
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Уманський національний університет садівництва

Освітня програма 35893 Менеджмент

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 268

Повна назва ЗВО Уманський національний університет садівництва

Ідентифікаційний код ЗВО 00493787

ПІБ керівника ЗВО Непочатенко Олена Олександрівна

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.udau.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/268

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 35893

Назва ОП Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Молодший бакалавр

Тип освітньої програми Освітня

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

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

Кафедри: соціально-гуманітарних і правових дисциплін; української та 
іноземних мов; інформаційних технологій; математики і фізики; 
фізичного виховання і психолого-педагогічних дисциплін

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Навчальний корпус №4 (м. Умань, вул. Інститутська, 1)

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 181834

ПІБ гаранта ОП Гоменюк Марина Олександрівна

Посада гаранта ОП доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

m.homeniuk@udau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-975-54-55

Додатковий телефон гаранта ОП +38(047)-443-33-04
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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 
 
Підготовку фахівців управлінського профілю в Уманському національному університеті садівництва (УНУС) 
започатковано у 1976 р. На той час було створено економічне відділення при агрономічному факультеті, а у 1978 р. 
відбулося відокремлення економічного факультету як самостійного структурного підрозділу. Новою визначальною 
віхою в історії економічного факультету став 1999 р. Було проведено реорганізаційні зміни та виокремлено 
факультет менеджменту.
Дослідження тенденцій регіонального ринку праці, потреб, а також зацікавленість з боку абітурієнтів обумовило 
створення у 2018 році освітньої програми «Менеджмент» для початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти, 
ліцензія оформлена наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2019 № 175-л. У 2019 р. було оголошено 
перший набір та розпочато підготовку молодших бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент».
ОП забезпечує підготовку фахівців, здатних на основі набутих інтегральних, загальних, фахових компетентностей 
успішно розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері менеджменту або у процесі 
навчання, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, передбачають застосування теорій та методів 
управління, соціальних та поведінкових наук. 
За відсутності Стандарту вищої освіти при визначенні компетентностей та програмних результатів навчання за ОП 
робоча група керувалася Законами України  «Про освіту» та «Про вищу освіту», Національною рамкою кваліфікацій 
та багаторічним досвідом з підготовки бакалаврів та магістрів за відповідною спеціальністю. 
Вперше ОП була розроблена у 2018 році при проходженні ліцензування, затверджена Вченою радою УНУС 
(протокол № 6 від 25.02.2019 р.) та введена в дію наказом ректора № 01-05/66 від 25.02. 2019 р.
Під час першого року реалізації ОП було виявлено напрями її вдосконалення з урахуванням зауважень і побажань 
стейкхолдерів і досвіду розробки та реалізації подібних ОП вітчизняними та іноземними ЗВО.
Остання редакція ОП «Менеджмент» початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти схвалена Вченою радою 
Уманського національного університету садівництва (протокол №6 від 10 червня 2020 р.). 
Зміст ОП має чітку структуру, а її обов’язкові компоненти складають логічну взаємопов’язану систему, що у 
сукупності дозволяє досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання.
Перший набір здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти за денною формою навчання ОП 
«Менеджмент» в УНУС був здійснений у 2019 році. Нормативний термін навчання – 1 рік і 10 місяців.
Злагоджена і кропітка робота зацікавлених осіб за ОП, що акредитується, отримала позитивні відгуки академічної 
спільноти, основних споживачів освітніх послуг (здобувачів вищої освіти, стейкхолдерів) завдяки своїй унікальності, 
що проявляється у підготовці менеджерів, які орієнтовані на досягнення економічних цілей підприємств та 
організацій, взаємодіють з суспільством на засадах соціально-відповідального менеджменту та враховують 
регіональні й галузеві особливості розвитку бізнесу, у тому числі аграрного. 
 
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 2020 - 2021 9 9 0

2 курс 2019 - 2020 5 8 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) 35893 Менеджмент

перший (бакалаврський) рівень 30508 Менеджмент

другий (магістерський) рівень 9595 Менеджмент організацій і адміністрування
9826 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
11907 Логістика
31063 Менеджмент

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

36685 Менеджмент
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7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 34717 28500

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

34717 28500

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 693 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОП Менеджмент МБ 2020.pdf EXkfCpF3AbKP5rHFkRjGwfdNw8hqcZscLVYuC84JsSk=

Навчальний план за ОП Навчальний план Менеджмент 
МБ 2020.pdf

c15DAY4j0uXS2Opobr4IkQ0Ehey+meD9TUdkmes9JGM
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

РЕЦЕНЗІЯ 1МБ.pdf 0vdYg/VH4NcuVH5j3EuCuJ39ii1h6jybFAqbip0W8Zk=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

РЕЦЕНЗІЯ 2МБ.pdf WmAUzqRLlLOFdPx0tKDa5kj9u0etVjufwtmv0CUIEPY=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілі ОП полягають у формуванні та розвитку загальних та професійних компетентностей, що направлені на 
здобуття студентом теоретичних знань, вмінь і навичок з управління, достатніх для успішного виконання 
професійних обов’язків у сфері менеджменту, підготовка здобувачів вищої освіти до подальшого навчання за 
обраною спеціальністю.
Метою ОП є забезпечення якісної, доступної сучасної освіти в галузі менеджменту завдяки знанням та досвіду 
науково-педагогічних працівників, розвитку наукових і освітніх технологій. Акцент в ОП робиться на вивчення 
теоретичних та практичних засад менеджменту суб’єктів господарювання аграрної сфери.
Унікальністю ОП є її структура, що передбачає ефективне поєднання теоретичних компонентів з практичною 
підготовкою, а також включення у навчальний процес освітніх компонент (ОК 15 «Управління виробничою 
діяльністю», ОК 17 «Основи агробізнесу») для формування у здобувачів вищої освіти базових знань та практичних 
навиків, щодо специфіки, особливостей функціонування та розвитку ефективної системи менеджменту суб’єктів 
господарювання аграрної сфери (ПРН 6, ПРН 8).

 

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

Базисом формулювання цілей ОП (підкритерій 1.1.) є Статут УНУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2019/STATUT-2019.pdf) та Стратегія розвитку УНУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2020/other/stategiya-unus-2020-2025-1.pdf). 
Мета ОП відповідає головному стратегічному вектору УНУС – формування європейської за рівнем, стилем, якістю 
освіти та домінантою наукової діяльності високорейтингового університету інноваційного типу, який за 
ідентичністю і самобутністю здатний генерувати й забезпечувати трансфер новітніх знань, задовольняти попит у 
галузі освіти та науки. 
Зміст ОП узгоджується зі стратегічними цілями розвитку УНУС: 
1) забезпечення якісної та доступної освіти завдяки знанням і досвіду науково-педагогічних працівників, розвитку 
наукових і освітніх технологій; 
2) безперервне вдосконалення освітніх програм; 
3) створення умов для розвитку творчого та наукового потенціалу молоді на принципах академічної доброчесності, 
гуманності, толерантності, демократизації, практичності, прагматичності, неперервності, варіативності, 
адаптивності й оптимальності; 
4) виховання гармонійно розвиненої особистості, громадянина та патріота України з високими духовними 
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цінностями; 
5) всебічний розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень, забезпечення їх інноваційності та 
відповідності комерційним запитам.

 

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

Здобувачі беруть участь у формуванні цілей, переліку навчальних дисциплін і програмних результатів навчання 
шляхом участі у робочій групі з розробки та перегляду ОП, через старост академічних груп, під час особистих 
зустрічей з кураторами та проведення онлайн-опитування. 
Чергове онлайн-опитування студентів денної форми навчання (https://mzedl.udau.edu.ua/assets/files/2020/zvit-po-
anketuvannyu-molodshi-bakalavri-zdobuvachiv-vishhoi-osviti-unus-2020-.pdf), у якому взяли участь 11 здобувачів 
початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти (68,8% від загального контингенту), підтвердило їх задоволеність 
змістом ОП (70% респондентів із числа опитаних здобувачів вищої освіти зазначили – високо, 30% – достатньо). 
Встановлено, що 100% респондентів знають про основний документ, який регламентує процес їх навчання та 
ознайомлені з цілями та змістом освітньої програми. Із них 91% стверджують, що структура освітньої програми 
відповідає їхнім очікуванням. Однак, моніторинг думки здобувачів виявив потребу у включенні до ОП освітніх 
компонентів «Комунікативний менеджмент» та «Основи статистичної діагностики», оскільки вони є дисциплінами 
не лише базової економічної підготовки, а й включають управлінську складову. Крім того, здобувачі внесли 
пропозицію ширше використовувати в освітньому процесі діалогово-комунікаційні технології та збільшити 
кількість занять, проведених в умовах виробництва. 

- роботодавці

При формуванні цілей, змісту і результатів ОП активно залучалися роботодавці, які є членами групи забезпечення 
та керівники провідних аграрних підприємств: Чекаленко О.В. – директор ТОВ «Берестівець» Уманського району 
Черкаської області; Каленич П.Є. – директор СТОВ АФ «Ольгопіль» Чечельницького району Вінницької області; 
Ткаченко А.М. – директор ПрАТ «Лебединський насіннєвий завод» Черкаської області. 
Зустрічі з роботодавцями, що регулярно відбуваються під час проведення щорічних факультетських і кафедральних 
конференцій, семінарів, круглих столів та «Ярмарок вакансій», передбачають і обговорення змісту ОК та їх 
програмних результатів.
За пропозицією роботодавців до ОП було включено ОК «Основи агробізнесу», що формує відповідні загальні і 
спеціальні компетентності та програмні результати навчання (ЗК 3, ЗК 4, СК 1, СК 2, СК 9, ПРН 6, ПРН 8).

- академічна спільнота

У формулюванні цілей, компетентностей та програмних результатів навчання за ОП брали участь представники 
вітчизняних та іноземних університетів: Іртищева І.О., д.е.н., професор кафедри менеджменту Національного 
університету кораблебудування імені адмірала Макарова; Храпкіна В.В., д.е.н., професор кафедри маркетингу та 
управління бізнесом Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Резнік Н.П., д.е.н., професор 
кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського Національного університету біоресурсів і природокористування 
України; Довбішук І., д.е.н., професор Міжнародного університету прикладних наук Бад Хонер (м. Бремен, 
Німеччина); Хаасіс Ханс-Дітріх, д.е.н., професор, завідувач кафедри загального управління бізнесом, морського 
бізнесу та логістики, Університет м. Бремен (Німеччина). 
Обмінюватись інформацією щодо оптимізації даної ОП НПП кафедри мають можливість як члени Української 
асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти, через участь в інноваційних проєктах, грантах, всеукраїнських та 
міжнародних науково-освітніх заходах. 

- інші стейкхолдери

Удосконалення системи програмних результатів та компетентностей ОП здійснювалось і на підставі результатів 
співпраці з представниками приватних підприємств, державних органів управління та іншими зацікавленими 
сторонами. Їх відгуки на ОП, котрі обговорювалися на спільних засіданнях кафедри менеджменту підтвердили 
необхідність наповнення навчального плану освітньої програми обов’язковими освітніми компонентами 
«Комунікативний менеджмент» та «Основи агробізнесу», для забезпечення бажаних спеціальних компетентностей 
та програмних результатів навчання, а також розширення переліку вибіркових компонентів дисциплінами 
«Кадровий менеджмент», «Основи маркетингового менеджменту». 

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

Аналіз сучасних тенденції розвитку спеціальності за вимогами до результатів вищої освіти в Україні і нормативно-
правовими документами МОНУ та моніторинг національного ринку праці на основі Fitness for purpose, свідчить про 
гостру потребу в ефективних менеджерах, що й обумовлено цілями ОП. Динамічність розвитку програми закладена 
при формулюванні її цілей та програмних результатів навчання. 
Підготовки здобувачів за ОП здійснюється вперше, однак у 2020 році в ОП було внесено зміни, що відображають 
тенденції розвитку спеціальності (зокрема, ОП було верифіковано з урахуванням положень компетентністного 
підходу) та ринку праці (зокрема, визначено унікальність ОП щодо підготовки менеджерів для аграрного сектору 
економіки).
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Високий попит на фахівців-менеджерів для суб’єктів господарювання аграрної сфери засвідчив аналіз тенденцій 
розвитку національної економіки, у тому числі українського агробізнесу, http://mtinvest.com.ua/ua/press-about-
us/94-effective-management, https://lfm.com.ua, запити роботодавців на Ярмарках вакансій  
https://admission.udau.edu.ua/ua/novini/yarmarka-vakansij-2019-v-umanskomu-nacionalnomu-universiteti-
sadivnictva.html, та Інтернет-ресурсах з працевлаштування (rabota.ua, work.ua, Hh.ua, grc.ua). 

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

Підготовка здобувачів за ОП здійснюється в контексті галузевої направленості Університету, що готує фахівців для 
аграрного сектору економіки, зокрема садівництва. Галузевий та регіональний контекст ОП знаходить своє 
підтвердження у формах, змісті та методах практичної й теоретичної підготовки. Тісна співпраця з аграрними 
підприємствами регіону (ТОВ «Берестівець», ПОСП «Уманський тепличний комбінат», СТОВ АФ  «Ольгопіль», ПАТ 
«Лебединський насіннєвий завод», ФГ Агрофірма «Базис», НВК «Еко-Гриб», ТОВ «Світанок-Агросвіт», ДП 
«Родниківка», ТОВ «Маяк-Агро») дає можливість отримати освітні послуги із наочним прикладом застосування 
сучасних методів менеджменту на основі Soft skills.
Галузевий та регіональний контекст ОП відповідає Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2027 рр. в 
частині реалізації оперативних цілей: стимулювання економічного розвитку сільських територій, стимулювання 
інноваційних видів економічної діяльності, розвиток територіальних громад https://ck-oda.gov.ua/strategiya-
rozvitku-cherkaskoyi-oblasti/.
У вужчому розумінні регіональний та галузевий контексти підготовки враховуються при виборі студентами тем 
індивідуальних та курсових робіт, проведенні наукових досліджень, розв’язанні кейсів і розгляді конкретних 
проблемних ситуацій на практичних заняттях.

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

Групою забезпечення враховано досвід формування освітніх програм НУ «Києво-Могилянська академія», ЛНУ, 
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, КНУ ім. Тараса Шевченка, НУБіП України, ВНАУ, МНАУ та інших. Ознайомлення з 
досвідом іноземних програм здійснювалось у процесі міжнародної співпраці з Академією ім. Якуба з Парадижа 
(Республіка Польща), Університетом м. Бремен (Німеччина), міжнародних стажувань викладачів кафедри Новак 
І.М. (Університет «Проф. Д-р. Асен Златарова» м. Бургас (Болгарія), Кустріч Л.О. (Вища школа комунікації та 
менеджменту у м. Познань (Польща).
За профілем ОП лише у 2020 р. на базі УНУС відбулись Міжнародна та Всеукраїнські науково-практичні інтернет-
конференції, де викладачі кафедри обговорювали проблеми менеджменту та ділились досвідом ведення 
дистанційного навчання (https://mzedl.udau.edu.ua/ua/novini/mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferenciya-
logistichnij-menedzhment-problemi-perspektivi-ta-geostrategichni-vektori-rozvitku.html ; 
https://mzedl.udau.edu.ua/ua/novini/uchast-vikladachiv-kafedri-menedzhmentu-v-sekcijnih-zasidannyah-konferencii-
menedzhment-xxi-stolittya-problemi-i-perspektivi.html . 
Таким чином ОП, що акредитується, враховує кращий досвід та тенденції професійної сфери, що робить її 
конкурентноздатною в порівнянні з вітчизняними та іноземними аналогами.

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

Стандарт вищої освіти МОН України за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» для початкового рівня вищої освіти відсутній.

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?

