І. Розвиток бізнес-
планування в сфері 
фінансово-кредитної 
підтримки малого 
підприємництва. 
Економічний аналіз. 
Тернопіль, 2020. Том 
30. № 1. Частина 2.  с. 
140-148.  DOI: 
https://doi.org/10.3577
4/econa2020.01.02. 
URL: 
https://www.econa.org.
ua/index.php/econa/ar
ticle/view/1798/656565
6875. (Фахове 
видання, Index 
Copernicus, Google 
Scholar)

207900 Волосюк 
Марина 
Валеріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки 

моря

Диплом 
кандидата наук 

ДK 48808, 
виданий 

28.05.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
30608, 

виданий 
17.02.2012

11 Стратегічне 
управління

Підвищення 
кваліфікації: 
1. Національна 
академія державного 
управління при 
Президентові 
України, Проект 
«Партнерство для 
розвитку міст» 
(ПРОМІС/PLEDDG) 
(м. Київ) 21.05.2019-
26.06.2019
«Підготовка тренерів-
консультантів за 
професійною 
програмою з 
місцевого 
економічного 
розвитку» (4,8 
навчального кредиту 
ECTS (144 год.)) 
Сертифікат від 26 
червня 2019р.
2. Малопольська 
школа державного 
управління, 
Краківський 
економічний 
університет, проект 
USAID 
«Децентралізація 
приносить кращі 
результати» (DOBRE) 
(м. Миколаїв, МО 
ЦППК), 19-21.03.2018 
«Формування, 
розвиток та 
вдосконалення 
особистих 
професійних 



компетенцій 
(організаційних, 
педагогічних та 
комунікаційних) з 
метою підвищення 
ефективності 
професійної 
діяльності за рахунок 
міжнародного досвіду 
з науково-дослідної та 
освітньої діяльності у 
сфері державного 
управління». 
Сертифікат 
№1795/MSAP/2018 
від 25.05.2018р.
3. Науково-дослідний 
Інститут економічного 
розвитку (м. Київ) 
05.10.2017-15.12.2017 
«Міжнародна 
економіка. Актуальні 
проблеми державної 
економічної політики 
та макроекономічного 
регулювання. Новітні 
технології та 
методики викладання 
економічних 
дисциплін. 
Законодавство 
України про вищу 
освіту. Законодавство 
України про наукову 
та науково-технічну 
діяльність. 
Організація роботи 
студентів (здобувачів 
вищої освіти)»
Сертифікат № 
000055-38806258-
2017 від 15.12.2017р.
4. Центрально-
Європейська Академія 
навчань та 
сертифікації (CEASC) 
у співпраці з ГО 
«Асоціація проектних 
менеджерів України»: 
«Проектний підхід та 
міжсекторна 
співпраця в діяльності 
сучасного закладу 
освіти, ОТГ та АРР» 
(Сертифікат № 
0274.21);
5.Онлайн освіта 
(Школа місцевого 
самоврядування, ГО 
«Відкрите 
суспільство»), 
Навчальний курс 
«Активні громадяни – 
успішна Громада», 
березень, 2021.
Публікації:
1. Волосюк М.В., 
Сіренко І.В. 
Економічна безпека 
територіальної 
громади в системі 
забезпечення її 
сталого розвитку. 
Економіка та держава. 
2021. №6. С.105-109.
2. Волосюк М.В., 
Вдовиченко Л.Ю. 
Теоретико-
методологічні аспекти 
формування 
механізму 



стратегічного 
управління 
економічною 
безпекою 
підприємства. Бізнес 
Інформ. 2020. №10, 
С.496-477.
3. Волосюк М.В. 
Інвестиції як 
інструмент місцевого 
економічного 
розвитку: посібник. 
Миколаїв: ФОП 
Швець В.М. 2020. 96с.
4. Волосюк М.В., 
Вдовиченко Л.Ю. 
Теоретико-
методологічні аспекти 
формування 
механізму 
стратегічного 
управління 
економічною 
безпекою 
підприємства. Бізнес 
Інформ. 2020. №10. 
С.469-477.
5. Волосюк М.В. 
Реіндустріалізація 
України як 
передумова 
економічного 
зростання. Бізнес 
Інформ. 2020. №4. 
C.63-70.
6. Волосюк М.В., Лі 
Інін, Захарін С.В. 
Ключові напрями 
співробітництва 
Китайської Народної 
Республіки та України 
у сфері туризму. 
Modern Science - 
Moderni věda. Praha. 
Česká Republika. 2019. 
№3. str.113-127.
7. Волосюк М.В. Щодо 
питання нового етапу 
реформування 
місцевого 
самоврядування та 
територіальної 
організації влади в 
Україні / С.В. 
Філиппова, М.В. 
Волосюк // 
Економічний журнал 
Одеського 
політехнічного 
університету. 2019. 
№2 (8). С. 50-58.
8. Волосюк М.В. 
Морегосподарський 
комплекс: проблеми 
розвитку та 
регулювання: 
монографія / М.В. 
Волосюк, Л.Ю. 
Вдовиченко. Київ: 
«Центр учбової 
літератури», 2018. 
152с.
9. Волосюк М.В. 
Активізація та 
підвищення 
ефективності 
китайсько-
українського 
інвестиційного 
співробітництва в 
контексті реалізації 



ініціативи «Один пояс 
– Один шлях» / Лі 
Інін, С.В. Захарін, 
М.В. Волосюк // 
Бізнес Інформ. – 2018. 
- №1. – С.42-47.
10. Volosiuk M.V., 
Kharichkov S.K., 
Lukianova Yu.O. 
Innovative trends in 
management of the 
development of 
Ukrainian port 
infrastructure (section 
4.3). Innovative 
management: 
theoretical, methodical, 
and applied grounds / 
Illiashenko S.M., 
Strielkowski W (eds.). 
Prague: Prague 
Institute for 
Qualification 
Enhancement. 2018. 
151-159 pp.
11. Волосюк М.В. 
Перспективи 
зростання торгово-
економічного 
співробітництва 
Китайської Народної 
Республіки та України 
в контексті реалізації 
ініціативи «Один пояс 
– Один шлях» / Лі 
Інін, С.В. Захарін, 
М.В. Волосюк // 
Економіка та держава. 
– 2018. - №5. – С.14-
16.
12. Волосюк М.В. 
Пропозиції щодо 
створення в Україні 
державної 
інформаційної бази 
приморських регіонів 
/ Л.Ю. Вдовиченко, 
М.В. Волосюк // 
Бізнес Інформ. – 2017. 
- №6. – С.74-79.
13. Волосюк М.В. Стан 
і тенденції розвитку 
підприємств 
морегосподарського 
комплексу (на 
прикладі 
Миколаївської 
області) / Л.Ю. 
Вдовиченко, М.В. 
Волосюк // Бізнес 
Інформ. – 2016. - 
№12. – С.77-82.
14. Волосюк М.В. 
Проблемы 
регуляторной 
деятельности 
государства в сфере 
морехозяйствования 
Украины / Л.Ю. 
Вдовиченко, М.В. 
Волосюк // 
Кораблестроение и 
морская 
инфраструктура. – 
2016. - №1-2.–С.97-
107.
15. Волосюк М.В. 
Функціональна 
структура 
морегосподарського 
комплексу України / 



М.В. Волосюк, Л.Ю. 
Вдовиченко // Бізнес 
Інформ. – 2016. - №2. 
– С.14-20

89883 Титов Сергій 
Дмитрович

Доцент 
НУК, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
наук та 

управління 
проектами

Атестат 
доцента BPД 

0010, виданий 
29.04.2005

34 Вища 
математика ІІ

1. Chernova S., Titova 
S., Chernovaa L., 
Kunanetsb N., 
Chernova L., Piterskad 
V., Shcherbynaс Y. and 
Petryshyne L. Efficient 
Algorithms of Linear 
Optimization Problems 
Solution. CEUR 
Workshop Proceedings, 
2021, pp. 116–131.
2. Titov S., Chernov S., 
Kunanets N., Chernova 
L., Chernova, L. 
Linearization of 
Problem on Placing a 
Maximum- Radius 
Hypersphere in 
Polyhedral Region. 
International Scientific 
and Technical 
Conference on 
Computer Sciences and 
Information 
Technologies, 2020, 2, 
pp. 176–179 (Scopus).
3. Titov S., Chernova L., 
Kunanets N., Nedelko 
E., Chernov S. The 
algorithm of selecting 
candidates for IT 
projects based on the 
simplex method. 
Proceedings of the 1st 
International Workshop 
IT Project 
Management. CEUR 
Workshop Proceedings, 
2020, pp. 221–232
4.  The Analysis of 
Gomory Algorithm 
Convergence in Integer 
Linear Optimization 
Problem: Projects 
Management
Chernov S., Chernova 
L., Chernova L., Titov 
S., Kunanets N. 
International Scientific 
and Technical 
Conference on 
Computer Sciences and 
Information 
Technologies. 2019, 3, 
pp. 187–190, 8929846
5. Development of a 
formal algorithm for 
the formulation of a 
dual linear optimization 
problem. Chernova L., 
Titov S., Chernov S., 
Chernova L., Gogunskii 
V. Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2019, 
4(4-100), pp. 28–36
6. The maple® 
symbolic mathematics 
system. Chernov S., 
Titov S., Chernova L., 
Kunanets N. CEUR 
Workshop Proceedings, 
2019, 2387, pp. 231–
249
7. Reduction in Discrete 
Optimization Problem. 
Chernov S.K., Chernova 



L.S., Titov S.D. 
International Scientific 
and Technical 
Conference on 
Computer Sciences and 
Information 
Technologies, 2018, 2, 
pp. 230–233, 8526718
8. Titov S., Chernov S., 
Chernova Ld., 
Gogunskii V., 
Kolesnikova K.. 
Algorithm for the 
simplification of 
solution to discrete 
optimization problems. 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2018. 
Vol. 3, Issue 9 (83). P. 
20–53 (Scopus).
9. Titov, S.D., 
Grigorian, T.G., Gayda, 
A.Y., Koshkin, V.K. 
Game-theoretic 
approach to 
harmonization the 
values of project 
stakeholders. 
Proceedings of the 12th 
International Scientific 
and Technical 
Conference on 
Computer Sciences and 
Information 
Technologies, CSIT 
2018. 12th 
International Scientific 
and Technical 
Conference on 
Computer Sciences and 
Information 
Technologies, CSIT 
2018. September 11–14, 
2018. Lviv Polytechnic 
National University 
(Lviv, Ukraine) Lviv, 
Pp. 95-101. (Web of 
Science, Scopus, Google 
Scholar and etc)
10. Grigorian T.G., 
Titov S.D., Gayda A.Y., 
Koshkin V.K. A General 
Game-Theoretic 
Approach to 
Harmonization the 
Values of Project 
Stakeholders. Advances 
in Intelligent Systems 
and Computing II. CSIT 
2017. Advances in 
Intelligent Systems and 
Computing, vol 689. 
2018. Springer, Cham 
(Scopus, DBLP, EI 
Compendex, INSPEC, 
WTI Frankfurt eG, 
zbMATH, Japanese 
Science and Technology 
Agency (JST), 
SCImago) 

219503 Трунін 
Костянтин 
Станіславов
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки 

моря

Диплом 
кандидата наук 

KД 015702, 
виданий 

23.05.1990, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002569, 
виданий 

24 Управління 
персоналом

Підвищення 
кваліфікації:
1. Підвищення 
кваліфікації без 
відриву від 
виробництва 
Миколаївська філія 
Асоціації Морських 
портів України (МФ 



26.06.2001 АМПУ), м. Миколаїв, 
02.10.2017–30.03.2018 
р, наказ № 609-к від 
20.10.2017
2. ДВНЗ "Університет 
менеджменту освіти", 
підвищення 
кваліфікації, 
01.02.2016–14.05.2016 
р. Тема: "Розвиток 
креативного мислення 
в процесі навчання та 
виховання". Свідоцтво 
СПК №87339 від 
16.05.2016 р.
3. Онлайн, ТОВ 
"Академія цифрового 
розвитку", 31.08.2020 
р. – 30.09.2020 р., 
"Додатки Google в 
освітній діяльності", 
сертифікат № БЦ-С-
5939 від 30 вересня 
2020 р.
4.  Уманський 
Національний 
університет 
садівництва, НКЦ 
"Іститут 
післядипломної освіти 
і дорадництва". Тема 
"Інновації у 
викладенні дисциплін 
"Управління 
персоналом" та 
"Адміністративний 
менеджмент" 
18.01.2021 по 
22.01.2021 року. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СПК 
00493787/007-21 від 
22.01.2021 р.

Публікації
1. Трунін К.С., 
Іртищева І.О., 
Тубальцева Н.П., 
Трушлякова А.Б.,. 
Соціально-
психологічні  аспекти 
управління 
персоналом в умовах 
пандемії covid-2019. 
Вісник ХНАУ, Серія 
"Економічні науки", 
2020. №3. С. 49-60. 
(Фахове видання, 
Index Copernicus, 
CiteFactor, Академія 
Google, Academic 
Recourse Index)
2. Trunin K., Sirenko I., 
Pavlenko E., Tubaltseva 
N., Self-management as 
a component of 
management. 
Економічні 
горизонти. 2020. № 4 
(15). С. 16-23. 
(Academic Resource 
Index ReseachBib, 
Google Scholar, BASE, 
WorldCat, Наукове 
фахове видання, Open 
Ukrainian Citation 
Index (OUCI))
3. Trunin K. Current 
trends in personnel 
management system 



development. 
Економічні 
горизонти. 2020. № 2 
(13). С. 36-42. 
(Academic Resource 
Index ReseachBib, 
Google Scholar, BASE, 
WorldCat, Наукове 
фахове видання, Open 
Ukrainian Citation 
Index (OUCI))

216609 Парсяк 
Володимир 
Никифорови
ч

Декан, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки 

моря

Диплом 
доктора наук 
ДД 003870, 

виданий 
13.10.2004, 

Атестат 
професора 

02ПP 003572, 
виданий 

16.06.2005

10 Економіка 
моря

Підвищення 
кваліфікації: 
1. Contemporary 
tendencies of Higher 
Education in Europe 
Union Countries 
Experience of Technical 
University of Varna 
(Varna, Bulgaria) 31 
may -09 june,  120 
hours (4 credits).
2. Certificate of 
attendance 24.04.2017 -
28.04.2017 - 75 hours 
(40 hours on the 
campus-based and 35 
hours based on e-
learning). WSB 
University in Wroclaw, 
28 th of April 2017.

Публікації (статті, 
монографії, 
підручники):
1. Parsyak V.N., 
Zhukova O.Y. Typology 
of engineering 
outsourcing in 
shipbuilding Actual 
Problems of 
Economicsthis link is 
disabled, 2016, 186(12), 
pp. 157–166. (SCOPUS).
2. Парсяк В.Н., Парсяк 
К.В. Економічні 
ресурси світового 
океану послуг. 
Судостроение и 
морская 
інфраструктура. 
Миколаїв, 2017. № 
1(7). С.138-152. 
(Фахове видання)
3. Парсяк В.Н. 
Економіка моря. 
Підручник. Херсон, 
Видавничий дім 
"Гельветика", 2018. 
390 с.
4. Парсяк В.Н., 
Жукова О.Ю. Systemic 
components of 
economic security of 
higher education 
institution. Baltic 
Journal of Economic 
Studies, 2020, Vol. 6, 
№. 4, p. 72-80 (Web of 
Science).
5. Парсяк В.Н., 
Жукова О.Ю., Канаш 
А.Ю. Діалектика 
взаємовідносин між 
виробничим та 
людським капіталом в 
промисловій сфері. 
Збірник наукових 
праць НУК, № 2(480), 



2020. С. 115-122.
6. Парсяк В.Н., 
Жукова О.Ю. 
Економіко-правові 
обриси кластера 
суднобудівних 
підприємств 
Миколаївщини.  
Причерноморські 
економічні студії, 
Вип.52, частина 2, 
2020, с.73-81
7. Парсяк В.Н., Парсяк 
К.В. Правові режими 
морських просторів як 
фактор господарської 
діяльності  послуг. 
Судостроение и 
морская 
інфраструктура. 
Миколаїв, 2016. №1-2. 
С.108-129. (Фахове 
видання)

216916 Патлайчук 
Оксана 
Віталіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 

гуманітарний 
інститут

Диплом 
кандидата наук 

ДK 039973, 
виданий 

15.03.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
022766, 
виданий 

30.06.2009

20 Філософія Підвищення 
кваліфікації: 
Чорноморський 
національний 
університет ім. 
П.Могили, 2018 р. 
"Соціокультурні та 
антропологічні 
тенденції в розвитку 
сучасної філософії". 
Посвідчення МК 
№000079 від 
20.03.2018 р.

1) Публікації у 
наукових фахових 
виданнях України:
1. Патлайчук О. В. 
Естетичні погляди 
Айн Ренд // Гілея 
(науковий вісник): 
збірник наукових 
праць. – К., 2017. – 
Вип.116. – С. 149-153.
2. Патлайчук О. В., 
Макарчук О. М. 
Українська земельна 
проблема у спогадах 
про майбутнє // 
Наукові праці: 
науково-методичний 
журнал. – Вип.288. – 
Т.300. Філософія. – 
Миколаїв: Вид-во 
ЧДУ ім. П. Могили, 
2017. – С. 21-26.
3. Патлайчук О. В., 
Макарчук О. М. 
Природа реформ і 
аспекти сучасного 
українського 
реформування // 
Гілея (науковий 
вісник): збірник 
наукових праць. – К., 
2018. – Вип.133. – С. 
151-153.
4. Патлайчук О. В., 
Макарчук О. М. 
Алгоритм російського 
політичного режиму в 
історичних аналогіях 
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
філософсько-
політологічні студії. – 
Л., 2018. – № 18. – С. 
184-190.



5. Патлайчук О. В., 
Макарчук О. М. 
Російсько-українське 
цивілізаційне 
протистояння в 
історичних аналогіях 
// Гілея (науковий 
вісник): збірник 
наукових праць. – К., 
2019. – Вип. 145. – С. 
122-127.
6. Патлайчук О. В., 
Ступак О. П., 
Макарчук О. М. 
Реформаційний 
процес в Україні: 
посттоталітарні 
антиреформаційні 
чинники та виклики 
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
філософсько-
політологічні студії. – 
Л., 2020. – № 28. – С. 
167-174.
2) Навчальні 
посібники та 
монографії, які 
рекомендовані 
Вченою радою НУК:
1. Патлайчук О.В., 
Гончарова О.О. The 
course of lectures on 
the Philosophy of 
science for graduate 
students: навч. 
посібник з філософії 
науки для аспірантів 
та здобувачів 
наукового ступеню 
PhD (доктор 
філософії). - 
Миколаїв: НУК, 2021. 
– 200 с. (100 с. авт.)
2. Патлайчук О. В., 
Ступак О. П., 
Гончарова О. О. Наука 
як соціокультурний 
феномен: практикум з 
дисципліни 
"Філософія науки" для 
аспірантів та 
здобувачів наукового 
ступеню "доктор 
філософії" (PhD). – 
Миколаїв: НУК, 2020. 
– 192 с. (60 с. авт.)
3. Патлайчук О. В. 
Розвиток природно-
правових поглядів в 
філософії України 
(кінець ХІХ – початок 
ХХ ст.): Монографія. – 
Миколаїв: НУК, 2018. 
– 256 с.
4. Яценко Г. Ю., 
Патлайчук О. В. 
Філософія науки: 
навч. посібник для 
аспірантів та 
здобувачів наукового 
ступеню "доктор 
філософії" (PhD): 
навч. посібник. – 
Миколаїв: НУК, 2018. 
– 120 с. (70 с. авт.)
3) Наявні 67 
апробаційних та 
науково-популярних 
публікацій з наукової 
або професійної 



тематики.
4) Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт:
– Н. С. Шевченко, 
2019 р., 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
галузі "Філософія";
– Д. І. Дмитриченко, 
2020 р., 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
галузі "Філософія".
5) Керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком 
"Logos" (з 2018 по 
2021 рік).
6) Дійсний член 
наукової організації 
"Центр українсько-
європейського 
наукового 
співробітництва" (з 
липня 2021 року по 
теперішній час; 
свідоцтво № 121608).

68417 Фатєєва 
Вікторія 
Георгіївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 

гуманітарний 
інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Миколаївський 
державний 

педагогічний 
університет, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 

(англійська, 
німецька).

19 Іноземна мова Підвищення 
кваліфікації: 
Миколаївський 
національний 
аграрний університет 
(11.03.2019 – 
11.04.2019 р.). 
Свідоцтво СПС № 
19109 від 12.04.2019 р.