Визначені в ОП програмні результати навчання повністю відповідають вимогам 5 рівня Національної рамки 
кваліфікацій (НРК), згідно з її новою редакцією, затвердженою постановою КМ України від 25.06.2020 р. № 519 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-п) та короткому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій 
Європейського простору вищої освіти. 
Інтегральною компетентністю ОП «Менеджмент» є здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, 
передбачають застосування теорій та методів управління, соціальних та поведінкових наук.
Програмні результатами навчання, визначені в ОП, повністю відповідають змістовному наповненню відповідного 
кваліфікаційного рівня НРК. Зокрема, дескриптор «Знання» (у розумінні його спеціалізованих емпіричних та 
теоретичних знань) підтверджений програмними результатами навчання ПРН 1, ПРН 2, ПРН 3,  ПРН 11 тощо. 
Дескриптор «Уміння» (стосується когнітивних та практичних умінь) реалізується за допомогою програмних 
результатів ПРН 6, ПРН 7, ПРН 8, ПРН 12, ПРН 13. Дескриптор «Комунікація» (передбачає взаємодію з колегами, 
керівниками, клієнтами та донесення до них власного розуміння, знань, суджень, досвіду у питаннях, що стосуються 
професійної сфери або навчання) реалізується за допомогою програмних результатів ПРН 8, ПРН 10, ПРН 12. 
Дескриптор «Автономія та відповідальність» (характеризує здатність продовжувати навчання з деяким ступенем 
автономії) пов’язаний з програмними результатами ПРН 1, ПРН 3, ПРН 5, ПРН 6, ПРН 9, ПРН 14. У свою чергу, 
зазначені дескриптори та програмні результати навчання забезпечують реалізацію як загальних, так і спеціальних 
компетентностей, конкретизованих в освітній програмі УНУС для початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти 
за спеціальність 073 «Менеджмент». ОП має чітку структуру, її освітні компоненти складають логічну 
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взаємопов’язану систему та у сукупності дозволяють досягти заявлених цілей і програмних результатів навчання. 
Зміст ОП повністю відповідає предметній області спеціальності. Структура ОП передбачає можливість для 
формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача на основі індивідуального вибору ОК у обсязі 30 кредитів, 
що складає 25% від загального.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

120

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

90

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

30

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

ОП має чітку структуру. Освітні компоненти ОП формують логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають 
можливість досягти заявлених цілей і програмних результатів навчання.
Зміст ОП відповідає опису предметної області, визначеної спеціальності. Передбачає вивчення теоретичної 
компоненти – 108 кредитів ЄКТС (обов’язкові дисципліни – 78 кредитів ЄКТС, дисципліни вільного вибору студентів 
– 30 кредитів ЄКТС), практичної компоненти – 10,5 кредит ЄКТС та підсумкової атестації – 1,5 кредитів ЄКТС.
Зміст ОП відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності. Так, ОП передбачає комплексну 
підготовку фахівців менеджменту за рахунок поєднання поглибленого вивчення базових дисциплін («Основи 
менеджменту», «Менеджент») та дисципліни з управління різними сферами господарської діяльності 
(«Комунікативний менеджмент», «Тайм-менеджмент», «Основи агробізнесу», «Управління виробничою 
діяльністю»), а також ряд загальнообов’язкових дисциплін гуманітарного циклу («Історія та культура України», 
«Ділова українська мова», «Іноземна мова», «Психологія», «Правознавство»,). 
Освітні компоненти ОП корелюють із загальними й спеціальними компетентностями, забезпечують досягнення 
програмних результатів навчання та спрямовані на розвиток умінь і навичок необхідних менеджерам в сучасних 
умовах господарювання. У відповідності до цілей ОП якісно підібрано методи, методики та технології навчання для 
вивчення освітніх компонентів. ОП забезпечує підготовку компетентних, креативних та конкурентоспроможних 
фахівців у сфері управління, які володіють лідерськими навичками і сучасними способами мислення та здатністю 
реалізовувати отримані знання на практиці.
ОП також передбачає практичну підготовку студентів, яка спрямована на формування навичок управління 
діяльністю сучасних підприємств та організацій, що підтверджується наявними рецензіями стейкхолдерів.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії (ІОТ) студента в УНУС здійснюється через: 1) вибіркові дисципліни; 
2) вибір тем курсових робіт; 3) вибір бази проходження практики; 4) вибір студентами своїх наукових уподобань. ІОТ 
визначається індивідуальним навчальним планом  (ІНП) здобувача, що регламентується: Положенням про ІНП 
здобувачів вищої освіти (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/education/Polozhennya-pro-iNPS.pdf), 
Положенням про вибіркові дисципліни в УНУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-pro-vibirkovi-disciplini.pdf ) та 
Положенням про організацію освітнього процесу в УНУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-osvitnij-proces.pdf ). Здобувачі 
мають можливість формувати ІОТ в обсязі 30 кредитів ЄКТС, обираючи навчальні дисципліни із Каталогу 
елективних дисциплін (https://www.udau.edu.ua/ua/for-students/katalog-elektivnix-vibirkovix-discziplin ). ІОТ 
студентів за ОП також формується шляхом академічної мобільності згідно з Положенням про академічну 
мобільність студентів УНУС (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya-pro-
akademichnu-mobilnist-studentiv-Umanskogo-NUS.pdf) та визнання результатів навчання отриманих в неформальній 
освіті (Положення про порядок визнання в УНУС результатів навчання, отриманих у неформальній освіті 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-viznannya-rezultativ-
neformalnoi-osviti-08-10-2020.pdf ).

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

В УНУС діє система реалізації прав здобувачів вищої освіти щодо вибору навчальних дисциплін, яка 
регламентується Положенням про індивідуальний навчальний план здобувачів вищої освіти 
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(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/education/Polozhennya-pro-iNPS.pdf), Положенням про 
вибіркові дисципліни в УНУС (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-pro-
vibirkovi-disciplini.pdf) та Положенням про організацію освітнього процесу в УНУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-osvitnij-proces.pdf).
Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти за ОП в обсязі 30 кредитів, що становить 25 % 
загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти.
Перелік вибіркових ОК розміщений у Каталозі елективних дисциплін університету (https://www.udau.edu.ua/ua/for-
students/katalog-elektivnix-vibirkovix-discziplin/). До кожної дисципліни у Каталозі додається опис. Конкретна 
кількість дисциплін, які можуть обиратися з Каталогу, повідомляється здобувачам заздалегідь через кураторів. 
Реалізацію вибору дисциплін варіативної частини ОП здобувач вищої освіти здійснює при формуванні 
індивідуального навчального плану (ІНП). ІНП ведеться у паперовій формі, знаходиться у здобувача вищої освіти. 
ІНП переглядається, підписується здобувачем, куратором та деканом.

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

Процес організації практичної підготовки здобувачів вищої освіти за ОП регламентується Положенням про 
організацію проведення практичної підготовки студентів УНУС, 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/pro-organizaciyu-provedennya-praktichnoyi-
pidgotovki.pdf), ОП, навчальним планом та графіком освітнього процесу і передбачає проходження навчальної 
практики в обсязі 135 годин та виробничої практики – 180 годин.
Навчальна практика проводиться на базі кафедри менеджменту та структурних підрозділів УНУС, а виробнича – на 
базі підприємств за вільним вибором здобувачів вищої освіти (https://www.udau.edu.ua/ua/for-students/bazi-
praktik.html). Реєстр баз практик (https://www.udau.edu.ua/ua/for-students/bazi-praktik.html ) оновлюється у 
відповідності до укладених угод.   
Метою практичної підготовки є використання здобувачами вищої освіти сучасних методів, прийомів та інструментів 
праці у сфері менеджменту, формування фахових умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час 
конкретних виробничих ситуацій на основі теоретичних знань здобутих під час навчання в Університеті. Практична 
підготовка за ОП продукує загальні (ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК7, ЗК9, ЗК10) і спеціальні (СК1, СК2, СК3, СК5, СК7, СК9) 
компетентності. Результати опитування здобувачів засвідчили, що 91 % респондентів задоволені компетентностями 
здобутими та/або розвиненими під час практичної підготовки, а 82 % вважають її обсяг достатнім. 

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

В ОП сформовано перелік ОК, що забезпечують набуття здобувачами навичок soft skills, які користуються у 
роботодавців найбільшим попитом: «Основи менеджменту», «Менеджмент», «Комунікативний менеджмент» 
(навички комунікації, лідерства, креативність, здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну 
взаємодію); «Основи наукових досліджень», «Основи економічних знань» (навички дослідження,  адаптивність);  
«Тайм-менеджмент», «Психологія», (здатність брати на себе відповідальність у прийнятті рішень, управляти часом); 
«Вища та прикладна математика», «Основи статистичної діагностики», «Інформаційні системи та технології» 
(навички логічно і критично мислити, комп'ютерна та технічна грамотність); «Правознавство», «Історія та культура 
України» (здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства); «Ділова українська мова», «Іноземна 
мова» (навички професійної комунікації державною та іноземною мовами); «Управління виробничою діяльністю», 
«Основи агробізнесу» (уміння вирішувати проблеми та здійснювати професійну діяльність, керуючись засадами 
соціальної відповідальності, правових та етичних норм).
Набуттю навичок soft skills сприяють: студентські конкурси, дебати, захист курсових робіт, звітів із практики 
(критичне мислення); написання наукових статей, рефератів, доповіді на наукових студентських гуртках, завдання з 
пошуку інформації (здатність навчатися протягом життя); ділові ігри, кейси (креативне мислення); семінари, 
конференції, практика, командна робота над проєктами (адаптивність, соціальний інтелект).

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт за ОП «Менеджмент» відсутній, тому розробники ОП керувалися положеннями 
Національної рамки кваліфікацій (https://mon.gov.ua/ua/tag/natsionalna-ramka-kvalifikatsiy), Класифікатора 
професій ДК 003:2010 (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text) та Довідника кваліфікаційних 
характеристик професій працівників (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04#Text).

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

Співвіднесення обсягу освітніх компонентів ОП з фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із 
самостійною роботою) відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Уманському НУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-osvitnij-proces.pdf) 
розраховується в кредитах ЄКТС.
Обсяг ОП становить 120 кредитів ЄКТС. Навантаження одного навчального року складає 60 кредитів ЄКТС. Обсяг 
одного кредиту ЄКТС становить 30 академічних годин.
Загальне навантаження за ОП регламентується навчальним планом і складає 3600 годин, з них 1480 (41,1%) – 
аудиторні, 2120 (58,9%) – самостійна робота. Тижневе навантаження для здобувачів становить 24 аудиторних 
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години, що відповідає нормативним документам. Навчальний час, відведений для самостійної роботи здобувача 
вищої освіти, регламентується робочим навчальним планом і становить не менше ⅓ та не більше ⅔ загального 
обсягу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.
Для підвищення ефективності в ЗВО розроблений навчально-інформаційний портал, на якому розміщено 
методичне забезпечення всіх освітніх компонентів ОП, в тому числі тестові завдання для самостійної роботи і 
самоконтролю (https://moodle.udau.edu.ua/).

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

Порядок запровадження та організації дуальної форми здобуття освіти в Уманському НУС визначає Положення про 
дуальну форму здобуття вищої освіти в Уманському НУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-dualnu-formu.pdf). Наразі 
підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не здійснюється.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

https://admission.udau.edu.ua/ua/dokumenti/pravila-prijomu-unus-2021.html
 https://admission.udau.edu.ua/ua/dokumenti/pravila-prijomu-unus-2021.html
 

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

Прийом до УНУС здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування. Організацію 
прийому вступників до УНУС здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора УНУС, який 
є її головою. Приймальна комісія діє відповідно до Положення про приймальну комісію УНУС, що оприлюднено на 
офіційному сайті Університету https://admission.udau.edu.ua/assets/files/2019/polozhennya-pro-pk-2019.pdf  
Правила прийому здобувачів на навчання в Уманському НУС затверджуються щороку і відповідають 
рекомендаціями МОН України https://admission.udau.edu.ua/assets/files/2019/polozhennya-pro-organizaciyu-ta-
provedennya-vstupnih-viprobuvan-2019.pdf. Вони у повній мірі враховують особливості ОП «Менеджмент» для 
здобуття ступеня вищої освіти – молодший бакалавр. Перелік конкурсних предметів, вага предметів сертифікату та 
мінімальний конкурсний бал для допуску до участі в конкурсі або для зарахування наведено на сторінці 
https://admission.udau.edu.ua/assets/files/pk-2021/pravila-prijomu-unus-2021.pdf. 

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється Положенням про порядок визнання 
результатів навчання в інших ЗВО в Уманському НУС, Положенням про академічну мобільність студентів 
Уманського НУС, Положенням про порядок переведення та поновлення студентів до Уманського НУС, Положенням 
про порядок визнання Уманським НУС документів про освіту, наукові ступені та вчені звання здобуті в іноземних 
установах, Положенням про індивідуальний план здобувача вищої освіти. Дані Положення є доступним для 
учасників освітнього процесу за адресою https://www.udau.edu.ua/ua/about/normativna-baza.html

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

Практики визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО на відповідній ОП не було.

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

Процедура визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про 
порядок визнання в Уманському НУС результатів навчання, отриманих у неформальній освіті 
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-viznannya-rezultativ-
neformalnoi-osviti-08-10-2020.pdf. Університет може визнати результати навчання у неформальній освіті в обсязі не 
більше 10% від загального обсягу за конкретною ОП.

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

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

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в УНУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-osvitnij-proces.pdf)  навчання 
включає аудиторні заняття, самостійну роботу, практичну підготовку і контрольні заходи; активно 
використовуються студентоцентрований, проблемно- і професійно-орієнований, комунікативний та 
міждисциплінарний підходи й ініціативне самонавчання.
В освітньому процесі використовуються наступні методи навчання: тематичні, проблемні лекції (бесіди, 
консультації); практичні і семінарські заняття із проведенням презентацій, дискусій, вирішенням професійно-
орієнтованих задач; лабораторні, інтерактивні, індивідуальні заняття із підготовкою рефератів, аналітичних 
оглядів, науково-дослідних робіт, перекладів, есе; консультації, самонавчання на основі посібників, мультимедійних 
матеріалів, електронного модульного середовища Moodle; навчальна і виробнича практика; складання 
комплексного кваліфікаційного екзамену.
Оптимально обрані форми і методи навчання й викладання забезпечують досягнення заявлених у ОП цілей та ПРН. 
Пріоритетність компетентністного підходу посилює освітню мотивацію та інтегрує загальноосвітню і практичну 
підготовку студентів. НПП у викладанні переносять акценти від інформаційно-ознайомчої моделі до організаційно-
управлінської, що оптимізує навчання, оскільки у студентів відбувається перехід від моделі пасивного засвоєння 
знань до дослідницько-активної самостійної навчальної діяльності.

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?

Розвиток концепції студентоцентрованого навчання за ОП спрямований на формування конкурентоспроможного 
фахівця. Такий підхід поглиблює теоретичні знання, посилює компетентнісну складову навчання, дозволяє ширше 
використовувати інтерактивні технології навчання, перенести фокус освіти із викладача на студента. 
Втілення студентоцентрованого підходу передбачає гнучкі індивідуальні навчальні траєкторії з урахуванням 
інтересів і потреб студентів та стейкхолдерів; застосування різних способів подачі матеріалу; використання 
різноманітних методів навчання і викладання; систематичне оцінювання і коригування способів подачі матеріалу; 
заохочення в студентів почуття незалежності водночас із забезпеченням наставництва і підтримки з боку викладача; 
розвиток взаємоповаги; наявність належних процедур реагування на студентські скарги.
Адміністрація УНУС заохочує і підтримує використання НПП інноваційних і прогресивних форм та методів 
навчання й викладання, що відповідають студентоцентрованому підходу. Для цього викладачі систематично 
підвищують свою кваліфікацію і професійну майстерність.
За результатами опитування, 64% здобувачів відзначили високий рівень ефективності методів викладання і 
навчання за ОП, 36% – середній рівень: https://mzedl.udau.edu.ua/assets/files/2020/zvit-po-anketuvannyu-molodshi-
bakalavri-zdobuvachiv-vishhoi-osviti-unus-2020-.pdf

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

Академічна свобода НПП УНУС регламентується нормами Статуту, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими 
нормативними документами. Гарантією права на академічну свободу є можливість провадження науково-
педагогічної діяльності викладачів без цензури з боку адміністрації, органів державної влади та третіх осіб. 
Викладачі самостійно розробляють методичне забезпечення дисциплін відповідно до компетентностей та ПРН ОП, 
не обмежуються у питаннях його наповнення, формах і методах викладання, керуються принципами свободи слова, 
думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного оприлюднення і використання результатів наукових 
досліджень. 
При визначенні методів навчання і викладання НПП враховують пропозиції здобувачів, висловлені на засіданнях 
Вчених рад та під час анкетувань стосовно організації освітнього процесу за принципами академічної свободи. 
Інтереси здобувачів та свобода їх вибору забезпечується формуванням індивідуальної освітньої траєкторії через 
оформлення індивідуального навчального плану, вибір тематики індивідуальних і науково-дослідних робіт, об’єктів 
проходження практичної підготовки. Студентам пропонується індивідуальний добір видів завдань, форм та методів 
навчання за кожною ОК, викладачі надають індивідуальні консультації для проведення науково-дослідної роботи. 