Публікації
1. Фатєєва В.Г. 
Навчально-
методичний посібник 
"Grammar Practice” (ІІ 
частина). Миколаїв : 
Вид-во НУК, 2018. 121 
с.
2. Фатєєва В.Г. 
Методичні 
рекомендації з 
практичної граматики 
англійської мови для 
слухачів підготовчих 
курсів (I частина). 
Миколаїв : Вид-во 
НУК, 2019. 63 с.
3. Фатєєва В.Г. 
Методичні 
рекомендації з 
практичної граматики 
англійської мови для 
слухачів підготовчих 
курсів (II частина). 
Миколаїв : Вид-во 
НУК, 2020. 63 с.
4. Фатєєва В. Г. Гресь 
А. А. Особливості 
застосування 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій у процесі 
вивчення іноземної 
мови / Наукові праці : 
Науково-методичний 



журнал. Вип. 258. 
Т270. Педагогіка. 
Миколаїв :  Вид-во 
ЧДУ ім. Петра 
Могили, 2016. C. 108–
111. (Фахове видання).
5. Фатєєва В. Г., Гресь 
А. А. Особливості 
формування навичок 
монологічного 
мовлення у іноземних 
студентів. 
Гуманітарний вісник 
НУК : збірник 
наукових праць. 
Миколаїв : Ілліон, 
2017. Вип. 10. С.22-25.
6. Fatieieva V. H., 
Smuhliakova M. K., 
Kiselyova T. V. Ways of 
introducing new 
vocabulary in ESP 
classes. Гуманітарний 
вісник НУК : збірник 
наукових праць. 
Миколаїв : Ілліон, 
2018. Вип. 11. С. 29-30.    
7. Фатєєва В.Г., 
Смуглякова М.К., 
Кисельова Т.В. 
Навчання іноземних 
студентів професійно 
спрямованого 
діалогічного 
мовлення у технічних 
ЗВО. Гуманітарний 
вісник НУК : збірник 
наукових праць. 
Миколаїв : Ілліон, 
2019. Вип. 12. С.24-26.

354599 Петрович 
Любов 
Іванівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 

гуманітарний 
інститут

28 Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Стажування:
- Миколаївський 
національний 
аграрний університет 
01.03. 2021 – 31.05. 
2021 р. Свідоцтво про 
проходження 
стажування 
CC00497213/000020-
21 від 01.06.21 р.

Публікації (статті, 
монографії)

1.Гарбар А. І. , 
Петрович Л. І. , 
Гарбар 
І. В. Українська мова 
за професійним 
спрямуванням:
навчальний посібник 
/ Миколаїв : НУК, 
2018. – 196 c. 
Рекомендовано 
Вченою радою
НУК.
2. Гарбар А.І., Гарбар 
І.В., Петрович Л.І. 
Методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з української 
мови (за професійним 
спрямуванням) – 
Миколаїв : НУК, 2020. 
– 36 с., 1,6 др.арк.
3. Гарбар І.В., Гарбар 
А.І., Петрович Л.І. 
Методичні 
рекомендації до 
вивчення курсу 



«Українська мова (за 
професійним 
прямуванням)». – 
Миколаїв : НУК, 2020. 
– 60 с., 2,7 др.арк.
4. Петрович Л.І., 
Гарбар А.І., Гарбар 
І.В. Методичні 
вказівки до виконання 
контрольних робіт з
дисципліни 
«Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)». – 
Миколаїв : НУК, 2020. 
– 40 с., 1,8
др.арк

Статті
1. Петрович Л.І., 
Гарбар А.І., Гарбар 
І.В. Сучасні проблеми 
функціонування 
української мови та 
мов
національних меншин 
/ Гуманітарний вісник 
НУК : зб. наук. праць. 
– Миколаїв : Ілліон, 
2017. – Вип. 10. – С.45-
48.
2. Петрович Л.І., 
Гарбар А.І., Гарбар 
І.В. Поняття 
«Термінологія», 
«терміносистема» 
«термінополе»
у сучасній лінгвістиці 
/ Гуманітарний вісник 
НУК : зб. наук. праць. 
– Миколаїв : Ілліон, 
2018. – Вип. 6 – С. 16–
19.
3. Гарбар І.В., 
Петрович Л.І., Гарбар 
А.І. Інтерактивні 
засоби навчання у 
закладах вищої освіти 
/ Гуманітарний вісник 
НУК : зб. наук. праць. 
– Миколаїв : Ілліон, 
2019. – Вип. 12 – С. 5-
7.
4. Петрович Л. І., 
Гарбар І. В., Гарбар А. 
І. Проблеми 
передавання термінів 
та терміносполук 
засобами української 
мови. Гуманітарний 
вісник НУК : зб. наук. 
праць. – Миколаїв : 
Ілліон, 2019. – Вип. 13 
– С. 20-21.

354658 Матвієнко 
Людмила 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 

гуманітарний 
інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Миколаївський 
державний 

педагогічний 
університет, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Історія. 
Спеціалізація: 
правознавство, 

20 Історія 
України та 
української 
культури

Підвищення 
кваліфікації: 
Одеський 
регіональний інститут 
державного 
управління 
Національної академії 
державного 
управління при 
Президентові України 
(м. Одеса), кафедра 
публічного 
управління та 
регіоналістики. 23.11 – 
23.12.2018 р. Довідка 
про підвищення 



Диплом 
кандидата наук 

ДK 065967, 
виданий 

26.01.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
037516, 

виданий 
17.01.2014

кваліфікації.

Публікації:
1. Матвієнко, Л. В., 
Панченко, Г. О. 
Феномен 
поліетнічності як 
ключовий фактор 
процесу 
націєтворення в 
сучасній Україні. 
Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. 2019. 
№1 (140) Ч. 3. 
Політичні науки, С. 
43-47.
2. Матвієнко, Л. В. 
Зміни в 
етнополітичному 
середовищі населення 
Півдня України в 
кінці ХІХ – на початку 
ХХІ ст. Емінак: 
науковий 
щоквартальник. 2018. 
№4 (24). Том 2, С. 26-
30.
3. Матвієнко, Л. В. 
Роль колонізаційних 
процесів у формуванні 
поліетнічного 
населення північного 
Причорномор’я. 
Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. 2019. 
№4 (143) Ч. 3. 
Історичні науки, С. 
98-101.
4. Матвієнко, Л. В. 
Поліетнічність 
населення Півдня 
України: реалії та 
перспективи. Наукові 
праці: науково-
методичний журнал. 
2019. №321. Т. 309. 
Історія, С. 72-77.
5. Матвієнко, Л. В. 
Особливості 
формування 
національних 
адміністративно-
територіальних 
одиниць на території 
УСРР. Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць, 2020. 
№2 (156), С. 111-117.
6. Матвієнко, Л. В. 
Етносоціальний 
аспект кулінарних 
традицій 
Миколаївщини. 
Гуманітарний вісник 
НУК. Збірник 
наукових праць. 2016. 
№9, С. 112-114.
7. Матвієнко, Л. В. 
Поліетнічність як 
визначальний чинник 
процесу формування 
населення півдня 
України. 
Гуманітарний вісник 
НУК: збірник 
наукових прац. 2017. 
№10, С. 120-124.
8. Матвієнко, Л. В. 
Національна 



політична еліта доби 
Гетьманщини. 
Гуманітарний  вісник 
НУК: збірник  
наукових  праць. 2019. 
№12, С. 106-109.
9. О. В. Бобіна та ін. 
Соціологія: 
навчальний посібник. 
Ред. І. В. Шаповалова. 
Миколаїв: НУК, 2020. 
284 с.
10. Матвієнко, Л. В. 
Соціологія. Короткий 
конспект лекцій для 
студентів денної 
форми навчання. 
Навчальний посібник. 
Миколаїв: НУК. 2019.
11. Матвієнко, Л. В. 
Методичні вказівки з 
курсу "Історія 
України". Миколаїв: 
НУК. 2019.
12. Матвієнко, Л. В. 
Україна в системі 
міжнародних 
відносин: методичні 
рекомендації. 
Миколаїв: НУК. 2020.

70574 Тубальцева 
Наталя 
Пилипівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки 

моря

Диплом 
спеціаліста, 
Український 
державний 
морський 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

1998, 
спеціальність:  

, Диплом 
магістра, 

Національний 
університет 

кораблебудува
ння імені 
адмірала 

Макарова, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 

073 
Менеджмент, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 35618, 
виданий 

12.05.2016

12 Кросс-
культурний 
менеджмент

Підвищення 
кваліфікації та 
стажування:
1. Онлайн, ТОВ 
"Академія цифрового 
розвитку", з 31.08.20 
по 30.09.20 р., 
"Додатки Google в 
освітній діяльності", 
сертифікат № БЦ-С-
5954 від 30.09.2020 р.
2. Уманський 
Національний 
університет 
садівництва, НКЦ 
"Іститут 
післядипломної освіти 
і дорадництва". Тема 
"Інновації у 
викладенні 
дисциплін", з 
18.01.2021 по 
22.01.2021, Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації СПК 
00493787/009-21 з 18 
по 22 січня 2021 р.
3. ВУМ online, Києво-
Могилянська 
академія, ELibUkr, 
міжнародний фонд 
"Відродження". Курс 
"Академічна 
доброчесність в 
університеті". 
Сертифікат №045996 
від 31.01.2021 р.
4. Онлайн 
(Міністерство молоді 
та спорту), з 12.09.20 
по 03.10.20 р., "Digital 
Bridge 2.0", сертифікат 
№ DB 2.0-0053
5. Хайльбронн 
(Німеччина), 
заочнодистанційно 
онлайн, Fakultät 
Management Und 
Vertrieb, Hochschule 
Heilbronn. Програма 



стажування і 
професійного тренінгу 
12.02.2020 – 
12.05.2020 р. 
Сертификат № 
03.12.2020-03.03.3021
6. Сертифікат В2 – 
English від 27.10.2019

Публікації
1. Іртищева І.О., 
Тубальцева Н.П., 
Сіренко І.В., Селіванов 
Є.О., Шарова Є.В. 
Макроекономічні 
аспекти розвитку 
індустрії туризму в 
Україні та особливості 
їх регулювання. 
Вісник ХНАУ. Серія 
"Економічні науки". 
2019. № 4, Т. 2. С. 302 
– 313. (Фахове 
видання, Index 
Copernicus, CiteFactor, 
Академия Google, 
Academic Recource 
Index)
2. Іртищева І. О., 
Тубальцева Н. П., 
Гришина Н. В., 
Крамаренко І. С., 
Сергійчук С. І. 
Економічний 
розвиток на засадах 
активізації малого 
підприємництва: 
Історичні процеси та 
завдання управління. 
Економіка та держава. 
2020. №5. С. 76-80 
(0,5 д.а.). URL: 
http://www.economy.in
.ua/pdf/5_2020/15.pdf 
(Index Copernicus 
International, Google 
Scholar)
3. Стегней М.І., 
Іртищева І.О., 
Тубальцева Н.П., 
Фатєєв М.В. 
Управлінські аспекти 
та моделювання 
інноваційного 
розвитку в умовах 
нестабільності: 
локальний, 
регіональний та 
національний 
підходи. Вісник ХНАУ, 
Серія "Економічні 
науки", 2020. №3. С. 
78-89. (Фахове 
видання, Index 
Copernicus, CiteFactor, 
Академія Google, 
Academic Recourse 
Index)
4. Іртищева І.О., 
Тубальцева Н.П., 
Трушлякова А.Б., 
Трунін К.С. 
Соціально-
психологічні аспекти 
управління 
персоналом в умовах 
пандемії covid-2019. 
Вісник ХНАУ, Серія 
"Економічні науки", 
2020. №3. С. 49-60. 
(Фахове видання, 



Index Copernicus, 
CiteFactor, Академія 
Google, Academic 
Recourse Index
5. Sirenko I., Pavlenko 
E., Tubaltseva N., 
Trunin K. Self-
management as a 
component of 
management. 
Економічні 
горизонти. 2020. № 4 
(15). С. 16-23. 
(Academic Resource 
Index ReseachBib, 
Google Scholar, BASE, 
WorldCat, Наукове 
фахове видання, Open 
Ukrainian Citation 
Index (OUCI))
6. Nazariy Popadynets, 
Inna Irtyshcheva, 
Lyudmila 
Shymanovska-Dianych, 
Olesia Diugowanets, 
Iryna Hryhoruk, Iryna 
Kramarenko, Tetiana 
Husakovska, Yevheniya 
Boiko, Nataliya 
Hryshyna, Olena 
Ishchenko, Nataliya 
Tubaltseva, Dariya 
Archybisova. Evaluation 
of Domestic Market 
Development in 
Ukraine. Intelligent 
Human Systems 
Integration 2021. IHSI 
2021. Advances in 
Intelligent Systems and 
Computing, vol 1322. 
Springer, Cham. 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-68017-
6_53 (Scopus)

89883 Титов Сергій 
Дмитрович

Доцент 
НУК, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
наук та 

управління 
проектами

Атестат 
доцента BPД 

0010, виданий 
29.04.2005

34 Вища 
математика І

1. Chernova S., Titova 
S., Chernovaa L., 
Kunanetsb N., 
Chernova L., Piterskad 
V., Shcherbynaс Y. and 
Petryshyne L. Efficient 
Algorithms of Linear 
Optimization Problems 
Solution. CEUR 
Workshop Proceedings, 
2021, pp. 116–131.
2. Titov S., Chernov S., 
Kunanets N., Chernova 
L., Chernova, L. 
Linearization of 
Problem on Placing a 
Maximum- Radius 
Hypersphere in 
Polyhedral Region. 
International Scientific 
and Technical 
Conference on 
Computer Sciences and 
Information 
Technologies, 2020, 2, 
pp. 176–179 (Scopus).
3. Titov S., Chernova L., 
Kunanets N., Nedelko 
E., Chernov S. The 
algorithm of selecting 
candidates for IT 
projects based on the 
simplex method. 
Proceedings of the 1st 
International Workshop 



IT Project 
Management. CEUR 
Workshop Proceedings, 
2020, pp. 221–232
4.  The Analysis of 
Gomory Algorithm 
Convergence in Integer 
Linear Optimization 
Problem: Projects 
Management
Chernov S., Chernova 
L., Chernova L., Titov 
S., Kunanets N. 
International Scientific 
and Technical 
Conference on 
Computer Sciences and 
Information 
Technologies. 2019, 3, 
pp. 187–190, 8929846
5. Development of a 
formal algorithm for 
the formulation of a 
dual linear optimization 
problem. Chernova L., 
Titov S., Chernov S., 
Chernova L., Gogunskii 
V. Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2019, 
4(4-100), pp. 28–36
6. The maple® 
symbolic mathematics 
system. Chernov S., 
Titov S., Chernova L., 
Kunanets N. CEUR 
Workshop Proceedings, 
2019, 2387, pp. 231–
249
7. Reduction in Discrete 
Optimization Problem. 
Chernov S.K., Chernova 
L.S., Titov S.D. 
International Scientific 
and Technical 
Conference on 
Computer Sciences and 
Information 
Technologies, 2018, 2, 
pp. 230–233, 8526718
8. Titov S., Chernov S., 
Chernova Ld., 
Gogunskii V., 
Kolesnikova K.. 
Algorithm for the 
simplification of 
solution to discrete 
optimization problems. 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2018. 
Vol. 3, Issue 9 (83). P. 
20–53 (Scopus).
9. Titov, S.D., 
Grigorian, T.G., Gayda, 
A.Y., Koshkin, V.K. 
Game-theoretic 
approach to 
harmonization the 
values of project 
stakeholders. 
Proceedings of the 12th 
International Scientific 
and Technical 
Conference on 
Computer Sciences and 
Information 
Technologies, CSIT 
2018. 12th 
International Scientific 
and Technical 



Conference on 
Computer Sciences and 
Information 
Technologies, CSIT 
2018. September 11–14, 
2018. Lviv Polytechnic 
National University 
(Lviv, Ukraine) Lviv, 
Pp. 95-101. (Web of 
Science, Scopus, Google 
Scholar and etc)
10. Grigorian T.G., 
Titov S.D., Gayda A.Y., 
Koshkin V.K. A General 
Game-Theoretic 
Approach to 
Harmonization the 
Values of Project 
Stakeholders. Advances 
in Intelligent Systems 
and Computing II. CSIT 
2017. Advances in 
Intelligent Systems and 
Computing, vol 689. 
2018. Springer, Cham 
(Scopus, DBLP, EI 
Compendex, INSPEC, 
WTI Frankfurt eG, 
zbMATH, Japanese 
Science and Technology 
Agency (JST), 
SCImago) 

361343 Іщенко 
Олена 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки 

моря

Диплом 
магістра, 

Національний 
університет 

кораблебудува
ння імені 
адмірала 

Макарова, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 053098, 
виданий 

20.06.2019

11 Менеджмент Стажування:
Університет подвійної 
вищої освіти Баден 
Вюнтенберга 
Хальброн (Duale 
Hochschule Baden-
Württemberg 
Heilbronn Universitat), 
(Німеччина), з 
12.02.2020 по 
12.05.2020, Тема: 
"Вдосконалення 
професійної 
підготовки шляхом 
поглиблення і 
розширення 
професійних знань, 
систематизації, 
удосконалення вмінь і 
навичок при 
викладанні 
економічних 
дисциплін, підготовці 
фахівців з 
менеджменту". 
Сертифікат 
проходження 
стажування 
№4179MV–24/3-1 від 
13.07.2020.

Підвищення 
кваліфікації: 
1. ТОВ "Академія 
цифрового розвитку", 
Миколаївський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти, 
Миколаївський 
науково-методичний 
центр спільно з Google 
Україна Тренінг 
"Додатки Google в 
освітній діяльності". 
Сертифікат №326 від 
04.12.2019 р.
2. Уманський 



Національний 
університет 
садівництва, НКЦ 
"Іститут 
післядипломної освіти 
і дорадництва". Тема 
"Інновації у 
викладенні 
дисципліни 
"Менеджмент", з 
18.01.2021 по 
22.01.2021, Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації СПК 
00493787/004-21 від 
22.01.2021 р.
3. ВУМ online, Києво-
Могилянська 
академія, ELibUkr, 
міжнародний фонд 
"Відродження". Курс 
"Академічна 
доброчесність в 
університеті". року. 
Сертифікат 045870 від 
29.01.2021 р.
Публікації:
1. Ishchenko O., 
Irtyshcheva I., Stehnei 
M., Popadynets N., 
Bogatyrev K., Boiko Y., 
Kramarenko I., 
Senkevich O., Hryshyna 
N., Kozak I. and The 
effect of digital 
technology 
development on 
economic growth. 
International Journal of 
Data and Network 
Science, 2020, 4  
(Scopus, DOAJ).
2. Іщенко О., 
Сергійчук C., 
Дубинська І. Стан і 
перспективи розвитку 
малих та середніх 
підприємств у легкій 
промисловості 
України. 
Причорноморські 
економічні студії. 
Науковий журнал. 
Одеса. 2020. Випуск 
54. С. 60–67. 
https://doi.org/10.3284
3/bses.54-9. (Фахове 
видання, Index 
Copernicus, Google 
Scholar)
3. Іщенко О., 
Сергійчук C., 
Дубинська І. Розвиток 
бізнес-планування в 
сфері фінансово-
кредитної підтримки 
малого 
підприємництва. 
Економічний аналіз. 
Тернопіль, 2020. Том 
30. № 1. Частина 2.  с. 
140-148.  DOI: 
https://doi.org/10.3577
4/econa2020.01.02. 
(Фахове видання, 
Index Copernicus, 
Google Scholar)
4. Ishchenko O., 
Vasyltsiv T., 
Irtyshcheva I., Lupak 
R., Popadynetsa N., 



Shyshkova Y., Boiko Y. 
Economy’s innovative 
technological 
competitiveness: 
Decomposition, 
methodic of analysis 
and priorities of public 
policy. Management 
Science Letters, 2020, 
10. Р. 3173-3182. 
www.GrowingScience.c
om/msl. DOI: 
10.5267/j.msl.2020.5.0
04. (DOAJ, Norwegian 
Register NSD, AMICUS 
Canada, Scimago, 
ULRICHES, EZB)
5. Іщенко О. А., 
Іртищева І. О., 
Барабанова Ю. Є., 
Тубальцева Н. П., 
Сіренко І. В. Оцінка 
ефективності 
логістичного 
менеджменту на 
регіональному та 
національному рівнях. 
Ефективна економіка. 
2020, №4. URL: 
www.economy.nayka.co
m.ua. DOI: 
10.32702/2307-2105-
2020.4.10 (Електронне 
фахове наукове 
видання, Index 
Copernicus, Академія 
Google, WorldCat).
6. Іщенко О. А., 
Сергійчук С.І., 
Дубинська І.І. Стан і 
перспективи розвитку 
малих і середніх 
підприємств у легкій 
промисловості 
України. 
Причорноморські 
економічні студії: 
Науково-практичний 
журнал. Одеса. 2020. 
№54. URL: 
http://bses.in.ua/journ
als/2020/54_2020/11.p
df (Електронне 
наукове фахове 
видання, Index 
Copernicus, Google 
Scholar).
7. Ishchenko O., 
Irtyshcheva I., 
Kramarenko I., Shults 
S., Boiko Y., Blishchuk 
K., Hryshyna N., 
Popadynetsc N., 
Dubynska І., Krapyvina 
D. Building favorable 
investment climate for 
economic development. 
Management Science 
Letters, 2020, 10. DOI: 
10.5267/j.ac.2020.6.00
6. (SCOPUS, DOAJ, 
Norwegian Register 
NSD, AMICUS Canada, 
Scimago, ULRICHES, 
EZB).
8. Ishchenko O., 
Irtyshcheva I., Stehnei 
M., Popadynets N., 
Danylo S., Rogatina L., 
Bogatyreva K., Boiko Y., 
Hryshyna N., Voit O. 