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 *

Достовірна й актуальна інформація про ОП публікується на сайті УНУС і доступна для здобувачів, випускників, 
інших стейкхолдерів і громадськості.
Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається повна інформація щодо цілей, змісту, ПРН, порядку та 
критеріїв оцінювання в межах окремих освітніх компонентів у формі: 
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- опису дисциплін у складі інформаційного пакету ЄКТС (https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-po-
programam/fakultet-menedzhmentu/op-menedzhment-molodshij-bakalavr.html);
- освітньої програми (https://ects.udau.edu.ua/assets/files/programs/menedzhment/jbach/menedzhment/2021/na-sajt-
opp-molodshij-bakalavr-26-01.pdf;
https://mzedl.udau.edu.ua/assets/files/2020/opp-molodshij-bakalavr-1-1.pdf);
- робочих програм обов’язкових компонентів ОП (https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-po-programam/fakultet-
menedzhmentu/op-menedzhment-molodshij-bakalavr.html);
- силабусів освітніх компонентів (https://mzedl.udau.edu.ua/ua/studentu/silabusi-molodshij-bakalavr1.html).
На початку навчального семестру НПП презентує освітні компоненти і висвітлює цілі, завдання, очікувані 
результати навчання, форми і методи викладання, порядок і критерії оцінювання.
Всі інформаційні ресурси за ОП доступні для здобувачів на сайті університету і кафедри менеджменту та в 
електронному модульному середовищі навчального процесу Moodle (https://moodle.udau.edu.ua/). 

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

НПП, залучені до провадження освітньої діяльності, проводять активну науково-дослідну роботу. Результати їх 
здобутків збагачують теоретико-методологічний базис освітніх компонентів ОП. Впродовж 2018-2020 рр. результати 
захищених докторських і кандидатських дисертацій, стажування та підвищення кваліфікації викладачів кафедри у 
вітчизняних та зарубіжних ЗВО, були використані при підготовці матеріалів з окремих дисциплін: Новак І.М. 
–«Основи економічних знань», Школьний О.О. – «Основи агробізнесу»; Кустріч Л.О. – «Основи наукових 
досліджень»; Гоменюк М.О. – «Менеджмент», Чукіної І.В.  – «Управління виробничою діяльністю».
Дисципліни, які викладають НПП, відповідають їх науковим інтересам (https://mzedl.udau.edu.ua/ua/nauka-ta-
innovacii/temi-naukovih-robit-vikladachiv-kafedri-menedzhmentu.html ).
НПП ініціюють і підтримують дослідницьку діяльність здобувачів при виконанні індивідуальних та самостійних 
завдань за ОК. Результати досліджень презентуються на заняттях, конференціях, засіданнях круглих столів. 
Студенти також залучаються до реалізації наукової теми кафедри. Це дозволяє їм оволодіти сучасними 
інноваційними професійно-орієнтованими знаннями і апробувати їх на практиці. Під час навчання курсова робота, 
науково-дослідні завдання за окремими освітніми компонентами, наукові публікації виконуються здобувачами із 
врахуванням сучасних реалій ринку, інноваційно-інвестиційних процесів сучасного бізнес-середовища, вимог 
стейкхолдерів та узгоджуються із науково-дослідною тематикою фундаментальних досліджень кафедри і 
прикладними темами наукових досліджень НПП.
На кафедрі працює науковий студентський гурток, де здобувачі доповідають результати своїх досліджень і 
публікують їх у наукових виданнях. Здобувачі мають можливість проходити практику в науково-дослідній 
лабораторії кафедри «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та логістика».
НПП прагнуть, щоб дослідження студентів були прикладними, тому здобувачі аналізують системи менеджменту 
реальних підприємств, виявляють проблеми і розробляють рекомендації щодо їх вирішення. 

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

В УНУС сформовано дієвий механізм оновлення змісту ОК на основі наукових досягнень та сучасних практик. Він 
передбачений Положенням про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-zyao.pdf) та Положенням про 
методичне забезпечення освітнього процесу 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-metodichne-zabezpechennya-vid-
08-10-2020.pdf).
Підставою для оновлення освітнього контенту є поява інноваційних методик, технологій, концепцій, практик, інших 
досягнень менеджменту, які доцільно використовувати в освітній діяльності за ОП; запровадження на рівні 
університету нових нормативних чи рекомендаційних навчально-методичних матеріалів.
НПП кафедри систематично здійснюється перегляд, оцінка змісту освітніх компонентів ОП і їх методичного 
забезпечення. На основі останніх наукових досягнень і сучасних практик менеджменту щорічно оновлюється зміст 
робочої програми і методичне забезпечення, удосконалюється освітній контент, доповнюється список літератури, 
тощо. 
Перегляд змісту ОК проводиться на засіданнях групи забезпечення ОП, засіданнях кафедри, науково-методичних 
семінарах, круглих столах зі стейкхолдерами і, як наслідок, періодичного оновлення навчального плану та ОП; 
перевірки навчально-методичного забезпечення; взаємного відвідування занять; відповідно до отриманих побажань 
та зауважень за результатами моніторингу знань студентів (в тому числі – ректорського контролю) та щорічного 
анкетування здобувачів вищої освіти. Крім того, НПП, які забезпечують освітній процес за ОП, проходять 
стажування в Україні і за кордоном, де здобувають нові знання, навички та компетентності, завдяки яким якісно 
оновлюють зміст ОК.
Ініціаторами оновлення навчального контенту можуть бути стейкхолдери, гарант ОП, НПП, які надають освітні 
послуги за ОП. Періодичність перегляду змісту ОК визначається викладачем індивідуально, або за рекомендацією 
зазначених учасників освітнього процесу. 
Контроль за якістю методичного забезпечення ОК, їх змістовим наповненням і оновленням постійно здійснює 
гарант ОП, завідувач кафедри, декан факультету, а також навчальний відділ спільно з відділом моніторингу якості 
освіти під час щорічної перевірки готовності до нового навчального року.
Регулярний моніторинг і оновлення гарантують відповідний рівень надання освітніх послуг, а також створюють 
сприятливе й ефективне навчальне середовище для здобувачів вищої освіти.

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

Інтернаціоналізація діяльності УНУС передбачена його Статутом 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2019/STATUT-2019.pdf) та координується Центром міжнародної 
освіти та співпраці (https://foreign.udau.edu.ua/ua/studentu.html). Університет має укладені договори про співпрацю 
із 19 закладами вищої освіти різних країн світу (https://foreign.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/abiturientu.html). 
У 2017 р. факультетом менеджменту УНУС спільно із Університетом м. Бремен (Німеччина) підписано безстрокову 
угоду про обмін студентами в інтересах розширення можливостей у галузі освіти і сприяння міжнародному 
взаєморозумінню у сфері менеджменту й логістики (https://mzedl.udau.edu.ua/assets/files/2020/dodatok.pdf). За час 
реалізації програми вісім студентів факультету менеджменту впродовж двох місяців навчались в Університеті м. 
Бремен, а чотири НПП, які забезпечують освітній процес за ОП, здобували новий досвід щодо навчання та 
викладання.
Чотири викладачі кафедри під час стажування за програмою обміну від Міністерства сільського господарства США 
(FЕP) розробили навчальні курси та проводяться лекції на ОП англійською мовою.
Окремі змістові модулі навчальних дисциплін проводяться Запрошеними професорами УНУС. Зокрема, впродовж 
23.03-18.06.2021 р. здобувачам вищої освіти за ОП (згідно погодженого розкладу) заняття з дисципліни «Основи 
агробізнесу» будуть проводитись у форматі онлайн конференції професорами Іриною Довбішук та Хаасісом Хансом-
Дітріхом, м. Бремен, Німеччина.

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

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

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Уманському НУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-osvitnij-proces.pdf), 
Положенням про академічну успішність в Уманському НУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-akademichnu-uspishnist-08-10-
2020.pdf), Положенням про організацію поточного, семестрового контролю та проведення атестації здобувачів 
освіти із застосуванням дистанційних технологій в Уманському національному університеті садівництва 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-organizaciyu-potochnogo-
semestrovogo-kontrolyu-ta-provedennya-atestacii-zdobuvachiv-osviti-iz-zastosuvannyam-distancijnih-tehnologij.pdf), 
Положенням про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-zyao.pdf), Положенням про порядок 
проведення моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-poryadok-provedennya-
monitoringu-i-kontrolyu-yakosti-osviti-2020-08-10-2020.pdf), Положенням про методичне забезпечення освітнього 
процесу в Уманському НУС (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-
metodichne-zabezpechennya-vid-08-10-2020.pdf) контрольні заходи у межах навчальних дисциплін ОП в УНУС 
включають поточний (модульний) та підсумковий контроль.
Поточний (модульний) контроль (ПМК) передбачає контроль стану засвоєння знань та вмінь студента з вивченої 
теми, змістового модуля, модуля навчальної дисципліни. До контрольних заходів перевірки досягнення програмних 
результатів навчання за ОП при ПМК належать: оцінювання знань студента під час проведення практичних 
(лабораторних, семінарських) занять шляхом усного та письмового опитування; виконання завдань самостійної 
роботи (написання рефератів, есе, підготовка презентацій проектно-дослідних робіт тощо); проведення модульного 
контролю (тестування, колоквіум, контрольна робота, захист розрахункових і курсових робіт, звітів з практики 
тощо).
Результат ПМК (за кількістю набраних балів) є основою для отримання заліку.
Підсумковий контроль проводиться з метою контролю рівня засвоєння знань та вмінь студента в обсязі навчального 
матеріалу, визначеного робочою програмою (силабусом) навчальної дисципліни, для якої навчальним планом 
передбачений екзамен.

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

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів і критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти в Уманському НУС регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в Уманському НУС, 
Положенням про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти, Положенням про академічну 
успішність в Уманському НУС, Положенням про організацію поточного, семестрового контролю та проведення 
атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій в Уманському національному університеті 
садівництва, Положенням про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС, 
Положенням про методичне забезпечення освітнього процесу в Уманському НУС. В цих положеннях представлено 
комплексну систему оцінювання навчальних досягнень, що доступна та зрозуміла для студентів і сприяє розвитку 
навичок критичного самооцінювання.
Інформацію про форми контрольних заходів і критерії оцінювання здобувачі вищої освіти в УНУС отримують через 
НПП на початку вивчення курсу, а також з робочих програм навчальних дисциплін (силабусів), що є у вільному 
доступі на веб-сайті Університету.
Моніторинг інформації щодо чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти здійснюється у формі он-лайн анкетування (https://mzedl.udau.edu.ua/assets/files/2020/zvit-po-anketuvannyu-
zdobuvachiv-vishhoi-osviti-unus-2020-1-kopiya-1.pdf).
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Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в УНУС, Положення про порядок проведення 
моніторингу і контролю якості освіти, Положення про академічну успішність в УНУС, Положення про організацію 
поточного, семестрового контролю та проведення атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних 
технологій в Уманському національному університеті садівництва, Положення про забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти в УНУС, Положення про методичне забезпечення освітнього процесу в УНУС 
інформування здобувачів вищої освіти про строки та форми контрольних заходів здійснюється на початку 
навчального семестру представниками деканату (перелік освітніх компонентів, форми підсумкового контролю, 
графік освітнього процесу). Розклад семестрових екзаменів затверджується деканом факультету менеджменту, 
доводиться до НПП і студентів не пізніше, ніж за місяць до початку сесії і розміщується на інформаційному стенді 
деканату факультету менеджменту. Інформацію здобувачам вищої освіти про форми контрольних заходів та 
критерії оцінювання з конкретної дисципліни доводять НПП на початку її вивчення. Результати поточного 
контролю знань здобувачів регулярно протягом семестру оприлюднюються НПП під час проведення практичних 
занять, а також заносяться до журналу обліку роботи викладача. На останньому практичному занятті викладач 
оголошує сумарну кількість набраних балів з дисципліни. За ОК, для яких навчальним планом формою 
підсумкового контролю є залік, набрана кількість балів й буде підсумковою оцінкою.

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

Стандарт вищої освіти відсутній. Організація робіт щодо порядку проведення комплексного кваліфікаційного 
екзамену регламентується Положенням про організацію поточного, семестрового контролю та проведення атестації 
здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій в Уманському НУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-organizaciyu-potochnogo-
semestrovogo-kontrolyu-ta-provedennya-atestacii-zdobuvachiv-osviti-iz-zastosuvannyam-distancijnih-tehnologij.pdf) та 
Положенням про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в Уманському національному 
університеті садівництва (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/pro-ek.pdf ).
Атестація здобувачів вищої освіти за ОП є завершальною стадією їх навчання в Університеті. ЇЇ головною метою є 
перевірка здатності здобувачів розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 
менеджменту на основі отриманих знань, професійних умінь та навичок. Підсумкова атестація здобувачів вищої 
освіти здійснюється у формі складання комплексного кваліфікаційного екзамену та завершується видачею 
документа встановленого зразка про присудження йому ступеня молодшого бакалавра із присвоєнням кваліфікації 
«Молодший бакалавр менеджменту». 

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

Процедура проведення контрольних заходів в Уманському НУС детально прописана в Положенні про порядок 
проведення моніторингу та контролю якості освіти в Уманському НУС, Положенні про академічну успішність в 
Уманському НУС, Положенні про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС, 
Положенні про організацію поточного, семестрового контролю та проведення атестації здобувачів освіти із 
застосуванням дистанційних технологій в Уманському НУС.
Всі документи, що регламентують процедуру проведення контрольних заходів в Уманському НУС, знаходяться у 
відкритому доступі для здобувачів вищої освіти та викладачів на сайті Університету 
https://www.udau.edu.ua/ua/about/normativna-baza.html.

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 і неупередженість екзаменаторів в Університеті забезпечується проведенням підсумкового 
семестрового контролю в присутності двох викладачів, що є фахівцями з даної дисципліни; відповідністю питань 
екзаменаційних білетів програмним результатам навчання та темам, що відображені в робочій програмі ОК; 
дотриманням розкладу екзаменів (дата, час початку екзамену, аудиторія); оголошенням екзаменаційної оцінки 
одразу після закінчення опитування та у присутності інших здобувачів.
Для запобігання необ’єктивності при проведенні підсумкового семестрового контролю знань студентів в 
Університеті діє скринька довіри, проводиться анкетування здобувачів щодо об'єктивності оцінювання екзаменатора 
(https://mon.udau.edu.ua/ua/anketuvannya/dlya-studentiv.html).
У разі виникнення конфлікту інтересів здобувач має право подати мотивовану заяву на апеляцію, порядок розгляду 
якої регламентується Положенням про апеляцію здобувачів вищої освіти щодо оцінки, отриманої під час 
підсумкового семестрового контролю в УНУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-apelyaciyu.pdf).
Випадків необ’єктивного оцінювання знань та оскарження результатів контрольних заходів і атестації здобувачів за 
ОП не було. Випадки конфлікту інтересів також відсутні.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
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Процедура повторного проходження контрольних заходів регламентується Положенням про порядок проведення 
моніторингу і контролю якості освіти в Уманському НУС, згідно з яким, якщо у підсумку студент отримав за 
рейтинговим показником оцінку «FХ», він допускається до повторного складання підсумкового контролю з 
дисципліни. Студент, допущений до повторного складання підсумкового контролю зобов’язаний у терміни, 
визначені деканатом, перездати невиконані (або виконані на низькому рівні) завдання поточно-модульного 
контролю і скласти підсумковий контроль. Рейтинговий показник студента з навчальної дисципліни при цьому 
визначається за результатами повторного складання підсумкового контролю і не впливає на загальний рейтинг 
студента.
У разі отримання студентом за рейтинговим показником оцінки «F», він повинен пройти повторний курс вивчення 
цієї дисципліни впродовж наступного семестру (навчального року) за графіком, встановленим деканатом. Бали, 
отримані студентом при вивченні дисципліни у попередній період, анулюються.
Випадки отримання студентом за рейтинговим показником оцінки «F» за ОП відсутні.