Business process 
management in the 
food industry under the 
conditions of economic 
transformations. 
Management Science 
Letters, 10 (2020) 
3243–3252. URL: 
www.GrowingScience.c
om/msl. DOI: 
10.5267/j.msl.2020.6.01
4/  (SCOPUS, DOAJ, 
Norwegian Register 
NSD, AMICUS Canada, 
Scimago, ULRICHES, 
EZB)
9. Ishchenko O., Boiko 
Y, Barabanova Y. 
Organizational and 
managerial aspects of 
economic efficiency of 
enterprises (for 
example, seaports). 
Baltic Journal of 
Economic Studies. 
Riga: Publishing House 
"Baltija Publishing”, 
2019, Volume 5 
Number 5. P. 32 – 38. 
(Web of Scince).
10. Tubaltseva N., 
Sirenko I., Ishchenko 
O., Mikhailov M., 
Barabanova Y. 
Improvement of 
strategic potential 
management system of 
the national transport 
and logistics systems. 
PERSPECTIVES – 
journal on economic 
issues. 2019. № 2. P. 
102 – 111.
11. Іщенко О.А., 
Іртищева І.О., Стегней 
М.І., Бурцев О.В. Роль 
інфраструктурного 
забезпечення у 
формуванні 
регіональної 
промислової політики. 
Збірник наукових 
праць Харківського 
національного 
аграрного 
університету. Харків: 
ХНАУ, 2018. Вип. 3. С 
153 – 163. (Фахове 
видання).
12. Іщенко О.А., 
Іртищева І.О., Гуріна 
О.В., Нікон Д.Є. 
Методичні підходи до 
оцінки процесів 
економічного 
розвитку: національні 
та регіональні 
особливості. 
Соціально-економічні 
проблеми сучасного 
періоду України: 
Збірник наукових 
праць.  Львів, 2018,  
Випуск 6 (134). С. 3–7. 
(Фахове видання).
13. Ishchenko O., 
Popadynets N., 
Irtyshcheva I., 
Shymanovska-Dianych 
L., Diugowanets O., 
Hryhoruk I., 



Kramarenko I., 
Husakovska T., Boiko 
Y., Hryshyna N., 
Tubaltseva N., 
Archybisova D. 
Evaluation of Domestic 
Market Development in 
Ukraine. Intelligent 
Human Systems 
Integration 2021. IHSI 
2021. Advances in 
Intelligent Systems and 
Computing, vol 1322. 
Springer, Cham. 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-68017-
6_53 (Scopus)
14. Ishchenko O., 
Yakymchuk A., Valyukh 
A., Irtyshcheva I., 
Yakubiv V., Popadynets 
N., Hryhoruk I., Pavlov 
K., Pavlova O., 
Maksymiv Y., Boiko Y., 
Hryshyna N.,. 
Economic Diagnostics 
and Management of 
Eco-Innovations: 
Conceptual Model of 
Taxonomic Analysis. 
Intelligent Human 
Systems Integration, 
2021. IHSI 2021. 
Advances in Intelligent 
Systems and 
Computing, vol 1322. 
Springer, Cham. 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-68017-
6_84 (Scopus)

76301 Гарбар 
Андрій 
Іванович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 

гуманітарний 
інститут

29 Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Підвищення 
кваліфікації: 
Миколаївський 
національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського 
(15.10.2015 – 15.11.2015 
р.) Свідоцтво № 137 
від 15.11.2015 р.

Публікації:
1. Гарбар А. І., 
Петрович Л.І., Гарбар 
І.В. Українська мова 
за професійним 
спрямуванням. 
Навчальний посібник.  
Миколаїв: НУК, 2017. 
185 с. 
2. Гарбар А.І., Гарбар 
І.В., Петрович Л.І. 
Методичні вказівки до 
самостійної роботи 
студентів з української 
мови (за професійним 
спрямуванням). 
Миколаїв : НУК, 2020. 
36 с.
3. Гарбар І.В., Гарбар 
А.І., Петрович Л.І. 
Методичні 
рекомендації до 
вивчення курсу 
"Українська мова (за 
професійним 
прямуванням)". 
Миколаїв : НУК, 2020. 
60 с.
4. Гарбар І.В., Гарбар 
А.І., Петрович Л.І. 



Модульне навчання у 
процесі професійної 
підготовки фахівців. 
Гуманітарний вісник 
НУК : збірник 
наукових праць. 
Миколаїв : Ілліон, 
2016. Вип. 9. С.5-8.
5. Гарбар І.В., Гарбар 
А.І., Петрович Л.І. 
Сучасні проблеми 
функціонування 
української мови та 
мов національних 
меншин. 
Гуманітарний вісник 
НУК : збірник 
наукових праць. 
Миколаїв : Ілліон, 
2017. Вип. 10. С.45-48.
6. Гарбар І. В., Гарбар 
А. І., Петрович Л. І. 
Поняття 
"Термінологія", 
"терміносистема", 
"термінополе" у 
сучасній лінгвістиці. 
Гуманітарний вісник 
НУК : збірник 
наукових праць. 
Миколаїв : Ілліон, 
2018. Вип. 11. С. 16– 19

273773 Фатєєв 
Микола 
Володимиро
вич

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки 

моря

Диплом 
кандидата наук 

TH 036106, 
виданий 

02.04.1980, 
Атестат 

доцента ДЦ 
066307, 
виданий 

21.09.1983, 
Атестат 

професора ПP 
002179, 
виданий 

17.04.2003

43 Вступ до 
спеціальності

Стажування:
1. «Миколаївський 
морський 
торговельний порт» з 
15.11.2017 по 
16.05.2018. Видана 
довідка № 02/76 від 
17.05.2018 р.
2. Уманський 
Національний 
університет 
садівництва, НКЦ 
"Іститут 
післядипломної освіти 
і дорадництва". Тема 
"Інновації у 
викладенні дисциплін 
"Вступ до 
спеціальності" та 
"Державне та 
регіональне 
управління"". 18-
22.01.2021 року. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СПК 
00493787/010-21 від 
22.01.2021 р.
Підвищення 
кваліфікації: 
1. Онлайн, ТОВ 
"Академія цифрового 
розвитку", 31.08.2020 
р. – 30.09.2020 р., 
"Додатки Google в 
освітній діяльності", 
сертифікат № БЦ-С-
5953 від 30.09.2020 р.
2. Онлайн-інтенсив 
DIGITAL BRIDGE 2.0 
(Міністерство молоді 
та спорту), з 
12.09.2020 по 
03.10.2020, 
сертифікат № DB 2.0-
0054 від 5.10.2020.
Публікації:



1. Фатєєв М.В., 
Іртищева І.О., 
Тубальцева Н.П. 
Інституційне 
забезпечення 
публічного 
управління регіонами. 
Вісник ХНАУ. Харків, 
2020, №3.
2. Фатєєв М.В., 
Стегней М.І., 
Іртищева І.О., 
Тубальцева Н.П., 
Управлінські аспекти 
та моделювання 
інноваційного 
розвитку в умовах 
нестабільності: 
локальний, 
регіональний та 
національний 
підходи. Вісник ХНАУ, 
Серія "Економічні 
науки", 2020. №3. С. 
78-89. (Фахове 
видання, Index 
Copernicus, CiteFactor, 
Академія Google, 
Academic Recourse 
Index)

284053 Шкарнега 
Олена 
Святославівн
а

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
морського 

права

Диплом 
бакалавра, 

Національний 
університет 

"Одеська 
юридична 

академія", рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
магістра, 

Національний 
університет 

"Одеська 
юридична 

академія", рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 038106, 
виданий 

29.09.2016

5 Права людини 
та їх захист в 
сучасних 
реаліях

Стажування:
міжнародне 
стажування «Сучасні 
підходи до організації 
навчального процесу 
для здобувачів 
юридичної освіти» 
(серпень-жовтень 
2020 року, 
Федеративна 
Республіка 
Німеччина)
Сертифікат № LSI-
24291-VIA від 
02.10.2020 р.

Підвищення 
кваліфікації: 
Сертифікат В2 
(вересень 2020, Test of 
English General B2, 
Польща)

Публікації (статті, 
монографії):
1. Topical aspects of 
DCFTA implementation 
in the judicial 
proceedings / Mariia 
Sirotkina, Olena 
Lomakina, Olena 
Shkarnega // Baltic 
Journal of Economic 
Studies Volume 7 
Number 1. Riga, Latvia: 
“Baltija Publishing”, 
2021 URL: 
http://baltijapublishing
.lv/index.php/issue/arti
cle/view/961/1015 pdf
2. Шкарнега О. С. 
Вступ до юридичної 
спеціальності : 
навчальний посібник 
для самостійного 
вивчення дисципліни 
/ О. С. Шкарнега. – 
Миколаїв : НУК, 2021. 
– 168 с.
3. Аналітичне 



видання: «Street Law: 
захист прав 
споживачів у сфері 
фінансових послуг». 
Навчально 
методичний посібник 
для проведення 
занять з практичного 
права; авторський 
колектив; відп. ред. 
Катерина Дацко. – 
Київ: Асоціація 
юридичних клінік 
України, 2020. – 76 с. 
(Співавтор  – С.29-40.)