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

Оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів в Уманському НУС урегульовано 
Положенням про академічну успішність в Уманському НУС, Положенням про апеляцію здобувачів вищої освіти 
оцінки, отриманої під час підсумкового семестрового контролю в Уманському НУС.
У випадку незгоди студента з оцінкою за результатами підсумкового контролю він має право її  оскаржити за заявою 
та повторно скласти спеціально створеній комісії.
Протягом періоду здійснення освітньої діяльності за даною ОП випадків оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів серед здобувачів не було.

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

Основними внутрішніми нормативними документами в Університеті, які регулюють політику, стандарти і 
процедури дотримання академічної доброчесності є:
- Кодекс академічної доброчесності Уманського НУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-unus-2019-
1.pdf);
- Антикорупційна програма Уманського НУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/ANTIKORUPCiJNA-PROGRAMA-UNUS.pdf);
- Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти в 
Уманському НУС (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-sistemu-
zapobigannya-ta-viyavlennya-akademichnogo-plagiatu-sered-zdobuvachiv-vishhoi-osviti-v-umanskomu-nus-08-10-
2020.pdf).

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

З метою недопущення фактів академічного плагіату в Університеті перевірка наукових текстів, курсових робіт, 
методичного забезпечення здійснюється НПП та студентами з використанням безкоштовних онлайн-сервісів для 
самоперевірки на плагіат (https://mon.udau.edu.ua/assets/files/akademichna-dobrochesnist/samoperevirka-na-
plagiat.pdf). 

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

З метою популяризації академічної доброчесності в УНУС здійснюється обов’язкове інформування/пропагування 
учасників освітнього процесу за ОП про необхідність дотримання принципів та норм академічної чесності, 
професійної етики шляхом:
- ознайомлення всіх учасників освітнього процесу із нормами Кодексу академічної доброчесності Уманського НУС, 
зокрема під час вивчення ОК «Основи наукових досліджень»;
- проведення роз’яснювальної роботи НПП при вивченні дисциплін, на засіданнях наукового студентського гуртка 
та кураторами академічних груп;
- проведення для учасників освітнього процесу циклу тренінгів з основ академічного письма, етики та доброчесності, 
із захисту прав інтелектуальної власності та трансферу технологій тощо.
Разом з тим, регулярно здійснюється анкетування студентів щодо дотримання академічної доброчесності 
(https://mon.udau.edu.ua/ua/anketuvannya/dlya-studentiv.html  ). Результати анкетування висвітлюються на сайті 
(https://mzedl.udau.edu.ua/assets/files/2020/zvit-po-anketuvannyu-molodshi-bakalavri-zdobuvachiv-vishhoi-osviti-unus-
2020-.pdf ).

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

Заходи реагування на порушення правил академічної доброчесності здобувачів вищої освіти в Уманському НУС 
включають:
- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, екзамен, залік тощо);
- повторне проходження відповідного освітнього компонента ОП;
- доопрацювання кваліфікаційних робіт, у яких перевірка на плагіат виявила значний об’єм текстових запозичень;
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- відрахування з Університету.
Реакція на порушення академічної доброчесності в Уманському НУС унормована Кодексом академічної 
доброчесності (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/kodeks-akademichnoi-
dobrochesnosti-unus-2019-1.pdf), Антикорупційною програмою 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/ANTIKORUPCiJNA-PROGRAMA-UNUS.pdf), 
Положенням про систему запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-sistemu-zapobigannya-ta-
viyavlennya-akademichnogo-plagiatu-sered-zdobuvachiv-vishhoi-osviti-v-umanskomu-nus-08-10-2020.pdf), Положенням 
про архів відкритого доступу (репозитарій) Уманського НУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya-pro-arhiv-vidkritogo-dostupu-
(repozitarij)-Umanskogo-NUS.pdf.
Протягом періоду здійснення освітньої діяльності випадків порушення академічної доброчесності учасниками 
освітнього процесу за даною ОП зафіксовано не було.

6. Людські ресурси

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

Рівень професіоналізму викладачів ОП підтверджується їх науковими ступенями і вченими званнями, публікаціями 
в авторитетних вітчизняних та міжнародних виданнях, доповідями на наукових заходах, розробками практичних 
рекомендацій, участю у міжнародних освітніх програмах, науково-педагогічному стажуванні тощо.
Конкурсний відбір на заміщення вакантних посад НПП Уманського НУС проводиться згідно Положення про 
проведення конкурсного відбору (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-pro-
poryadok-provedennya-onkursnogo-vidboru-na-zamishhennya-vakantniz-posad-npp.pdf) на засадах відкритості, 
гласності, законності, рівності прав претендентів, незалежності, об'єктивності та обґрунтованості рішень, 
неупередженого ставлення до претендентів. 
Мета процедури конкурсного добору полягає у забезпеченні ОП викладачами, які володіють відповідним рівнем 
професіоналізму для успішної її реалізації.
Рівень кваліфікації НПП задіяних до реалізації ОП повністю забезпечує досягнення визначених програмою цілей, 
загальних та спеціальних компетентностей, програмних результатів навчання. До реалізації ОП «Менеджмент» 
залучаються відомі іноземні вчені та вітчизняні практики.
Належний рівень професійної підготовки НПП за ОП «Менеджмент» підтверджують результати анкетування 
здобувачів: 70% вказали на високу якість надання освітніх послуг, 30% відзначили її достатній рівень 
(https://mzedl.udau.edu.ua/assets/files/2020/zvit-po-anketuvannyu-molodshi-bakalavri-zdobuvachiv-vishhoi-osviti-unus-
2020-.pdf).

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

В Уманському НУС активно впроваджуються інноваційні підходи до навчання та викладання, враховується думка 
студентів та стейкхолдерів щодо наповнення навчального плану, змісту освітніх компонент та способів подання 
матеріалу НПП за ОП. 
До освітнього процесу активно залучаються роботодавці, які діляться практичним досвідом управління в умовах 
сьогодення. Це, насамперед, представники підприємств м. Умань: ПОСП «Уманський тепличний комбінат», ПАТ 
«Уманьферммаш», ПАТ «Вітаміни», ТОВ «Уманьпиво» та інші. Окрім цього кафедра менеджменту співпрацює з 
аграрними підприємствами регіону: ТОВ «Дукра Агро», ТОВ НВК «Еко-гриб», ТОВ «Кищенці», ФГ Агрофірма 
«Базис», ДП «Агрофірма «Байс-Агро» та ін. Підприємці беруть активну участь в реалізації ОП шляхом проведення 
гостьових лекцій, практичних занять в умовах виробництва, участі у науково-практичних конференціях, засіданнях 
наукового гуртка, круглих столах, Ярмарках вакансій тощо. Такі заходи надають можливість здобувачам 
ознайомитись з особливостями майбутньої професії та пройти стажування з подальшим працевлаштуванням.
Усне опитування показало, що здобувачі краще сприймають теоретичну інформацію, якщо вона підкріплена 
практичним досвідом успішних менеджерів. 
За безпосередньої участі роботодавців відбувається і розробка та щорічний перегляд ОП, що підтверджується 
наданими на ОП рецензіями від СТОВ АФ «Ольгопіль» та ПрАТ «Лебединський насіннєвий завод». 

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

Кафедра менеджменту постійно долучає до освітнього процесу керівників та менеджерів різних підприємств, НПП 
вітчизняних та іноземних ЗВО, експертів в галузі менеджменту, що дозволяє ознайомити здобувачів вищої освіти з 
інноваційними технологіями у виробництві та менеджменті.
Професіонали-практики та представники роботодавців запрошуються на аудиторні заняття з актуальних тем 
відповідно до начального плану ОП. Так, у рамках дисциплін професійного спрямування лише у 2020-2021 н.р були 
проведені гостьові лекції: 
- директором ТОВ НВК «Еко-гриб» С. Попелюхом https://mzedl.udau.edu.ua/ua/novini/gostova-lekciya-na-kafedri-
menedzhmentu.html ;
- проектним менеджером Marketing Bullets Agency Д. Соколовим https://mzedl.udau.edu.ua/ua/novini/naukovo-
praktichnij-seminar-na-kafedri-menedzhmentu-na-temu-ukraina-v-sistemi-mizhnarodnih-perevezen.html ;
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- начальником фінансово-економічної служби ПОСП «Уманський тепличний комбінат» Р. Гоменюком 
https://mzedl.udau.edu.ua/ua/novini/gostova-lekciya-motivaciya-v-menedzhmenti.html.
Кафедрою менеджменту укладено безстроковий договір співпраці з Університетом м. Бремен (Німеччина), а 
професори Х.-Д. Хаасісу та І. Довбішук удостоєні почесного звання «Запрошений професор УНУС». В рамках 
вказаної співпраці дані вчені залучалися до викладання окремих тем навчальних дисциплін.

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

Кафедра менеджменту постійно долучає до освітнього процесу керівників та менеджерів різних підприємств, НПП 
вітчизняних та іноземних ЗВО, експертів в галузі менеджменту, що дозволяє ознайомити здобувачів вищої освіти з 
інноваційними технологіями у виробництві та менеджменті.
Професіонали-практики та представники роботодавців запрошуються на аудиторні заняття з актуальних тем 
відповідно до начального плану ОП. Так, у рамках дисциплін професійного спрямування лише у 2020-2021 н.р були 
проведені гостьові лекції: 
- директором ТОВ НВК «Еко-гриб» С. Попелюхом https://mzedl.udau.edu.ua/ua/novini/gostova-lekciya-na-kafedri-
menedzhmentu.html ;
- проектним менеджером Marketing Bullets Agency Д. Соколовим https://mzedl.udau.edu.ua/ua/novini/naukovo-
praktichnij-seminar-na-kafedri-menedzhmentu-na-temu-ukraina-v-sistemi-mizhnarodnih-perevezen.html ;
- начальником фінансово-економічної служби ПОСП «Уманський тепличний комбінат» Р. Гоменюком 
https://mzedl.udau.edu.ua/ua/novini/gostova-lekciya-motivaciya-v-menedzhmenti.html.
Кафедрою менеджменту укладено безстроковий договір співпраці з Університетом м. Бремен (Німеччина), а 
професори Х.-Д. Хаасісу та І. Довбішук удостоєні почесного звання «Запрошений професор УНУС». В рамках 
вказаної співпраці дані вчені залучалися до викладання окремих тем навчальних дисциплін.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Стимулюючим фактором до професійного розвитку викладача є його матеріальне та нематеріальне заохочення. Для 
цього в Університеті розроблено Положення про рейтингову систему оцінювання діяльності науково-педагогічних 
працівників Уманського НУС (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2017/111.pdf). За 
результатами рейтингового оцінювання відбувається преміювання НПП за підсумками року в межах наявного 
фонду оплати праці.
Відповідно до Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам Уманського НУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/Polozh-pro-grosh-vinagor--ped-prac-UNUS.pdf) 
відбувається преміювання за сумлінну працю та зразкове виконання посадових обов’язків.
Згідно Колективного договору між трудовим колективом та адміністрацією Уманського НУС (2020 – 2022 рр.)  
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/koldogov-2020-2022.pdf НПП Університету 
преміюються за опублікування монографій, навчальних посібників, статей у виданнях, що цитуються у 
наукометричних базах Scopus, Web of Science. Нематеріальне заохочення відбувається шляхом нагородження 
грамотами, подяками з нагоди професійних свят та пам’ятних дат.

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?

Головними складовими формування фінансових ресурсів УНУС є загальний і спеціальний фонди. Виконання 
кошторису доходів і видатків УНУС (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2021/zvit-rektora-2020.pdf).
На 94 га навчальної території УНУС розташовано: адміністративний корпус, 4 навчальних корпуси, 5 гуртожитків, 
студентська їдальня, кафе «Спудей», стадіон, інтернет-клуб та інші інфраструктурні об’єкти 
(https://www.udau.edu.ua/ua/about/studentske-mistechko/). 
Освітній процес за ОП здійснюється у всіх навчальних корпусах, аудиторний фонд яких відповідним чином 
оснащений, має комп’ютерні класи та безоплатний доступ до мережі Internet. В університеті створено інформаційно-
обчислювальний центр, активно використовується Moodle (moodle.udau.edu.ua), функціонує платформа для 
проведення олімпіад (турнірів), що базується на системі ejudge (olimp.udau.edu.ua), впроваджено «АСУ навчальним 
закладом» (http://mkr.udau.edu.ua/). Наукова бібліотека УНУС забезпечує інформаційний супровід освітнього 
процесу (https://library.udau.edu.ua/), налічує понад 255 тисяч видань, має електронний каталог, репозитарій, 
організовує віртуальні виставки, бібліографічні огляди тощо. 
За кафедрою менеджменту закріплено 7 аудиторій і науково-дослідна лабораторія, всі аудиторії обладнані 
мультимедійними проекторами. Матеріально-технічні ресурси університету та кафедри дозволяють повною мірою 
задовольнити потреби ОП, створювати і враховувати індивідуальні траєкторії навчання студентів.

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?

УНУС забезпечує задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти: сучасним аудиторним фондом, 
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безпечними умовами проживання у гуртожитках, розвитком фізичного виховання та спорту, медичним 
обслуговуванням, наявністю закладів громадського харчування, реалізацією творчих здібностей в Центрі культури і 
виховання студентів.
Координатором студентського життя є Рада студентського самоврядування. Представники студентства беруть 
активну участь в органах управління УНУС (Вчені ради університету, факультетів, Конференції трудових колективів 
тощо). Напрями діяльності студентського самоврядування різноманітні і охоплюють усі сфери життя студентів 
(https://www.udau.edu.ua/ua/activities/studentske-samovryaduvannya/polozhennya-pro-studentske-samovryaduvannya-
v-umanskomu-naczionalnomu-universitet-sadivnicztva.html)
Здобувачі Університету мають доступ до міжнародних програм академічної мобільності. Цікавою на ОП є практика 
викладання лекцій ОК «Основи агро бізнесу» англійською мовою. У реалізації ОП беруть участь професори 
Міжнародного університету прикладних наук Бад Хонер та Університету м. Бремен (Німеччина).
Для виявлення і реалізації потреб та інтересів здобувачів в Університеті постійно здійснюється їх моніторинг у 
вигляді он-лайн анкетувань та проведення бесід кураторами академічних груп, представниками деканату. В 
Університеті діє «Скринька довіри» (4 корпус, 1 поверх).

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

В УНУС регулярно проводяться інструктажі зі здобувачами і персоналом УНУС щодо питань безпеки 
життєдіяльності, дотримання правил пожежної безпеки, охорони праці. Правила поведінки регламентуються 
інструкціями (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/other/Zhittyediyalnist-instruktazh.pdf), наказами, 
положеннями (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/Polozhennya-pro-sluzhbu-OP.pdf). 
Розроблено і затверджено План евакуації студентів і працівників у разі виникнення пожежі та Порядок оповіщення 
учасників навчально-виховного процесу. В осінньо-зимовий період особлива увага надається проведенню 
профілактичних заходів, пов’язаних з електробезпекою.
На базі Університету діє медичний кабінет. Психологічне здоров’я здобувачів підтримується психологічною 
службою «Довіра», метою діяльності якої є формування позитивної життєвої позиції та мотивації до навчання і 
розвитку майбутніх фахівців, підвищення їх психологічної компетенції 
(https://www.udau.edu.ua/ua/departments/viddili/psixologichna-sluzhba-universitetu/).

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?