71355 Яцунський 
Олександр 
Сергійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 

гуманітарний 
інститут

Атестат 
доцента 12ДЦ 

46766, виданий 
23.12.2002

49 Фізичне 
виховання* 
(покзакредитн
а дисципліна)

Підвищення 
кваліфікації: 
Національний 
олімпійський комітет 
України, м. Київ, 
21.12.15-21.01.16, 
стажування, звіт. 
Тема: "Особливості 
методики підготовки 
тренерів та 
спортсменів з 
грекоримської 
боротьби". 
Публікації:
1. Яцунський О. С.,  
Марцінковський І. Б 
Трушляков Є. І. 
Основи гігієни у 
спортивній діяльності 
: підручник / 
Миколаїв : НУК, 2016. 
372 с.
2.Яцунский А., Богуш 
В., Гетманцев С., 
Богатырев К., 
Вертелецкий О., 
Резниченко О. 
Показатели быстроты 
движений у юношей в 
гребле на байдарках. 
Слобожанський 
науково-спортивний 
вісник № 1(63) (2018), 
С. 7-14.DOI: 
https://doi.org/10.1539
1/snsv.2018-1.001.
3. Яцунский А.С., 
Богуш В.Л., Смирнова 
И.Н., Веселова И.Н., 
Гетманцев С.В. 
Исследование 
функционального 
состояния гребцов на 
байдарках в группах 
начального обучения. 
Вісник Чернігівського 
національного 
педагогічного 
університету. Серія: 
Педагогічні науки. 
Фізичне виховання та 
спорт 154 (2), 2018 р. 
С. 201-207.
4.Яцунський О. С., 
Сокол О. В., Смірнова 
І. М. Комплектування 
і керування командою 
в умовах учбово-
тренувального 
процесу у ЗВО.  
Гуманіт. вісн. НУК. 
Миколаїв : НУК, 2021. 
Вип. 13. С. 114–118.

144063 Марущак 
Світлана 

Доцент, 
Основне 

Факультет 
економіки 

Диплом 
кандидата наук 

14 Економічна 
теорія та 

Підвищення 
кваліфікації: 



Миколаївна місце 
роботи

моря ДK 028148, 
виданий 

28.04.2015

економіка 
України

1. Участь в семінарі з 
підвищення 
кваліфікації в рамках 
проекту USAID 
«Децентралізація 
забезпечує кращі 
результати та 
ефективність» 
(DOBRE), Malopolska 
School of Public 
Administration, Cracow 
University of 
Economics. 
Сертифікат NR 
1960/MSAP/2018. 
30.08.2018р.
2. Участь у 
короткостроковій 
програмі підвищення 
кваліфікації у форматі 
the Dissemination 
Workshop в рамках 
проекту USAID 
«Децентралізація 
забезпечує кращі 
результати та 
ефективність» 
(DOBRE), Malopolska 
School of Public 
Administration, Cracow 
University of 
Economics. 
Сертифікат від 
23.11.2018.
3. Участь у тренінгу 
для тренерів у рамках 
післядипломної 
сертифікатної 
програми 
«Менеджмент у 
закладах місцевого 
самоврядування 
України», за 
підтримки Програми 
Агентства США з 
міжнародного 
розвитку (USAID) 
«Децентралізація 
приносить кращі 
результати та 
ефективність» 
(DOBRE).
25-28 січня 2020р. 
Сертифікат.
4. Участь у 
міжнародних 
тренінгах, що 
проводились у рамках 
проекту 
ЕРАСМУМ+«Діджита
лізація економіки як 
елемент сталого 
розвитку України та 
Таджикістану» 
(DigEco) 618270 –
EPPP-1-2020-1-LT – 
EPPKA2_CBHE-JP.
5. Стажування на 
тему: «Сучасні методи 
навчання та 
інноваційні технології 
в вищій освіті: 
європейський досвід 
та  
глобальні тенденції», 
VUZF University of 
Finance, Business and 
Entrepreneurship, 
01.09.2021 – 
30.11.2021, м. Софія, 
Болгарія. Сертифікат.



Публікації:
1. Марущак С.М. 
Современные 
тенденции 
инновационной 
деятельности в 
Украине. 
Совершенствование 
инновационного 
развития 
национальной 
экономики в условиях 
глобализации. 
Коллектив авторов. 
Монография. Т.: 
«Университет», 2021. 
700 с. (С. 454-476).
2. Marushchak S.M., 
Iefimova G.V., 
Pashchenko O.V. 
Planning the maritime
company’s development 
on the basis of its 
economic security level. 
Економічні інновації. 
2021. Т.23, Вип. 2(79). 
С. 76-86. 
3. Марущак С.М., 
Бурлан С.А., Каткова 
Н.В. Оцінювання 
взаємозв’язків між 
рівнем життя 
населення, соціально-
економічними і 
демографічними 
процесами в Україні. 
Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та 
практики.2021. № 
2(37), 482–492.
4. Марущак С.М. 
Современные 
тенденции развития 
предпринимательства 
в Украине.  
Регулирование 
деятельности 
субъектов малого 
предпринимательства 
в начале XXI века: 
мировой опыт : 
коллективная 
монография. Томск : 
Издательский Дом 
Томского 
государственного 
университета, 2020. 
332 с. (С. 162-179)
5. Marushchak S.M., 
Iefimova G.V. Modeling 
of the enterprise’s 
economic safety. 
Mechanisms of 
interaction between 
competitiveness and 
innovation in modern 
international economic 
relations : collective 
monograph / edited by 
M/ Bezpartochnyi, in 4 
Vol. / ISMA University. 
Riga: «Landmark» SIA, 
2017. Vol. 4. 250 p. (p. 
36-45).

82839 Гришина 
Наталія 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки 

моря

Диплом 
магістра, 

Національний 
університет 

8 Дослідження 
операцій

Стажування:
Університет подвійної 
вищої освіти Баден 
Вюнтенберга 



кораблебудува
ння імені 
адмірала 

Макарова, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства, 
Диплом 
магістра, 

Національний 
університет 

кораблебудува
ння імені 
адмірала 

Макарова, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 

073 
Менеджмент, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 038210, 
виданий 

29.09.2016, 
Атестат 

доцента AД 
001090, 
виданий 

25.05.2018

Хальброн (Duale 
Hochschule Baden-
Württemberg 
Heilbronn Universitat), 
(Німеччина), з 
27.01.2020 по 
27.04.2020, Тема: 
"Вдосконалення 
професійної 
підготовки шляхом 
поглиблення і 
розширення 
професійних знань, 
систематизації, 
удосконалення вмінь і 
навичок при 
викладанні 
економічних 
дисциплін, підготовці 
фахівців з 
менеджменту". 
Сертифікат 
проходження 
стажування 
№5498MV-24/2-4
Підвищення 
кваліфікації: 
1. ТОВ "Академія 
цифрового розвитку", 
Миколаївський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти, 
Миколаївський 
науково-методичний 
центр спільно з Google 
Україна Тренінг 
"Додатки Google в 
освітній діяльності".  
Сертифікат № 322 від 
04.12.2019 р. 
2. Київ, Миколаїв, 
25.01.2020 – 
31.05.2020 р. 
"Управління в 
українських органах 
місцевого 
самоврядування", 
тренінг для тренерів; 
USAID, Краківський 
економічний 
університет, Global 
Communities, 
Консорціум DOBRE. 
Сертифікат.
3. Онлайн-інтенсив 
DIGITAL BRIDGE 2.0 
(Міністерство молоді 
та спорту), з 
12.09.2020 по 
03.10.2020, 
сертифікат № DB 2.0-
0019 від 5.10.2020.
4. Уманський 
Національний 
університет 
садівництва, НКЦ 
"Іститут 
післядипломної освіти 
і дорадництва". Тема 
"Інновації у 
викладенні дисциплін 
"Статистика" та 
"Дослідження 
операцій", з 18.01.2021 
по 22.01.2021. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СПК 
00493787/002-21 від 
22.01.2021 р.



5. ВУМ online, Києво-
Могилянська 
академія, ELibUkr, 
міжнародний фонд 
"Відродження". Курс 
"Академічна 
доброчесність в 
університеті". 
Сертифікат 045860 від 
29.01.2021 р

Публікації:
1. Гришина Н. В. 
Розвиток малого 
підприємництва, як 
резерву економічного 
зростання. 
Економіка.Фінанси.Пр
аво. 2016. № 5. С. 11 – 
15. (Фахове видання, 
Index Copernicus).
2. Hryshyna N, 
Khmarska I. The 
conceptual basis for the 
development of small 
business potential in 
the region.  Baltic 
Journal of Economic 
Studies. Vol. 3 No. 5. 
Riga: Publishing House 
"Baltija Publishing”, 
2017, pp. 91-97 (Web of 
Science).
3. Гришина Н.В., 
Хмарська І.А., 
Алексеенко К.О. 
Формування 
стратегічного 
маркетингу 
підприємства та 
оцінка його 
ефективності. 
Економіка.Фінанси.Пр
аво. 2018. №1/2. С. 8–
14 (Фахове видання, 
Index Copernicus).
4. Hryshyna N, 
Irtyshcheva I., 
Kramarenko I., Shults 
S., Boiko Y., Blishchuk 
K., Popadynets N., 
Dubynska І., Ishchenko 
O. and D. Krapyvina. 
Building favorable 
investment climate for 
economic development. 
Accounting. 2020. Vol. 
6 No. 6. Рр. 487-494. 
(Scopus, DOAJ, 
Norwegian Register 
NSD, AMICUS, EZB)
5. Гришина Н. В., Войт 
Д. С., Коваленко І.О., 
Асламова К. В. 
Економічна 
діагностика 
конкурентоспроможн
ості суб’єктів малого 
підприємництва 
регіону та шляхи її 
підвищення. 
Ефективна економіка. 
2020. № 4. 
(Електронний 
фаховий журнал, 
DOAJ, Index 
Copernicus).
6.Hryshyna N., 
Popadynets N., 
Yakymchuk O., 
Yakymchuk A., Bilyk R., 



Irtyshcheva I., 
Hryhoruk I., Blishchuk 
K., Boiko Y., Sirenko I., 
Yakymchuk Y., 
Serhiychuk S. 
Increasing 
Competitiveness of 
Economic Regions: 
Prospects for 
Innovative 
Development. 
Intelligent Human 
Systems Integration 
2021. Advances in 
Intelligent Systems and 
Computing, vol 1322, 
pp 496-502. Springer, 
Cham. 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-68017-
6_74 (Scopus).

82839 Гришина 
Наталія 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки 

моря

Диплом 
магістра, 

Національний 
університет 

кораблебудува
ння імені 
адмірала 

Макарова, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства, 
Диплом 
магістра, 

Національний 
університет 

кораблебудува
ння імені 
адмірала 

Макарова, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 

073 
Менеджмент, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 038210, 
виданий 

29.09.2016, 
Атестат 

доцента AД 
001090, 
виданий 

25.05.2018

8 Статистика Стажування:
Університет подвійної 
вищої освіти Баден 
Вюнтенберга 
Хальброн (Duale 
Hochschule Baden-
Württemberg 
Heilbronn Universitat), 
(Німеччина), з 
27.01.2020 по 
27.04.2020, Тема: 
"Вдосконалення 
професійної 
підготовки шляхом 
поглиблення і 
розширення 
професійних знань, 
систематизації, 
удосконалення вмінь і 
навичок при 
викладанні 
економічних 
дисциплін, підготовці 
фахівців з 
менеджменту". 
Сертифікат 
проходження 
стажування 
№5498MV-24/2-4
Підвищення 
кваліфікації: 
1. ТОВ "Академія 
цифрового розвитку", 
Миколаївський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти, 
Миколаївський 
науково-методичний 
центр спільно з Google 
Україна Тренінг 
"Додатки Google в 
освітній діяльності".  
Сертифікат № 322 від 
04.12.2019 р. 
2. Київ, Миколаїв, 
25.01.2020 – 
31.05.2020 р. 
"Управління в 
українських органах 
місцевого 
самоврядування", 
тренінг для тренерів; 
USAID, Краківський 
економічний 
університет, Global 
Communities, 
Консорціум DOBRE. 
Сертифікат.
3. Онлайн-інтенсив 



DIGITAL BRIDGE 2.0 
(Міністерство молоді 
та спорту), з 
12.09.2020 по 
03.10.2020, 
сертифікат № DB 2.0-
0019 від 5.10.2020.
4. Уманський 
Національний 
університет 
садівництва, НКЦ 
"Іститут 
післядипломної освіти 
і дорадництва". Тема 
"Інновації у 
викладенні дисциплін 
"Статистика" та 
"Дослідження 
операцій", з 18.01.2021 
по 22.01.2021. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СПК 
00493787/002-21 від 
22.01.2021 р.
5. ВУМ online, Києво-
Могилянська 
академія, ELibUkr, 
міжнародний фонд 
"Відродження". Курс 
"Академічна 
доброчесність в 
університеті". 
Сертифікат 045860 від 
29.01.2021 р

Публікації:
1. Гришина Н. В. 
Розвиток малого 
підприємництва, як 
резерву економічного 
зростання. 
Економіка.Фінанси.Пр
аво. 2016. № 5. С. 11 – 
15. (Фахове видання, 
Index Copernicus).
2. Hryshyna N, 
Khmarska I. The 
conceptual basis for the 
development of small 
business potential in 
the region.  Baltic 
Journal of Economic 
Studies. Vol. 3 No. 5. 
Riga: Publishing House 
"Baltija Publishing”, 
2017, pp. 91-97 (Web of 
Science).
3. Гришина Н.В., 
Хмарська І.А., 
Алексеенко К.О. 
Формування 
стратегічного 
маркетингу 
підприємства та 
оцінка його 
ефективності. 
Економіка.Фінанси.Пр
аво. 2018. №1/2. С. 8–
14 (Фахове видання, 
Index Copernicus).
4. Hryshyna N, 
Irtyshcheva I., 
Kramarenko I., Shults 
S., Boiko Y., Blishchuk 
K., Popadynets N., 
Dubynska І., Ishchenko 
O. and D. Krapyvina. 
Building favorable 
investment climate for 
economic development. 



Accounting. 2020. Vol. 
6 No. 6. Рр. 487-494. 
(Scopus, DOAJ, 
Norwegian Register 
NSD, AMICUS, EZB)
5. Гришина Н. В., Войт 
Д. С., Коваленко І.О., 
Асламова К. В. 
Економічна 
діагностика 
конкурентоспроможн
ості суб’єктів малого 
підприємництва 
регіону та шляхи її 
підвищення. 
Ефективна економіка. 
2020. № 4. 
(Електронний 
фаховий журнал, 
DOAJ, Index 
Copernicus).
6.Hryshyna N., 
Popadynets N., 
Yakymchuk O., 
Yakymchuk A., Bilyk R., 
Irtyshcheva I., 
Hryhoruk I., Blishchuk 
K., Boiko Y., Sirenko I., 
Yakymchuk Y., 
Serhiychuk S. 
Increasing 
Competitiveness of 
Economic Regions: 
Prospects for 
Innovative 
Development. 
Intelligent Human 
Systems Integration 
2021. Advances in 
Intelligent Systems and 
Computing, vol 1322, 
pp 496-502. Springer, 
Cham. 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-68017-
6_74 (Scopus).

273738 Трушлякова 
Антоніна 
Борисівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки 

моря

Диплом 
спеціаліста, 

Миколаївський 
кораблебудівн
ий інстітут ім. 

адм. Макарова, 
рік закінчення: 

1986, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 058118, 
виданий 

26.11.2020

17 Економічна 
інформатика 
те електронний 
документообіг

Стажування:
1. Університет науки 
та технологій 
провінцій Цзянсу, 
КНР (JUST), з 
13.12.2016 по 
5.01.2017. Сертифікат 
не передбачено.
2. Університет науки 
та технологій 
провінцій Цзянсу, 
КНР (JUST), з 
28.11.2018 по 
5.12.2018. Сертифікат 
не передбачено.
3. Уманський 
Національний 
університет 
садівництва, НКЦ 
"Інститут 
післядипломної освіти 
і дорадництва". Тема 
"Інновації у 
викладенні дисциплін 
"Економічна 
інформатика" та 
"Психологія 
управління"". 18-
22.01.2021 року. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СПК 
00493787/008-21 від 



22.01.2021 р.

Підвищення 
кваліфікації: 
1. Онлайн, ТОВ 
"Академія цифрового 
розвитку", 31.08.2020 
р. – 30.09.2020 р., 
"Додатки Google в 
освітній діяльності", 
сертифікат  БЦ-С-
5968 від 30.09.2020 р.
2. Онлайн-інтенсив 
DIGITAL BRIDGE 2.0 
(Міністерство молоді 
та спорту), з 
12.09.2020 по 
03.10.2020, 
сертифікат № DB 2.0-
0052 від 5.10.2020.

Публікації:
1. Трушлякова А.Б. 
Розвиток 
діджиталізації в 
Україні: фактори 
впливу, переваги та  
виклики сьогодення. 
Економічні 
горизонти. 2018. № 4 
(7). С. 186-191. 
(Ulrichsweb Global 
Serials Directory, 
WorldCat).
2. Trushliakova A., 
Irtyshcheva I., Sirenko 
I. Strategic human 
capital management in 
the context of 
digitalization. Baltic 
Journal of Economic 
Studies. Vol. 6 (2020) 
No. 5 December, Pp. 
121-135. (WoS)

209870 Сіренко Ігор 
Вікторович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки 

моря

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014760, 
виданий 

12.06.2002, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039928, 
виданий 

23.09.2014

22 Інформаційні 
системи в 
менеджменті

Стажування:
1.«Миколаївський 
морський 
торговельний порт» з 
17.11.2017 по 
16.05.2018. Видана 
довідка № 02/74 від 
17.05.2018 р.
2.Хайльбронн 
(Німеччина), заочно-
дистанційно онлайн, 
Fakultät Management 
Und Vertrieb, 
Hochschule Heilbronn. 
Програма стажування 
і професійного 
тренінгу "Основи 
онлайн торгівлі". 
27.01.2020 – 
27.04.2020 р. 
Сертифікат № 
5173MV-24/2-8 від 
13.07.2020 р. 
Підвищення 
кваліфікації: 
1. Білоцерківський 
інститут неперервної 
професійної освіти, з 
11.02.2019 по 
31.05.2019. "Реалізація 
проектної технології в 
професійно-технічній 
підготовці". 
Сертифікат СПК-
35946459-001080-19 
від 31.05.2019 р.



2. Київ, Миколаїв, 
25.01.2020 – 
31.05.2020 р. 
"Управління в 
українських органах 
місцевого 
самоврядування", 
тренінг для тренерів; 
USAID, Краківський 
економічний 
університет, Global 
Communities, 
Консорціум DOBRE. 
Сертифікат. 
3. Онлайн (ТОВ 
"Академія цифрового 
розвитку"), 31.08.2020 
– 30.09.2020 р., 
"Додатки Google в 
освітній діяльності", 
сертифікат № БЦ-С-
5934 від 30.09.20 р.
4. ВУМ online, Києво-
Могилянська 
академія, ELibUkr, 
міжнародний фонд 
"Відродження". Курс 
"Академічна 
доброчесність в 
університеті", 
29.01.2021 р. 
Сертифікат № 045876 
від  29.01.2021 р.
5. Уманський 
Національний 
університет 
садівництва, НКЦ 
"Інститут 
післядипломної освіти 
і дорадництва". Тема 
"Інновації у 
викладенні дисциплін 
"Теорія організації" та 
"Стратегічне 
управління", від 
18.01.2021 по 
22.01.2021 року. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СПК 
00493787/006-21 від 
22.01.2021 р.
6. On-line trainings 
provided under the 
ERASMUS+ project 
618270-EPP-1-2020-1-
LT-EPPKA2-CBHE-JP 
Digitalization of 
economic as an element 
of sustainable 
development of Ukraine 
and Tadjikistan. 
Feb.25.2021–
Mar.23.2021, 60 h(2 
ECTS), Certificate of 
attendance №D-
258/2021

Публікації:
Sirenko I., Irtyshcheva 
I., Trushliakova A., 
Strategic human capital 
management in the 
context of 
digitalization. Baltic 
Journal of Economic 
Studies. Vol. 6 (2020) 
No. 5 December, Pp. 
121-135. (WoS)
Inna Irtyshcheva, 
Nataliya Hryshyna, Ihor 



Sirenko etc. 
Mechanisms to Manage 
the Regional Socio-
Economic Development 
and Efficiency of the 
Decentralization 
Processes. Proceedings 
of the 4th International 
Conference on Human 
Interaction and 
Emerging Technologies: 
Future Applications 
(IHIET – AI 2021), 
April 28-30, 2021, 
Strasbourg, France, pp. 
694-701/ DOI: 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-74009-
2_88 (Scopus)