Система інформаційної підтримки студентів УНУС передбачає забезпечення навчально-інформаційними 
матеріалами і відкритим доступом до регламентуючих документів освітньої діяльності УНУС 
(https://www.udau.edu.ua/ua/about/normativna-baza.html), наявністю інформаційного супроводу ОП 
(https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-po-programam/fakultet-menedzhmentu/op-menedzhment-molodshij-
bakalavr.html), можливістю формування індивідуальної траєкторії навчання через доступний Каталог елективних 
дисциплін (https://www.udau.edu.ua/ua/for-students/katalog-elektivnix-vibirkovix-discziplin/), сторінками структурних 
підрозділів на сайті Університету та у соціальних мережах, зокрема функціонують сторінки кафедри менеджменту у 
Facebook та Instagrаm.
Розроблено заходи популяризації серед студентів процесів академічної мобільності, програм міжнародного обміну і 
стажування, участі в різноманітних міжнародних дослідницьких проектах 
(https://foreign.udau.edu.ua/ua/studentu/granti-ta-naukovi-stazhuvannya.html). В Університеті діє система 
електронного опитування студентів щодо якості забезпечення ЗВО освітньої діяльності та якості вищої освіти 
(https://mon.udau.edu.ua/ua/anketuvannya.html). Щороку розширюється база практик потенційних роботодавців у 
відповідності до Положення про організацію проведення практичної підготовки студентів Уманського НУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/pro-organizaciyu-provedennya-praktichnoyi-
pidgotovki.pdf). З метою систематичного інформування та для полегшення пошуку інформації, що стосується 
працевлаштування випускників, на головній сторінці сайту Уманського НУС створено додаткову вкладку 
https://work.udau.edu.ua.
Соціальна підтримка здобувачів відбувається у формі виплати соціальних стипендій, пільгового харчування, 
пільгових путівок на лікування, медичне обстеження, надання безоплатних квитків на культурні та просвітницькі 
заходи. Особлива увага приділяється підтримці сиріт, студентам із особливими потребами, здобувачам, що мають 
дітей або тим, які потрапили у складні життєві ситуації.
Результати моніторингу рівня задоволеності здобувачів вищої освіти отриманою підтримкою у освітньому процесі за 
всіма критеріями засвідчили належний її рівень, відповідність їх очікуванням та сприяння професійному зростанню 
(https://mzedl.udau.edu.ua/assets/files/2020/zvit-po-anketuvannyu-molodshi-bakalavri-zdobuvachiv-vishhoi-osviti-unus-
2020-.pdf).

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

В Університеті питання реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами завжди було в центрі уваги. 
В УНУС впроваджується програма поетапного пристосування частини навчальних приміщень для студентів з 
особливими потребами. Повністю доступними для них (обладнані пандусами) є корпуси №1, №4, № 5, № 7, 
спортивний комплекс № 1 і Центр культури і виховання студентів. Частково доступними (обладнані східцями та 
широкими дверима) є навчальні корпуси № 2, № 9, № 10, № 12, № 13, а також усі гуртожитки. Вхід і вихід в 
приміщення, напрям руху по східцях обладнані табличками з шрифтом Брайля. У гуртожитках функціонує ліфт для 
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вільного пересування осіб з обмеженими можливостями. Для осіб з особливими потребами створена служба 
супроводу (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2019/edu/poryadok-suprovodu.pdf). Під час складання 
розкладу враховується необхідність проведення занять на першому поверсі Університету, якщо в групі є здобувач з 
обмеженими можливостями. Вся інформація для осіб з особливими потребами доступна на сайті 
(https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-dlya-studentiv/mozhlivosti-dlya-studentiv-z-osoblivimi-potrebami.html). 
Вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами проходять у формі співбесіди, а також вони 
можуть брати участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1, квотою-2 
(https://admission.udau.edu.ua/assets/files/pk-2021/pravila-prijomu-unus-2021.pdf).

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?

В УНУС значна увага приділяється розробці політики та процедур врегулювання конфліктних ситуацій. Безпека, 
прозорість, відкритість та запобігання корупції завжди були і залишаються одними з основних пріоритетів у 
діяльності Університету. В Університеті затверджено Антикорупційну програму, яка є комплексом правил, 
стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності УНУС  
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/ANTIKORUPCiJNA-PROGRAMA-UNUS.pdf). 
Уповноваженою особою з антикорупційної діяльності разом із представником психологічної служби «Довіра» 
(https://www.udau.edu.ua/ua/departments/viddili/psixologichna-sluzhba-universitetu/) розроблено процедуру 
звернення здобувачів вищої освіти щодо фактів корупції, зокрема захист студентів-викривачів. Зазначені норми, що 
врегульовують процедуру звернення здобувачів щодо фактів корупції, прописані у Положенні про уповноважену 
особу з питань запобігання та виявлення корупції в УНУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-upovnovazhenu-osobu.pdf). 
Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Машковською Л.В.  регулярно проводиться 
організаційна та роз’яснювальна робота із запобігання виявлення і протидії корупції серед учасників освітнього 
процесу, надається консультативна допомога з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та 
уникнення випадків корупційних діянь (https://mzedl.udau.edu.ua/ua/novini/vivchaemo-antikorupcijne-
zakonodavstvo-i-jogo-vpliv-na-osvitnij-proces-v-universiteti.html). За звітний період фактів, що можуть свідчити про 
вчинення корупційних правопорушень не виявлено, повідомлення про факти прояву корупції не надходили. 
У своїй діяльності УНУС дотримується законодавства України в сфері забезпечення гендерної рівності та протидії 
дискримінації зокрема, Конституції України (1996), Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків» (2005), Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» (2013) та 
керується Положенням про попередження та протидію сексуальним домаганням та дискримінації в УНУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-pro-protidiyu-seksualnim-
domagannyam.pdf). На даний час випадків сексуального домагання та насильства в УНУС не було зафіксовано. У разі 
виникнення проблем пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією керівництво 
Університету готове правомірно на них реагувати. В Уманському НУС працює «Антикорупційна лінія» 
(https://www.udau.edu.ua/ua/about/antikorupczijna-diyalnist/antikorupczijna-liniya.html), анонімна «Скринька 
довіри» (корпус № 4, 1 поверх), кабінет психолога (корпус № 4, 2 поверх). 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

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

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» процедура розроблення, затвердження, моніторингу 
та періодичного перегляду ОП в Університеті регулюється Положенням про порядок розробки, затвердження та 
періодичного перегляду освітньої програми в Уманському НУС (https://www.udau.edu.ua/ua/about/normativna-
baza.html). ОП «Менеджмент» для здобувачів початкового (короткого циклу) рівня освіти розроблено і затверджено 
відповідно до вимог вказаного документу.

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

Згідно Положення про порядок розробки, затвердження та періодичного перегляду освітніх програм в Уманському 
НУС ОП «Менеджмент» для здобувачів початкового (короткого циклу) рівня освіти щорічно переглядається та 
удосконалюється. Щорічний моніторинг та оновлення ОП є частиною системи внутрішнього забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті й здійснюється на основі Положення про забезпечення 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському національному університеті садівництва 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-zyao.pdf).
Оцінка якості ОП проводиться шляхом анкетування та опитування здобувачів вищої освіти, НПП, випускників, 
роботодавців; моніторингу досягнутих результатів навчання; оцінювання ОП на відповідність критеріям 
забезпечення якості освітніх програм тощо. За результатами моніторингу систематично готується аналітичний звіт, 
який оприлюднюється на сайті Університету (https://mon.udau.edu.ua/ua/anketuvannya/zvitnist-po-
anketuvannyu.html).
Перегляд здійснюється групою забезпечення із залученням НПП, стейкхолдерів, здобувачів вищої освіти. 
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Підставами до перегляду є: ініціатива та пропозиції гаранта ОП і НПП, які її реалізують, стейкхолдерів, результати 
зворотного зв’язку із зацікавленими сторонами, об’єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру або інших 
ресурсних умов реалізації освітньої програми. 
Останній перегляд ОП «Менеджмент» для здобувачів початкового (короткого циклу) рівня освіти відбувся у 2020 р. 
За результатами перегляду до переліку обов’язкових компонентів було внесено дисциплін «Комунікативний 
менеджмент» та «Основи агробізнесу», перелік ОК був удосконалений шляхом заміни дисциплін («Економічна 
теорія» на «Основи економічних знань», «Статистика» на «Основи статистичної діагностики») та розширено 
перелік вибіркових дисциплін (дисциплінами «Кадровий менеджмент» та «Основи маркетингового менеджменту»). 
Метою вдосконалення було врахування пропозицій здобувачів та стейкхолдерів, висловлені під час опитування та 
анкетування (протокол №1 засідання робочої групи забезпечення освітньої програми підготовки здобувачів 
початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» від 12.02.2020 р.). 

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

Здобувачі вищої освіти беруть участь у процедурі періодичного перегляду ОП. Їх ознайомлення з ОП відбувається 
через кураторів та офіційний сайт Університету, на якому оприлюднено проєкти освітніх програм 
(https://mon.udau.edu.ua/assets/files/osvitni-programi/op_mb_073-menedzhment.pdf), а також через органи 
студентського самоврядування. Так, студентка 21 мб-м групи Лісова О.М. входить до робочої групи з розробки та 
перегляду ОП, під час засідань якої має можливість надати як власні пропозиції, так і пропозиції інших здобувачів 
вищої освіти сформовані на засіданнях ради студентського самоврядування, кураторських годинах тощо.
Відділ моніторингу якості освіти періодично проводить опитування здобувачів, у вигляді анкетування, щодо якості 
освіти в Університеті. Звіт про результати анкетування розглядається Вченою радою та оприлюднюється на сайті 
Університету. Пропозиції, надані студентами, в подальшому розглядаються гарантом ОП та робочою групою, 
обговорюються на засіданнях кафедри менеджменту, та враховуються при формуванні освітньої програми. 
Здобувачі вищої освіти також є членами вчених рад факультету та Університету, на засіданнях яких затверджуються 
освітні програми.
При черговому перегляді ОП було враховано пропозицію здобувачів щодо  включення до ОП освітньої компоненти 
«Основи статистичної діагностики», оскільки вона є дисципліною не лише базової економічної підготовки, а й 
включає управлінську складову. 

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

Відповідно до Положення про студентське самоврядування Уманського НУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya--pro-studentske-samovryaduvannya--
Umanskogo-NUS.pdf) серед завдань органів студентського самоврядування є сприяння освітній діяльності. 
Студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП шляхом залучення 
його до розробки, періодичного перегляду ОП та внесення пропозицій, що стосуються удосконалення її якості.
До складу ради студентського самоврядування факультету входить сектор науки та навчання, через який 
відбувається реалізація функцій контролю та забезпечення якості вищої освіти. Зокрема, до його обов’язків 
належить: збір пропозицій здобувачів вищої освіти щодо змісту освітніх програм та представлення їх на засіданнях 
робочої групи, яку очолює гарант ОП та вченій раді факультету; обговорення питань щодо вдосконалення 
освітнього процесу в університеті, вільного вибору навчальних дисциплін, академічної доброчесності, захист прав та 
інтересів здобувачів освіти тощо.
Для представників студентського самоврядування актуальними є майбутнє працевлаштування, тому за ініціативи 
студентства було узгоджено програмні результати навчання з вимогами роботодавців (ПРН 14).

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

Роботодавці є членами робочої групи з розробки ОП, надають пропозиції та зауваження щодо змісту, переліку та 
обсягу ОК. В рамках ОП роботодавці залучаються до читання лекцій, проведення науково-практичних семінарів, 
нарад, круглих столів. Так, під час вивчення ОК «Основи менеджменту» відбулись гостьові лекції, проведені 
директором ТОВ НВК «Еко-гриб» С. Попелюхом (https://mzedl.udau.edu.ua/ua/novini/gostova-lekciya-na-kafedri-
menedzhmentu.html), начальником фінансово-економічної служби ПОСП «УТК» Р. 
Гоменюком(https://mzedl.udau.edu.ua/ua/novini/gostova-lekciya-motivaciya-v-menedzhmenti.html), а дисципліни 
«Комунікативний менеджмент» – директором ТОВ «МАЙСТЕР-БУД УМАНЬ»В. Загороднюком 
(https://mzedl.udau.edu.ua/ua/novini/zaluchaemo-fahivciv-praktikiv-do-navchalnogo-procesu.html). 
Провідні підприємства регіону (ТОВ «Берестівець»,ТОВ Маяк-Агро», ПОСП «Уманський тепличний комбінат», 
СТОВ «Агрофірма «Ольгопіль», ПАТ «Лебединський насіннєвий завод», ФГ «Базис», НВК «Еко-Гриб», ТОВ 
«Світанок-Агросвіт» ДП «Родниківка»), є базами практик для студентів. Традиційним заходом в УНУС є щорічне 
проведення Ярмарки вакансій, під час якої роботодавці можуть висловити свої пропозиції щодо професійних 
компетентностей здобувачів.
Відділ моніторингу якості освіти проводить періодичне анкетування роботодавців 
(https://mon.udau.edu.ua/ua/anketuvannya/dlya-robotodavciv.html ). За результатами опитування у 2020 р. 93,9% 
респондентів готові співпрацювати з УНУС з метою удосконалення ОП.
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Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Набір здобувачів за ОП «Менеджмент» початковий (короткий цикл) рівня освіти розпочався у 2019-2020 н.р. Проте 
кафедра має досвід випуску студентів спеціальності 073 «Менеджмент» за першим (бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнями. 
Моніторинг кар’єрного шляху випускників та розміщення вакансій здійснюється відділом професійно-кар’єрної 
орієнтації Університету (https://work.udau.edu.ua/ua/monitoring-pracevlashtuvannya.html). 
За ініціативи групи випускників працює громадська організація «Асоціація випускників та друзів Уманського НУС», 
серед завдань якої є формування інформаційної бази даних випускників, забезпечення зв’язку з ними, сприяння їх 
професійному зростанню (https://www.udau.edu.ua/ua/alumni/asocziacziya-vipusknikiv-ta-druziv-umanskogo-nus/).
На щорічних зустрічах випускників Університету збирається інформація про їх кар’єрний шлях та пропозиції щодо 
оновлення ОП. Випускники ОП «Менеджмент» наразі є стейкхолдерами, залучаються до проведення лекцій, 
науково-практичних семінарів, круглих столів (Чекаленко О., Гоменюк Р., Попелюх С., Осадчий В., Соколов Д, 
Коробко В., Мороз О., Яровий О. та інші). Інформація про кар’єрний розвиток і траєкторію працевлаштування 
вивчається також під час онлайн-анкетування в електронному інформаційному ресурсі «УНУС очима випускників» 
(https://www.udau.edu.ua/ua/alumni/unus-ochima-vipusknikiv/).

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 ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП «Менеджмент» початкового (короткого циклу) 
рівня освіти було враховано пропозиції здобувачів, НПП, стейкхолдерів та роботодавців:
– виявлено необхідність удосконалення переліку обов’язкових компонентів з метою наповнення базової економічної 
підготовки управлінською складовою;
– для спрощення процедури обрання вибіркових дисциплін структуровано каталог елективних дисциплін за 
освітніми рівнями та професійним спрямуванням;
– розширено й актуалізовано інформаційне наповнення сайту кафедри щодо представлення інформації про освітні 
програми, навчання і викладання за ними;
– з метою покращення академічної мобільності та розвитку навиків soft-skills запроваджено практику викладання 
окремих тем і дисциплін іноземною мовою та із залученням запрошених професорів 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-otrimannya-zaproshenij-
profesor.pdf).

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

Оскільки акредитація є первинною, результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які беруться до уваги 
під час удосконалення ОП, немає. Зауваження акредитацій інших ОП було враховано під час удосконалення ОП 
«Менеджмент» для здобувачів початкового (короткого циклу) рівня освіти. Зокрема, активізовано інформування 
здобувачів вищої освіти щодо змістовного наповнення ОК шляхом запровадження практики розробки силабусів 
(https://mzedl.udau.edu.ua/ua/studentu/silabusi-molodshij-bakalavr1.html)  та формування індивідуальної траєкторії 
навчання, через структурування каталогу елективних дисциплін (https://mzedl.udau.edu.ua/ua/studentu/vibirkovi-
disciplini/molodshomu-bakalavru.html); розширено інформаційне наповнення сайту кафедри щодо представлення 
інформації про освітні програми (https://mzedl.udau.edu.ua/ua/studentu/osvitno-profesijni-programi.html); 
активізовано залучення роботодавців та стейкхолдерів ОП як партнерів до участі в організації забезпечення і 
підвищенні якості освітнього процесу (https://mzedl.udau.edu.ua/ua/novini/gostova-lekciya-motivaciya-v-
menedzhmenti.html, https://mzedl.udau.edu.ua/ua/novini/gostova-lekciya-na-kafedri-menedzhmentu.html, 
https://mzedl.udau.edu.ua/ua/novini/zaluchaemo-fahivciv-praktikiv-do-navchalnogo-procesu.html); постійно 
оновлюються зміст, методи навчання і викладання ОК з урахуванням інноваційних практик; щороку збільшується 
перелік баз практик.

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

Відповідно до Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-zyao.pdf) усі учасники академічної 
спільноти залучені до процедури внутрішнього забезпечення якості ОП. Зокрема, НПП здійснюють її періодичний 
перегляд і удосконалення, формують методичне забезпечення ОК, проходять підвищення кваліфікації і стажування, 
проводять наукову роботу із залученням здобувачів, беруть участь у вебінарах, майстер-класах, круглих столах, є 
асоційованими членами профільних організацій та об’єднань, на сайті Університету проходять анкетування щодо 
рівня організації та якості проведення освітнього процесу в Уманському НУС 
(https://mon.udau.edu.ua/ua/anketuvannya/dlya-vikladachiv.html). Результати опитувань обговорюються на 
засіданнях ректорату, вчених радах факультетів, кафедр, де ухвалюються управлінські рішення щодо удосконалення 
процедур внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
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Розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами Уманського НУС відбувається відповідно до 
Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Уманському НУС 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-zyao.pdf).  
Основним підрозділом що координує здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти є 
відділу моніторингу якості освіти. Він здійснює контроль за дотриманням кафедрами, факультетами Університету 
законодавчих і нормативних документів щодо внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти; постійний систематичний збір, обробку та аналіз результатів діяльності здобувачів вищої освіти і НПП 
Університету; вивчення та узагальнення стану проведення моніторингу якості знань здобувачів вищої освіти, змін її 
кількісних і якісних показників на факультетах Університету, відповідності якості знань студентів освітнім 
програмам згідно з стандартами вищої освіти; забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату; надання методичної та консультативної допомоги структурним підрозділам Університету з 
питань внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; підготовка і внесення пропозицій та рекомендацій щодо 
усунення негативних моментів, виявлених під час моніторингу, а також поширення позитивних тенденцій у роботі 
структурних підрозділів; контроль за здійсненням необхідних заходів для усунення виявлених порушень і недоліків.

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?

Усі нормативно-правові акти, що діють в Університеті розміщені на офіційному веб-сайті у рубриці «Нормативна 
база» і є доступними для ознайомлення: (https://www.udau.edu.ua/ua/about/normativna-baza.html).
Основними нормативними документами, що регулюють права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу є:
1. Статут Уманського НУС: (https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2019/STATUT-2019.pdf).
2. Колективний договір між трудовим колективом та адміністрацією Уманському НУС на 2020-2022 роки: 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/koldogov-2020-2022.pdf ). 
3. Правила внутрішнього трудового розпорядку Уманського НУС: 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/pravila-vnutrishnogo-trudovogo-
rozporyadku20.10.2016.pdf).
4. Положення про організацію освітнього процесу в Уманському НУС: 
(https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-osvitnij-proces.pdf).

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

Проєкт ОП оприлюднюється на сторінці Відділу моніторингу якості освіти Уманського НУС у розділі «Проекти 
освітніх програм» та сторінці «Факультет менеджменту»: 
(https://mon.udau.edu.ua/ua/proekti-osvitnih-program/fakultet-menedzhmentu/op-molodshij-bakalavr1.html);
(https://mon.udau.edu.ua/assets/files/osvitni-programi/op_mb_073-menedzhment.pdf). 

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

Оприлюднену у відкритому доступі в мережі Internet інформацію про освітню програму представлено на головній 
сторінці Уманського НУС у розділі «Студенту», вкладки «Бакалаврські програми», «Перелік освітніх програм для 
молодшого бакалавра):
(https://ects.udau.edu.ua/assets/files/programs/menedzhment/jbach/menedzhment/2021/na-sajt-opp-molodshij-
bakalavr-26-01.pdf).
ОП також представлено на сайті кафедри менеджменту: (https://mzedl.udau.edu.ua/assets/files/op/molodshij-
bakalavr.pdf).

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОП є:
- застосування процедури проведення експертизи внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу за 
ОП і затвердження ОП Вченою радою Університету; 
- широкий вибір елективних дисциплін для формування здобувачами вищої освіти індивідуальної освітньої 
траєкторії та набуття навичків soft skills;
- системний діалог із ключовими стейкхолдерами ОП та здобувачами, що дозволяє її адаптацію до змін та викликів 
ринку праці, запитів здобувачів та академічної спільноти;
– висококваліфікований склад групи забезпечення та НПП, залучених до реалізації ОП: мають відповідну профілю 
дисципліни, що викладається, спеціальність; публікуються у виданнях, що індексуються в наукометричних базах 
даних Scopus та Web of Science; мають необхідний стаж педагогічної та досвід практичної роботи; не рідше одного 
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разу на п’ять років проходять підвищення кваліфікації та стажування;
– відповідне матеріально-технічне забезпечення реалізації ОП: наявність навчальних корпусів, гуртожитків, 
спеціалізованих лабораторій, пунктів харчування, сучасної локальної мережі бібліотеки, комп’ютерних класів, 
спортивних залів, вільного доступу до мережі Internet;
- залучення до освітнього процесу гостьових лекторів з числа стейкхолдерів та іноземних НПП, можливість 
долучитися до програм міжнародної академічної мобільності;
- комунікативний зв'язок НПП зі здобувачами вищої освіти, що забезпечує реальну імплементацію 
студентоцентрованого підходу; 
- врахування досвіду реалізації подібних ОП з менеджменту вітчизняними та зарубіжними ЗВО;
- налагоджені зв'язки випускової кафедри менеджменту з реальними та потенційними роботодавцями; можливість 
проходження практичної підготовки у провідних підприємствах України, зокрема, аграрного сектору;
- наявність повного циклу підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», у т.ч. підготовка 
молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів та докторів філософії.
Слабкі сторони: 
- відсутність практики реалізації ОП за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти, оскільки навчання за 
ОП здійснюється вперше;
- відсутність Стандарту вищої освіти за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти; 
- відсутність чіткого організаційно-економічного механізму для залучення до проведення аудиторних занять 
менеджерів-практиків, вітчизняних та зарубіжних НПП в умовах поширення Covid-19 та в умовах карантину; 
- відсутність практики залучення студентів до неформальної освіти, дуальної форми навчання та міжнародних 
програм академічної мобільності.

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

Спеціальність 073 «Менеджмент» багато років поспіль займає лідируючі позиції у рейтингу вибору абітурієнтами 
майбутніх професій, користується стабільним попитом на ринку праці. Про перспективність даної спеціальності в 
Україні та Уманському НУС свідчить достатня аргументованість сильних сторін ОП.
Перспективами розвитку ОП є:
- постійний моніторинг та удосконалення структури і змісту ОП із врахуванням сучасних потреб ринку праці, 
рекомендацій фахівців-практиків, роботодавців, здобувачів вищої освіти;
- участь у міжнародних проєктах для забезпечення можливості проходження практики здобувачами вищої освіти в 
кращих підприємствах Німеччини, Польщі, Фінляндії, Болгарії та ін.;
- традиційне проведення «Ярмарки вакансій» для забезпечення постійного зв’язку з роботодавцями та моніторингу 
кадрових вимог і попиту ринку праці.
Для реалізації цих перспектив ЗВО планує:
- розширювати подальшу співпрацю з вітчизняними та зарубіжними університетами на предмет обміну досвідом 
щодо реалізації ОП, проведення аудиторних занять, участі у міжнародних грантових програмах та проєктах;
- оновлювати матеріально-технічну базу шляхом модернізації комп’ютерного та спеціалізованого програмного 
забезпечення освітнього процесу за ОП;
- забезпечувати професійний ріст НПП через участь у проведенні наукових та науково-практичних конференцій, 
тренінгів, курсів підвищення кваліфікації;
- розробити процедуру і механізм залучення роботодавців-практиків в галузі менеджменту та НПП інших ЗВО до 
освітнього процесу за ОП;
- постійно актуалізувати перелік вибіркових дисциплін відповідно до потреб студентської спільноти та рекомендації 
роботодавців і НПП;
- активізація профорієнтаційної діяльності кафедри щодо залучення абітурієнтів на дану ОП.

 

 
          
  

Запевнення

 

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

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: Непочатенко Олена Олександрівна

Дата: 23.03.2021 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 РП Виробнича практика.pdf PJYFtGTQHInJ+uZVH/gDhvH
WlUuDpk+Ff0tlB9MdHmQ=

Матеріально-технічна база підприємств 

Навчальна практика практика РП навчальна практика.pdf 5vYAsLEaldTSXActT5I3GBJW
dY74wNYkVrS0Hb9IjX8=

Дошка (1 шт); стенди настінні з ДСП, 
мультимедійний проектор короткофокусний 
ViewSonic DLP, XGA (1024x768), яскравість 2600 
Im, ресурс лампи – 4000 годин; ноутбук ASUS, 
Electronic Board (elite Panaboard) UB- T580W; 
методичне забезпечення.

ОК 17. Основи агробізнесу навчальна дисципліна ОК 17 Основи агробізнесу.pdf WJJo9q/MjkQ8MWl97oViasp5
AKkGR2kqqJJFSRSBdGY=

Дошка (1 шт); стенди настінні з ДСП, 
мультимедійний проектор короткофокусний 
ViewSonic DLP, XGA (1024x768), яскравість 2600 
Im, ресурс лампи – 4000 годин; ноутбук ASUS, 
Electronic Board (elite Panaboard) UB- T580W; 
методичне забезпечення лекцій та семінарських 
(практичних) занять.

ОК 16. Курсова робота 
(менеджмент)

курсова робота 
(проект)

МВ Метод_Мен-
т_Курсова_2020.pdf

lzeE9s8QbNzb+A5THMD7clVG
bNh1nY7nc1i7PJXMcAw=

Методичне забезпечення

ОК 16. Менеджмент навчальна дисципліна ОК 16 Менеджмент.pdf D7ZN3qF+G+ypcHzt61k2t+ct
m/mE4SsV4sSCKPUTCD8=

Дошка (1 шт); стенди настінні з ДСП, 
мультимедійний проектор короткофокусний 
ViewSonic DLP, XGA (1024x768), яскравість 2600 
Im, ресурс лампи – 4000 годин; ноутбук ASUS, 
Electronic Board (elite Panaboard) UB- T580W; 
методичне забезпечення лекцій та семінарських 
(практичних) занять.

ОК 15. Управління виробничою 
діяльністю

навчальна дисципліна ОК 15 Управління 
виробничою діяльністю.pdf

iXdMR2N8bviimzwYsw4izEB12
RIu5eGyYHeeIZdopnU=

Дошка (1 шт); стенди настінні з ДСП, 
мультимедійний проектор короткофокусний 
ViewSonic DLP, XGA (1024x768), яскравість 2600 
Im, ресурс лампи – 4000 годин; ноутбук ASUS, 
Electronic Board (elite Panaboard) UB- T580W; 
методичне забезпечення лекцій та семінарських 
(практичних) занять.

ОК 14. Правознавство навчальна дисципліна ОК 14 Правознавство.pdf Y5W3C2ivtl4oj10ZIxuxSW5t9/
AnkYyp2bY+I8PCJqE=

Плакати, стенди, схеми, інформаційний 
методичний матеріал, підручники, посібники,  
мультимедійний проектор Acer X 13, Sopar Slim, 
ноутбук ASUS методичне забезпечення лекцій 
та семінарських (практичних) занять.

ОК 13. Основи статистичної 
діагностики

навчальна дисципліна ОК 13 Основи статистичної 
діагностики.pdf

4AahQpeG24VPUIjFkBIgZVXu
WPsJJgUt9ZRobB3AKLQ=

Дошка (1 шт); стенди настінні з ДСП, 
мультимедійний проектор короткофокусний 
ViewSonic DLP, XGA (1024x768), яскравість 2600 
Im, ресурс лампи – 4000 годин; ноутбук ASUS, 
Electronic Board (elite Panaboard) UB- T580W; 
методичне забезпечення лекцій та семінарських 
(практичних) занять.

ОК 12. Тайм-менеджмент навчальна дисципліна ОК 12 Тайм-менеджмент.pdf F0BKvzVz48dqKiyei8d2v6xkne
31UPwGBy5/RV/cvY8=

Дошка (1 шт); стенди настінні з ДСП, 
мультимедійний проектор короткофокусний 
ViewSonic DLP, XGA (1024x768), яскравість 2600 
Im, ресурс лампи – 4000 годин; ноутбук ASUS, 
Electronic Board (elite Panaboard) UB- T580W; 
методичне забезпечення лекцій та семінарських 
(практичних) занять.

Підсумкова атестація підсумкова атестація Підсумкова атестація.pdf 11jgKGXVzWHKzPF7kASW+3T
G4qvspIs+SkWe1ZjnX7U=

ПЕОМ (Windows 7, пакет програм Microsoft Office 
2010) –15 шт., методичне забезпечення.

ОК 11. Комунікативний 
менеджмент

навчальна дисципліна ОК 11 Комунікативний 
менеджмент.pdf

oUfgFlUQo8C4I9IWDRIl++Vj
MJFhfqrxaCNtoncqC2Y=

Дошка (1 шт); стенди настінні з ДСП, 
мультимедійний проектор короткофокусний 
ViewSonic DLP, XGA (1024x768), яскравість 2600 
Im, ресурс лампи – 4000 годин; ноутбук ASUS, 
Electronic Board (elite Panaboard) UB- T580W; 
методичне забезпечення лекцій та семінарських 
(практичних) занять.

ОК 9. Фізичне виховання навчальна дисципліна ОК 9 Фізичне виховання.pdf thipOFZIDDeea6p8SpG/A9Rx
n/94iQ4f8iiEOj4Pv+s=

Спортивна зала, стадіон, спортивний інвентар 
згідно теми заняття, методичне забезпечення 
занять згідно секцій і гуртків.

ОК 8. Іноземна мова навчальна дисципліна ОК 8 Іноземна мова.pdf U91LEVJ1i3HN/nujm27ZBdkZ
SbIsgnnza96z7zaS6HY=

Дошка (1 шт); лінгафонне обладнання: 
портативний ноутбук HP 250 G6 (2EV80ES) 
учителя, портативний ноутбук HP 250 G6 
(2EV80ES) учня, мережевий комутатор TP-LINK 
TL-SF1008D Світч, маршрутизатор Wi-Fi TP-
Link TL-WR840N, акустична система Sven SPS-
619 Black, гарнітура (навушники з мікрофоном) 
Protech Kotion Each G2000 Black Blue, програмне 
забезпечення, словники, магнітофон касетний 
Sony CFS-B7S, касети з записами за темами 
занять.

ОК 7. Основи економічних знань навчальна дисципліна ОК 7 Основи економічних 
знань.pdf

Sjz0omXpoUV7tUnUB6zPVVcy
0YmEXw6a6QB4jNPIwc8=

Дошка (1 шт); стенди настінні з ДСП, 
мультимедійний проектор короткофокусний 
ViewSonic DLP, XGA (1024x768), яскравість 2600 
Im, ресурс лампи – 4000 годин; ноутбук ASUS, 
Electronic Board (elite Panaboard) UB- T580W; 
методичне забезпечення лекцій та семінарських 
(практичних) занять.

ОК 6. Основи наукових 
досліджень

навчальна дисципліна ОК 6 ОНД.pdf JKqQ8bnVDcNx196F8F3at0j5L
s2LSVlk4Gay1PXdl8Q=

Дошка (1 шт); стенди настінні з ДСП, схеми, 
мультимедійний проектор короткофокусний 
ViewSonic DLP, XGA (1024x768), яскравість 2600 
Im, ресурс лампи – 4000 годин; ноутбук ASUS, 
Electronic Board (elite Panaboard) UB- T580W; 
методичне забезпечення лекцій та семінарських 
(практичних) занять.

ОК 5. Психологія навчальна дисципліна ОК 5 Психологія.pdf 1PPqIoZveXyA72jcUQ3qanE7d
ZRscI71F+M75rrFWQc=

Дошка (1 шт); стенди настінні з ДСП, 
психограми, схеми, мультимедійний проектор 
короткофокусний ViewSonic DLP, XGA (1024x768), 



яскравість 2600 Im, ресурс лампи– 4000 годин; 
ноутбук ноутбук ASUS, методичне забезпечення 
лекцій та семінарських (практичних) занять.