209870 Сіренко Ігор 
Вікторович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
економіки 

моря

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014760, 
виданий 

12.06.2002, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
039928, 
виданий 

23.09.2014

22 Електронна 
комерція

Стажування:
1.«Миколаївський 
морський 
торговельний порт» з 
17.11.2017 по 
16.05.2018. Видана 
довідка № 02/74 від 
17.05.2018 р.
2.Хайльбронн 
(Німеччина), заочно-
дистанційно онлайн, 
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Hochschule Heilbronn. 
Програма стажування 
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27.01.2020 – 
27.04.2020 р. 
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Підвищення 
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професійно-технічній 
підготовці". 
Сертифікат СПК-
35946459-001080-19 
від 31.05.2019 р.
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"Академія цифрового 
розвитку"), 31.08.2020 
– 30.09.2020 р., 
"Додатки Google в 
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сертифікат № БЦ-С-
5934 від 30.09.20 р.
4. ВУМ online, Києво-
Могилянська 
академія, ELibUkr, 
міжнародний фонд 



"Відродження". Курс 
"Академічна 
доброчесність в 
університеті", 
29.01.2021 р. 
Сертифікат № 045876 
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управління", від 
18.01.2021 по 
22.01.2021 року. 
Свідоцтво про 
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кваліфікації СПК 
00493787/006-21 від 
22.01.2021 р.
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https://doi.org/10.1007
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2_88 (Scopus)

 
 

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



оцінювання
 

Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

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

Філософія Пояснювально-
ілюстративний, 
дискусійний, проблемного 
викладу

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Бізнес-лідерство 
(Business leadership)

Пояснювально-
ілюстративний, частково-
пошуковий, дискусійний, 
проєктний, моделювання, 
проблемного викладу, 
практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Вступ до спеціальності Пояснювально-
ілюстративний, частково-
пошуковий, дискусійний, 
проблемного викладу, 
репродуктивний, 
практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Менеджмент частково-пошуковий, 
проєктний, дослідницький, 
практичний

письмова робота, захист 
(презентація)

Теорія організації частково-пошуковий, 
проєктний, дослідницький, 
практичний

письмова робота, захист 
(презентація)

РН 15. 
Демонструвати 
здатність діяти 
соціально 
відповідально та 
громадсько свідомо 
на основі етичних 
міркувань 
(мотивів), повагу 
до різноманітності 
та 
міжкультурності

Історія України та 
української культури

Пояснювально-
ілюстративний, частково-
пошуковий, дискусійний, 
проблемного викладу

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Права людини та їх 
захист в сучасних 
реаліях

Пояснювально-
ілюстративний, частково-
пошуковий, дискусійний, 
проблемного викладу, 
практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), залік

Кросс-культурний 
менеджмент

Пояснювально-
ілюстративний, частково-
пошуковий, дискусійний, 
проблемного викладу, 
практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

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

Управління 
персоналом

Пояснювально-
ілюстративний, 
дискусійний, проблемного 
викладу, практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Виробнича практика репродуктивний, 
практичний

письмова робота (звіт), 
захист (презентація)

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

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Іноземна мова Пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 



(реферат, есе), екзамен, 
залік

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

Філософія Пояснювально-
ілюстративний, 
дискусійний, проблемного 
викладу

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Права людини та їх 
захист в сучасних 
реаліях

Пояснювально-
ілюстративний, 
дискусійний, частково-
пошуковий, проблемного 
викладу

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), залік

Менеджмент Пояснювально-
ілюстративний, частково-
пошуковий, дискусійний, 
проблемного викладу, 
практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Інформаційні системи 
в менеджменті

Пояснювально-
ілюстративний, 
проблемного викладу, 
практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

РН 11. 
Демонструвати 
навички аналізу 
ситуації та 
здійснення 
комунікації у різних 
сферах діяльності 
організації

Економічна 
інформатика те 
електронний 
документообіг

Пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), залік

Іноземна мова Пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), залік, 
екзамен

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Стратегічне 
управління

Пояснювально-
ілюстративний, частково-
пошуковий, дискусійний, 
проблемного викладу

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Електронна комерція Пояснювально-
ілюстративний, проєктний, 
моделювання, проблемного 
викладу, практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Інформаційні системи 
в менеджменті

Пояснювально-
ілюстративний, частково-
пошуковий, проблемного 
викладу, практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

РН 10. Мати 
навички 
обґрунтування 
дієвих 
інструментів 
мотивування 
персоналу 
організації

Управління 
персоналом

Пояснювально-
ілюстративний, 
дискусійний, проблемного 
викладу, практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

РН 9. 
Демонструвати 
навички взаємодії, 
лідерства, 
командної роботи

Виробнича практика дослідницький, 
репродуктивний, 
практичний

письмова робота, захист

Управління 
персоналом

Пояснювально-
ілюстративний, 
дискусійний, проблемного 

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 



викладу, практичний контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

РН 7. Виявляти 
навички 
організаційного 
проектування

Теорія організації частково-пошуковий, 
проєктний, дослідницький, 
моделювання, практичний

письмова робота, захист 
(презентація)

Теорія організації Пояснювально-
ілюстративний, 
дискусійний, проблемного 
викладу, проєктний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

РН 8. 
Застосовувати 
методи 
менеджменту для 
забезпечення 
ефективності 
діяльності 
організації

Інформаційні системи 
в менеджменті

Пояснювально-
ілюстративний, 
моделювання, 
репродуктивний, 
практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Управління 
персоналом

Пояснювально-
ілюстративний,
дискусійний, 
проблемного викладу, 
репродуктивний, 
практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Менеджмент Пояснювально-
ілюстративний, 
дискусійний, проблемного 
викладу, практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Кросс-культурний 
менеджмент

Пояснювально-
ілюстративний, 
дискусійний, проблемного 
викладу, практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Теорія організації Пояснювально-
ілюстративний, 
дискусійний, проблемного 
викладу

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Електронна комерція Пояснювально-
ілюстративний, проєктний, 
моделювання, проблемного 
викладу, практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

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

Електронна комерція Пояснювально-
ілюстративний, частково-
пошуковий, проєктний, 
моделювання

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Економіка моря Пояснювально-
ілюстративний, частково-
пошуковий, дискусійний, 
проблемного викладу

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), залік

Інформаційні системи 
в менеджменті

Пояснювально-
ілюстративний, 
дискусійний, проблемного 
викладу, практичний

усне опитування, письмове 
опитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Теорія організації частково-пошуковий, 
проєктний, дослідницький

письмова робота, захист 
(презентація)

Менеджмент частково-пошуковий, 
проєктний, дослідницький

письмова робота, захист 
(презентація)

Дослідження операцій Пояснювально-
ілюстративний, 
дослідницький, 
моделювання, 
репродуктивний, 
практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, екзамен

Статистика Пояснювально- усне опитування, письмове 



ілюстративний, 
дослідницький, 
репродуктивний, 
практичний

опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, залік

Економічна 
інформатика те 
електронний 
документообіг

Пояснювально-
ілюстративний, 
моделювання, 
репродуктивний, 
практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, залік

Виробнича практика репродуктивний, 
практичний

письмова робота (звіт)

Вища математика ІІ Пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Вища математика І Пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

РН 5. Описувати 
зміст 
функціональних 
сфер діяльності 
організації

Виробнича практика репродуктивний, 
практичний

письмова робота (звіт)

Теорія організації частково-пошуковий, 
проєктний, дослідницький, 
практичний

письмова робота, захист 
(презентація)

Теорія організації Пояснювально-
ілюстративний, 
дискусійний, проблемного 
викладу

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

РН 4. 
Демонструвати 
навички виявлення 
проблем та 
обґрунтування 
управлінських 
рішень

Статистика Пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, письмова 
робота (реферат, есе), залік

Дослідження операцій Пояснювально-
ілюстративний, 
дослідницький, 
моделювання, 
репродуктивний, 
практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, екзамен

Бізнес-лідерство 
(Business leadership)

Пояснювально-
ілюстративний, 
дискусійний, проєктний, 
проблемного викладу, 
практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Менеджмент Пояснювально-
ілюстративний, частково-
пошуковий, дискусійний, 
дослідницький, 
проблемного викладу, 
практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Стратегічне 
управління

Пояснювально-
ілюстративний, 
дискусійний, моделювання, 
проблемного викладу

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Виробнича практика практичний, 
репродуктивний, частково-
пошуковий

письмова робота (звіт)

Економіка моря Пояснювально-
ілюстративний, 
дискусійний, 
дослідницький, 
проблемного викладу

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), залік

Менеджмент частково-пошуковий, письмова робота, захист 



проєктний, дослідницький, 
практичний

(презентація)

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

Економічна теорія та 
економіка України

Пояснювально-
ілюстративний, частково-
пошуковий, дискусійний, 
дослідницький, 
проблемного викладу, 
практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), залік

Вступ до спеціальності Пояснювально-
ілюстративний, 
дискусійний, проблемного 
викладу, репродуктивний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Менеджмент Пояснювально-
ілюстративний, частково-
пошуковий, дискусійний, 
дослідницький, 
проблемного викладу, 
практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Стратегічне 
управління

Пояснювально-
ілюстративний, 
дискусійний, 
дослідницький, 
проблемного викладу, 
практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

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

Історія України та 
української культури

Пояснювально-
ілюстративний, 
дискусійний, проблемного 
викладу

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Іноземна мова Пояснювально-
ілюстративний, 
репродуктивний, 
практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, залік, екзамен

Філософія Пояснювально-
ілюстративний, 
дискусійний, проблемного 
викладу

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Економічна теорія та 
економіка України

Пояснювально-
ілюстративний, частково-
пошуковий, дискусійний, 
дослідницький, 
проблемного викладу, 
практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), залік

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

Історія України та 
української культури

Пояснювально-
ілюстративний, 
дискусійний, проблемного 
викладу

усне опитування, письмове 
опитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Іноземна мова Пояснювально-
ілюстративний, практичний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, екзамен, залік

Філософія Пояснювально-
ілюстративний, 
дискусійний, 
репродуктивний

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), екзамен

Права людини та їх 
захист в сучасних 
реаліях

Пояснювально-
ілюстративний, 
дискусійний, проблемного 
викладу

усне опитування, письмове 
опитування, 
бліцопитування, тестовий 
контроль, письмова робота 
(реферат, есе), залік

 