ОК 4. Інформаційні системи та 
технології

навчальна дисципліна ОК 4 Інформаційні 
системи.pdf

ZdoObIWvExQEsIi7RoDv1014h
Vnc9qusFf+0yrhau3k=

Комп'ютер:
Intel Core i3 @ 3.60GHz
8,00ГБ DDR4
ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME H310M-D
223GB SSDPR-CL100-240 (SATA (SSD))
Монітор: SA240Y 23.8” 1920x1080px
Інтерактивний дисплей 65", NewLine TruTouch 
ТТ-6518RS
Програмне забезпечення:
Пакет MS Office 2016

ОК 3. Основи менеджменту навчальна дисципліна ОК 3 Основи 
менеджменту.pdf

TKS+tRz2VbnH3DRnt1vVYrH
Wkmi/lLLKdasWBab3ILU=

Дошка (1 шт); стенди настінні з ДСП, 
мультимедійний проектор короткофокусний 
ViewSonic DLP, XGA (1024x768), яскравість 2600 
Im, ресурс лампи – 4000 годин; ноутбук ASUS, 
Electronic Board (elite Panaboard) UB- T580W; 
методичне забезпечення лекцій та семінарських 
(практичних) занять.

ОК 2. Вища та прикладна 
математика

навчальна дисципліна ОК 2 Вища математика.pdf 2nlJiUtehMay6YTdcqVkR0sW4
QhXZkQZE5R8ASuG6lU=

Персональні комп’ютери AthlonX2 Dual-Core 2.1, 
прикладне програмне забезпечення. Мережа 
Internet, методичне забезпечення лекцій та 
практичних занять.

ОК 1. Історія та культура України навчальна дисципліна ОК 1 Історія та культура 
України .pdf

E2z8eZ0df3oNDi3zDGLub2erP
t1u2G3tYFBuTF5LWwo=

Дошка (1 шт); стенди настінні з ДСП, 
психограми, схеми, мультимедійний проектор 
короткофокусний ViewSonic DLP, XGA (1024x768), 
яскравість 2600 Im, ресурс лампи– 4000 годин; 
ноутбук ноутбук ASUS, методичне забезпечення 
лекцій та семінарських (практичних) занять.

ОК 10. Ділова українська мова навчальна дисципліна ОК 10 ДУМ .pdf Zrgkyvxcy1uOTxdWSn9Lv6oMs
MAucw74ureS22mpRAE=

Дошка (1 шт); лінгафонне обладнання: 
портативний ноутбук HP 250 G6 (2EV80ES), 
портативний ноутбук HP 250 G6 (2EV80ES), 
мережевий комутатор TP-LINK TL-SF1008D 
Світч, маршрутизатор Wi-Fi TP-Link TL-
WR840N, акустична система Sven SPS-619 Black, 
гарнітура (навушники з мікрофоном) Protech 
Kotion Each G2000 Black Blue, методичне 
забезпечення лекцій та семінарських 
(практичних) занять.

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 

викладача
Стаж Навчальні 

дисципліни, що їх 
викладає викладач 

на ОП 

Обґрунтування

229532 Побережець Іван 
Іванович

старший 
викладач, 
Основне місце 
роботи

Інженерно-
технологічний

Диплом спеціаліста, 
Уманський державний 

педагогічний 
університет імені 

Павла Тичини, рік 
закінчення: 2004, 

спеціальність: 010103 
Педагогіка і методика 

середньої освіти. 
Фізика і математика, 

Диплом магістра, 
Уманський державний 

педагогічний 
університет імені 

Павла Тичини, рік 
закінчення: 2005, 

спеціальність: 010103 
Педагогіка і методика 

середньої освіти. 
Математика, Диплом 

кандидата наук ДK 
005231, виданий 

17.02.2012, Атестат 
доцента AД 005411, 
виданий 24.09.2020

14 ОК 2. Вища та 
прикладна математика

Старший викладач кафедри 
математики і фізики
Уманський державний 
педагогічний університет ім. 
Павла Тичини (спеціальність: 
«Педагогіка і методика середньої 
освіти. Фізика і математика», 
кваліфікація вчитель фізики, 
математики, астрономії, безпеки 
життєдіяльності та основ 
інформатики), диплом ЕР № 
25501154, від 17.06. 2004 р.

Уманський державний 
педагогічний університет ім. 
Павла Тичини (спеціальність 
«Педагогіка і методика середньої 
освіти. Математика», 
кваліфікація магістр педагогічної 
освіти, викладач математики), 
диплом ЕР 27974742, від 
11.06..2005 р.

Кандидат технічних наук, 
05.09.03 – електротехнічні 
комплекси та системи, диплом 
ДК № 005231 від 17.02.2012 р.

Доцент кафедри математики і 
фізики, атестат доцента АД № 
005411 від 24.09.2020 р.

Професіонал з досвідом 
дослідницької та викладацької 
роботи, що відповідає пп.1, 2, 3, 
13, 15, 16 п.30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності:
п. 1.
1.Poberezhets S.I., Kovalchuk O.V., 
Savchenko B.M., Ibrahimov R. Sh., 
Kovalchuk T.M., Poberezhets I.I. 
(2019).  Dynamics of the 
conductance temperature 
dependence for composite based on 
linear polyethylene with impurity of 
soot and calcite.. Semiconductor 
physics, quantum electronics and 
optoelectronics, 22 (3), P. 285-292.
п. 2.
1. Poberezhets S.I., Kovalchuk O.V., 
Studenyak I.P., Kovalchuk T.M., 
Poberezhets I.I. (2020). 
Temperature dependence of 
dielectric properties of the liquid 
crystal 6CB with the embedded 



Ag7GeS5I nanoparticles. 
Semiconductor physics, quantum 
electronics and optoelectronics, 23 
(2), P. 125-132. 
2. Побережець І.І., Побережець 
В.І., Побережець І.І. Оцінювання 
водно-спиртово-цукрових 
розчинів отриманих методом 
двох параметрів. Збірник 
наукових праць Уманського НУС.  
2019.  с. 111-118.
3. Побережець І.І., Ковальов Л.Є. 
Застосування ймовірнісного 
моделювання для експрес-
контролю якості яблучних соків. 
Наукові вісті НТУУ «КПІ». 2016. 
№6. С. 22-28.
4. Побережець І.І. 
Електропровідність яблучного і 
виноградного соків. Збірник 
наукових праць Уманського НУС. 
2016 р.  №89. 229-236.
5. Побережець І.І. Визначення 
вмісту сухих розчинних речовин 
у рослинних соках оптико-
акустичним методом. Збірник 
наукових праць Уманського НУС. 
2016 р., №89. С. 264-272.
п. 3.
1. Ковальов Л.Є., Побережець І.І. 
Фізика: навчальний посібник для 
студентів інженерних 
спеціальностей. Умань: ВПЦ 
"Візаві", 2019.  200 с.
п. 13.
1. Практикум з вищої та 
прикладної математики: 
навчальний посібник для 
студентів факультету 
менеджменту. Укладачі: В.Є. 
Березовський, С.В. Лещенко, Р.В. 
Ненька, І.І. Побережець. Умань: 
Видавничо-поліграфічний центр 
"Візаві", 2020. 161 с
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«Менеджмент». В.Є. 
Березовський, І.І. Побережець. 
Умань: УНУС, 2020.  64 с.
4. Векторна алгебра та 
аналітична геометрія. Методичні 
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рівні. Бізнес-навігатор. Випуск 4 
(47). 2018. С. 29 – 33. 
4.Гоменюк М.О. Маркетинг в 
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Международной научно-
практической конференции, 
посвященной 95-летию создания 
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напрями розвитку сучасного 
менеджменту в Україні. 
Менеджмент ХХІ століття: 
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освітньої діяльності:
п. 1. 
1. Pitel N., Alioshkina L., Verniuk 
N., Novak I., Smoliy L. (2019). 
Managing Logistic System of an 
Enterprise in the Context of 
Conducting International Business 
Transactions. TEM Journal, 8(3), 
888-893. 
2. Alina Burliai, Liudmyla 
Alioshkina, Diana Naherniuk 
(2018). Ecological management in 
agriculture of Ukraine as a 
prerequisite for sustainable 
development. International 
Scientific Days 2018 "Towards 
Productive, Sustainable and 
Resilient Global Agriculture and 
Food Systems". Slovak University 
of Agriculture in Nitra, P.356-364. 
ISBN 978-80-552-1500-6 
п. 2. 
1.  Альошкіна Л.П. Формування 
системи управління земельними 
ресурсами на основі оптимізації 
екологобезпечного використання 
земель. Агросвіт. Київ: ТОВ «ДКС 
Центр», 2020. № 9. С. 63-70.
2. Альошкіна Л. П. Інноваційна 
логістична стратегія як 
інструмент оптимізації бізнес-
процесів аграрних підприємств. 
Науковий вісник Мукачівського 
державного університету. Серія 
«Економіка» Випуск 2(12), 2019 
р. С. 57-62.
3. Клименко Л.В., Альошкіна 
Л.П., Пітель Н.Я. Стратегія 
мінімізації дистабілізуючого 
впливу експортних загроз на 
господарську діяльність 
вітчизняних аграрних 



формувань. Науково-
виробничий журнал «Бізнес-
навігатор». 2018. Випуск 2-1 (45). 
С. 138- 143.
4. Пітель Н.Я., Альошкіна Л.П., 
Клименко Л.В. Пріоритети 
державної політики 
стимулювання логістичних 
процесів. Економіка та держава. 
№ 8 . 2018. С. 13 – 18. 
5. Pitel N.Y., Alioshkina L.P.  ABC 
analysis as a tool of optimization of 
marketing management of export-
led enterprises. Маркетинг і 
менеджмент інновацій. 2016. 
№3. С. 87-94. 
п. 3. 
1. Логістичний менеджмент: 
навч. посібник / Петренко Н. О., 
Школьний О. О., Кустріч Л. О., 
Альошкіна Л. П. Умань: 
Видавець «Сочінський М. М.», 
2019. 266 с.
2. Управління бізнес-процесами в 
логістиці: Навчальний посібник. 
/ Пітель Н.Я., Альошкіна Л.П., 
Клименко Л.В. Загороднюк О.В.  
Умань: Видавець «Сочинський 
М.М.», 2019. 398 с.
п. 8. 
1. Відповідальний виконавець 
наукового проекту за 
господарчою тематикою за 
договором № 8/8 від 7 листопада 
2018 р. «Науково-аналітичне 
обґрунтування стратегічного 
розвитку підприємницької 
діяльності «ПП Прядкін 
Олександр Анатолійович».
2. Відповідальний виконавець 
наукового проекту за 
господарчою тематикою за 
договором № 5 від 06.06.2017 р. 
Посадові інструкції персоналу 
підприємства (ТОВ «Агрофірма 
Оксанина»).
3. Відповідальний виконавець по 
науково-дослідній роботі за 
господарчою тематикою за 
договором № 73 від 01.06.2016 р. 
«Бізнес-план стратегії розвитку 
підприємства ТОВ 
«ОфісТехСервіс».
 п. 10. 
1. Керівник науково-дослідної 
лабораторії «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності 
та логістики».
2. Секретар вченої ради 
факультету менеджменту.
п. 13. 
1. Альошкіна Л.П. Методичні 
вказівки до проведення 
практичних занять з дисципліни 
«Управління виробничою 
діяльністю» для студентів 
початкового  (короткий цикл) 
рівня спеціальності 073 
«Менеджмент» освітня програма 
«Менеджмент» – Умань: 
Уманський національний 
університет садівництва. 2020. 32 
с.
2. Альошкіна Л.П. Методичні 
вказівки до самостійної роботи з 
дисципліни «Управління 
виробничою діяльністю» для 
студентів початкового  (короткий 
цикл) рівня спеціальності 073 
«Менеджмент» освітня програма 
«Менеджмент» – Умань: 
Уманський національний 
університет садівництва. 2020. 
46 с.
п. 14. 
1. Член конкурсної комісії для 
розгляду та рецензування 
студентських конкурсних робіт за 
напрямом менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності; транспортні системи.
2. Керівництво студентом-
переможцем  І туру 
Всеукраїнського конкурсу на 
кращу студентську наукову 
роботу за напрямом менеджмент 
організацій Морозом Романом 
Віталійовичем (ІІІ місце).
п. 15.
1. Алешкина Л.П. Проблемы 
развития агрологистичной 
системы Украины. Актуальные 
проблемы инновационного 
развития агропромышленного 
комплекса Беларуси : сборник 
научных трудов по материалам 
ХI Международной научно-
практической конференции : в 2 
ч. Ч. 1 / редкол.: И. В. 
Шафранская (отв. ред.) [и др.]. – 
Горки : БГСХА, 2020. – С. 3-10.
2. Альошкіна Л.П. Домінанти 
застосування логістики в 
контексті здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності 
вітчизняними підприємствами. 



Матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції.  
Логістичний менеджмент: 
проблеми, перспективи та 
геостратегічні вектори розвитку 
Редкол.: Новак І.М. (відп. ред.) та 
ін. Умань: Редакційно-
видавничий відділ Уманського 
національного університету 
садівництва, 2020. С. 43-45.
3. Альошкіна Л.П. Стратегічні 
напрями розвитку екологічного 
менеджменту у вітчизняному 
аграрному виробництві. 
Матеріали Міжнародна науково-
практична конференція «Сталий 
економічний розвиток: актуальні 
проблеми та механізми 
забезпечення».  Умань, 
Уманський державний 
педагогічний університет імені 
Павла Тичини, 2020. С. 160-163.
4. Альошкіна Л.П. Особливості 
управління виробничою 
діяльністю аграрних 
підприємств. Менеджмент ХХІ 
століття: проблеми і 
перспективи: матеріали Х 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції, м. 
Умань, 22 жовтня 2020 р. Умань, 
2020.
5. Альошкіна Л. П. Стратегія 
розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності
аграрних підприємств України в 
контексті інтеграційних 
процесів. Сучасний менеджмент: 
проблеми та перспективи 
розвитку: матеріали 5-ої 
Всеукраїнської наук.-практ. 
конф. 29.05.2020: тези 
доповідей. 2020. м. Херсон, 2020. 
С. 16-19.
п. 16. Асоційований член 
Української Асоціації  з розвитку 
менеджменту та бізнес-освіти, 
свідоцтво №590.

Підвищення кваліфікації: 
Інститут післядипломної освіти 
НУБіП України, свідоцтво СС 
00493706/000393-16, від 
17.06.2016 р.

Національний університет 
біоресурсів та 
природокористування України та 
ТОВ «A2 Солюшнз» за 
спеціально затвердженою 
програмою за напрямком 
«Логістика та ланцюги 
постачання», сертифікат за 
період навчання з 13.11.2020 р. 
по 18.12.2020 р.
Детальніше за посиланням:
https://mzedl.udau.edu.ua/ua/pro
-kafedru/vikladachi-ta-
spivrobitniki/aleshkina-ljudmila-
petrivna.html

328919 Коваленко-Чукіна 
Ірина Григорівна

старший 
викладач, 
Основне місце 
роботи

Менеджменту Диплом спеціаліста, 
Черкаський 

національний 
університет імені 

Богдана 
Хмельницького, рік 
закінчення: 2006, 

спеціальність: 030301 
Iсторiя, Диплом 

кандидата наук ДK 
057164, виданий 

10.02.2010, Атестат 
доцента AД 004470, 
виданий 26.02.2020

11 ОК 14. Правознавство Старший викладач кафедри 
соціально-гуманітарних і 
правових дисциплін
Черкаський національний 
університет ім. Богдана 
Хмельницького, (спеціальність 
«Історія», кваліфікація викладач 
історії, вчитель основ 
правознавства),
диплом EP№30379393 від 13.06. 
2006 р.
Кандидат історичних наук, 
07.00.01 – історія України, 
диплом ДК № 057164 від 
10.02.2010 р.

Доцент кафедри соціально-
гуманітарних і правових 
дисциплін, атестат доцента АД 
№004470, 2020 р.

Професіонал з досвідом 
дослідницької та викладацької 
роботи, що відповідає
пп. 1, 2, 3, 13, 16 п. 30 
Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності:
п. 1. 
1.Kovalenko-Chukina I.,Chukina I, 
Mashkovska L., Haidai O., 
Movchanyuk A., Ponedilchuk T.  
(2019). Faktors of Decreasing 
Manufacturing and Economic 
Actsvsty of Agricultural Enterprises 
as the Basis of Their 
Competstiveness . Proceedings of 
the 33 rd International Business 
Information Vanagement 
Association Conference 
(IBIMA).10-11. April. Cranada, 
Spain. P. 7062–7071.
п. 2. 
1. Коваленко-Чукіна І.Г. 
Машковська Л.В. Юридична 
відповідальність некомерційних 
суб’єктів господарювання як 



різновид соціальної 
відповідальності. Порівняльно-
аналітичне право. 2020. № 1. 
С.129–133.
2. Коваленко-Чукіна І.Г. 
Машковська Л.В. Правова 
охорона навколишнього 
природного середовища в 
сільському господарстві. 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 2020. № 6. 
С. 91–95
3. Коваленко-Чукіна І.Г. Молодь 
її права та обов′язки в сучасній 
Україні. Гуманітарний вісник: 
всеук. зб. наук. праць.  Вип.20. 
Черкаси: ЧДТУ‚ 2020. С.185–187. 
4. Коваленко-Чукіна 
І.Г.Діяльність природоохоронних 
організацій та їх вплив на 
розвиток Партії Зелених. 
Гуманітарний вісник: всеук. зб. 
наук. праць. Вип.28. Черкаси: 
ЧДТУ‚ 2018.  С.99–109.
5. Коваленко-Чукіна І.Г. 
Машковська Л.В. Поняття та 
правова природа фондової біржі 
як суб’єкта господарювання. 
Право і суспільство. 2017. № 4. 
С.100–106.
п. 3. 
1. Білошкурська З.П., 
Машковська Л.В., Поліщук О.А., 
Коваленко-Чукіна І.Г. 
Правознавство: Навчальний 
посібник. Умань: ВПЦ «Візаві». 
2019. 740 с.
2. Білошкурська З.П., 
Машковська Л.В., Поліщук О.А., 
Коваленко-Чукіна І.Г. Земельне 
право України: 
Підручник.Умань: ВПЦ «Візаві» 
2018. 712 с.
п. 13. 
1. Коваленко-Чукіна І.Г. 
‹‹Правознавство››. Методичні 
вказівки та завдання для 
виконання контрольної роботи 
студентами факультету 
менеджменту заочної форми 
навчання за напрямами 
підготовки: 073 ‹‹Менеджмент›› 
Умань: УНУС. 2019. 30 с.
2.Коваленко-Чукіна І.Г. 
‹‹Правознавство››. Методичні 
вказівки до підготовки і 
проведення семінарських занять 
для студентів факультету 
менеджменту, напряму 
підготовки: 073 ‹‹Менеджмент›› 
Умань: УНУС. 2019. 25с.
п. 16. 
Член Громадської наукової 
організації  «Міжнародний 
центр з розвитку науки і 
технологій» з 28 лютого 2020 
року, на підставі Рішення 
Правління Громадської наукової 
організації «Міжнародний центр 
з розвитку науки і технологій» № 
46 від 28.02.2020 р.

Підвищення кваліфікації:
Стажування на факультеті 
технології виробництва та 
матеріалознавства Технічного 
університету в м. Ченстохова 
(Польща), сертифікат про 
закінчення курсу міжнародного 
післядипломного практичного 
стажування «Міжнародна 
мобільність в освіті», 20.02.2018 
– 20.08.2018 р.

Детальніше за посиланням:
https://social.udau.edu.ua/ua/pro-
kafedru/vikladachi-ta-
spivrobitniki/kovalenko-chukina-
irina-grigorivna.html

197923 Халахур Юлія 
Леонідівна

старший 
викладач, 
Основне місце 
роботи

Менеджменту Диплом магістра, 
Уманський державний 
аграрний університет, 
рік закінчення: 2006, 
спеціальність: 050206 

Менеджмент 
зовнішньоекономічної 

діяльності, Диплом 
кандидата наук ДK 

000413, виданий 
10.11.2011

11 ОК 13. Основи 
статистичної 
діагностики

Старший викладач кафедри 
менеджменту
Уманський державний аграрний 
університет, 
(спеціальність «Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності»,  кваліфікація магістр 
з менеджменту 
зовнішньоекономічної 
діяльності)
 диплом EP № 30311253 від 
21.06.2006 р.

Кандидат економічних наук, 
08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності), 
диплом ДК № 000413 від 
10.11.2011 р.
Доцент кафедри менеджменту, 
атестат доцента АД № 003893 від 
16.12.2019 р.

Професіонал з досвідом 
дослідницької та викладацької 
роботи, що відповідає



пп. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 18 п. 30 
Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності:
п. 1. 
1. Клименко Л.В., Зборовська 
Ю.Л., Жмуденко В.О. Стратегічні 
орієнтири розвитку міжнародних 
перевезень і транзитного 
потенціалу України. Актуальні 
проблеми економіки. 2016. № 11. 
С. 35–41. 
п. 2. 
1. Халахур Ю.Л. Клименко Л.В. 
Управління комунікаціями на 
підприємстві: практичний 
аспект. Бізнес-навігатор. 2020. 
Випуск 4 (60). С. 116-120. 
2. Халахур Ю.Л. Аутсорсинг як 
інструмент успішної логістики 
підприємства. Держава та 
регіони. 2020. № 2. С. 165-169. 
3. Клименко Л.В., Халахур Ю.Л. 
Длугоборська Л.В. Еволюція 
теорій економічного розвитку 
підприємств у сучасному вимірі 
концепцій управління. 
Економічний простір.  2020. № 
156. С. 20-25. 
4. Клименко Л.В., Загороднюк 
О.В., Халахур Ю.Л. Діалектика 
поняття «економічний розвиток 
підприємств» в системі 
менеджменту. Підприємництво 
та інновації. 2020. Випуск 12. С. 
120-125.
5. Halahur Y. Export management 
of agricultural enterprises under 
conditions of integration into the 
word economic space. Бізнес-
навігатор. 2019. № 4(53). С. 27-
32.
п. 3. 
Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності: навчальний посібник 
/ Н.Я. Пітель, Ю.Л. Зборовська, 
О.О. Школьний. Умань: 
Видавничо-поліграфічний центр 
"Візаві", 2016. 232 с.
п. 13. 
1.  Методичні вказівки та 
завдання для практичних занять 
з дисципліни «Статистична 
діагностика організації» (частина 
2) для студентів за спеціальністю 
«Менеджмент». Халахур Ю.Л., 
Уланчук В.С., Мельник Л.Ю. 
ВПЦ «Візаві».  2020.  62 с.
2. Методичні вказівки та 
завдання для практичних занять 
з дисципліни «Статистична 
діагностика організації» (частина 
3) для студентів за спеціальністю 
«Менеджмент». Халахур Ю.Л., 
Уланчук В.С., Мельник Л.Ю. 
ВПЦ «Візаві».  2020.  62 с. 
3. Методичні вказівки із 
дисципліни «Статистична 
діагностика організації» (частина 
1 «Теорія статистичного 
дослідження організації»). 
Халахур Ю.Л., Уланчук В.С., 
Мельник Л.Ю. ВПЦ «Візаві», м. 
Умань, 2018. 51с.
п. 14. 
1. Керівництво студентом який 
зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт :
2019-2020 н.р. III місце з 
напряму «Транспортні системи. 
Логістика», Цистанов Віталій 
Вікторович.
2020-2021 н.р. – III місце за 
напрямом «Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності» - Ющенко Олена 
василівна.
2. Керівник студентського 
наукового гуртка кафедри 
менеджменту.
п. 15. 
1. Халахур Ю.Л. Аспекти 
управління комунікаційними 
процесами на підприємстві. 
Менеджмент  ХХІ  століття:  
проблеми  і  перспективи:  
матеріали ІХ Всеукраїнської  
науково-практичної  
конференції,  м.  Умань, 22 
жовтня  2020  р. «Візаві», 2020. 
С. 79–82.
2. Заморська І.Л., Халахур Ю.Л. 
Удосконалення управління 
діяльністю підприємств, що 
працюють на зовнішніх ринках. 
Сталий економічний розвиток: 
актуальні проблеми та механізми 
забезпечення : матеріали 
Міжнар. наук-практ. конф., 9 
квіт. 2020 р., м. Умань / МОН 
України, Уманський держ. пед. 
ун-т імені Павла Тичини; [за ред. 
О. Г. Чирви]. Умань : ВПЦ 
«Візаві», 2020.  285 с.
3. Халахур Ю.Л., Мороз Н.І. Суть 



та основні складові 
антикризового управління. 
Менеджмент  ХХІ  століття:  
проблеми  і  перспективи:  
матеріали ІХ Всеукраїнської  
науково-практичної  
конференції,  м.  Умань, 22 
жовтня  2020  р.  «Візаві», 2020. 
С. 82–83.
4. Халахур Ю.Л., Ткаченко Ю.О. 
Удосконалення управління 
маркетингом підприємства в 
умовах діяльності на 
міжнародних ринках: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної Інтернет-конференції 
«Логістичний менеджмент: 
проблеми, перспективи та 
геостратегічні вектори 
розвитку», 20 березня 2020 р.  / 
Редкол.: Новак І.М. (відп. ред.) та 
ін. Умань: Редакційно-
видавничий відділ Уманського 
національного університету 
садівництва, 2020. С. 97–99.
5. Халахур Ю.Л. Аутсорсинг в 
системе управления логистикой 
предприятия. Актуальные 
проблемы социально-
гуманитарного знания в 
контексте обеспечения 
национальной безопасности: 
материалы V Междунар. науч.-
практ. конф., Минск, 13-14 
апреля 2017 г.  C. 229–232.
п. 16. 
Асоційований член Української 
Асоціації з розвитку 
менеджменту и бізнес освіти, 
свідоцтво № 591.
п. 18. 
Розробка та впровадження 
заходів удосконалення системи 
менеджменту в 
Монастирищенській центральній 
районній лікарні (акт 
впровадження від 12.11.2020 р.).

Підвищення кваліфікації:
 Інститут післядипломної освіти 
НУБіП України, свідоцтво 
СС00493706/000412-16 від 
17.06.2016 р.
Національний університет 
біоресурсів та 
природокористування України та 
ТОВ “A2 Солюшнз” за спеціально 
затвердженою програмою за 
напрямком «Логістика та 
ланцюги постачання», 
сертифікат за період навчання з 
13.11.2020 р. по 18.12.2020 р.

Сертифікат про рівень володіння 
мовою на рівні В 2 у 2019 р.

Детальніше за посиланням:
https://mzedl.udau.edu.ua/ua/pro
-kafedru/vikladachi-ta-
spivrobitniki/zborovska-yuliya-
leonidivna.html

197923 Халахур Юлія 
Леонідівна

старший 
викладач, 
Основне місце 
роботи

Менеджменту Диплом магістра, 
Уманський державний 
аграрний університет, 
рік закінчення: 2006, 
спеціальність: 050206 

Менеджмент 
зовнішньоекономічної 

діяльності, Диплом 
кандидата наук ДK 

000413, виданий 
10.11.2011

11 ОК 11. 
Комунікативний 
менеджмент

Старший викладач кафедри 
менеджменту
Уманський державний аграрний 
університет, (спеціальність 
«Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності»,  кваліфікація магістр 
з менеджменту 
зовнішньоекономічної 
діяльності) диплом EP № 
30311253 від 21.06.2006 р.

Кандидат економічних наук, 
08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності), 
диплом ДК № 000413 від 
10.11.2011 р.
Доцент кафедри менеджменту, 
атестат доцента АД № 003893 від 
16.12.2019 р.

Професіонал з досвідом 
дослідницької та викладацької 
роботи, що відповідає пп. 1, 2, 3, 
13, 14, 15, 16, 18 п. 30 Ліцензійних 
умов провадження освітньої 
діяльності:
п. 1. 
1. Клименко Л.В., Зборовська 
Ю.Л., Жмуденко В.О. Стратегічні 
орієнтири розвитку міжнародних 
перевезень і транзитного 
потенціалу України. Актуальні 
проблеми економіки. 2016. № 11. 
С. 35–41. 
п. 2. 
1. Халахур Ю.Л. Клименко Л.В. 
Управління комунікаціями на 
підприємстві: практичний 
аспект. Бізнес-навігатор. 2020. 
Випуск 4 (60).
2. Халахур Ю.Л. Аутсорсинг як 
інструмент успішної логістики 



підприємства. Держава та 
регіони. 2020. № 2. С. 165–169.
3. Клименко Л.В., Халахур Ю.Л. 
Длугоборська Л.В. Еволюція 
теорій економічного розвитку 
підприємств у сучасному вимірі 
концепцій управління. 
Економічний простір.  2020. № 
156. С. 20–25.
4. Клименко Л.В., Загороднюк 
О.В., Халахур Ю.Л. Діалектика 
поняття «економічний розвиток 
підприємств» в системі 
менеджменту. Підприємництво 
та інновації. Випуск 12. 2020. С. 
120–125.
5. Halahur Y. Export management 
of agricultural enterprises under 
conditions of integration into the 
word economic space. Бізнес-
навігатор. 2019. № 4(53). С. 27–
32.
п. 3. 
Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності: навчальний посібник 
/ Н.Я. Пітель, Ю.Л. Зборовська, 
О.О. Школьний. Умань: 
Видавничо-поліграфічний центр 
"Візаві", 2016. 232 с.
п. 13. 
1  Методичні вказівки для 
проведення практичних занять з 
дисципліни «Комунікативний 
менеджмент» для здобувачів 
початкового (короткого циклу) 
рівня вищої освіти спеціальності 
073 «Менеджмент» освітньої 
програми «Менеджмент». 
Умань: Уманський НУС, 2020. 17 
с.
2. Методичні вказівки для 
самостійного вивчення 
дисципліни «Комунікативний 
менеджмент» для здобувачів 
початкового (короткого циклу) 
рівня вищої освіти спеціальності 
073 «Менеджмент» освітньої 
програми «Менеджмент». 
Умань: Уманський НУС, 2020. 21 
с.
3. Опорний конспект лекцій з 
дисципліни «Комунікативний 
менеджмент» для здобувачів 
початкового (короткого циклу) 
рівня вищої освіти спеціальності 
073 «Менеджмент» освітньої 
програми «Менеджмент». 
Умань: Уманський НУС, 2020. 30 
с.
 п. 14. 
1. Керівництво студентом який 
зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт :
2019-2020 н.р. III місце з 
напряму «Транспортні системи. 
Логістика», Цистанов Віталій 
Вікторович.
2020-2021 н.р. – III місце за 
напрямом «Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності» - Ющенко Олена 
василівна.
2. Керівник студентського 
наукового гуртка кафедри 
менеджменту.
п. 15. 
1. Халахур Ю.Л. Аспекти 
управління комунікаційними 
процесами на підприємстві. 
Менеджмент  ХХІ  століття:  
проблеми  і  перспективи:  
матеріали ІХ Всеукраїнської  
науково-практичної  
конференції,  м.  Умань, 22 
жовтня  2020  р. «Візаві», 2020. 
С. 79–82.
2. Заморська І.Л., Халахур Ю.Л. 
Удосконалення управління 
діяльністю підприємств, що 
працюють на зовнішніх ринках. 
Сталий економічний розвиток: 
актуальні проблеми та механізми 
забезпечення : матеріали 
Міжнар. наук-практ. конф., 9 
квіт. 2020 р., м. Умань / МОН 
України, Уманський держ. пед. 
ун-т імені Павла Тичини; [за ред. 
О. Г. Чирви]. Умань : ВПЦ 
«Візаві», 2020.  285 с.
3. Халахур Ю.Л., Мороз Н.І. Суть 
та основні складові 
антикризового управління. 
Менеджмент  ХХІ  століття:  
проблеми  і  перспективи:  
матеріали ІХ Всеукраїнської  
науково-практичної  
конференції,  м.  Умань, 22 
жовтня  2020  р.  «Візаві», 2020. 
С. 82–83.
4. Халахур Ю.Л., Ткаченко Ю.О. 
Удосконалення управління 
маркетингом підприємства в 
умовах діяльності на 
міжнародних ринках: матеріали 



Міжнародної науково-
практичної Інтернет-конференції 
«Логістичний менеджмент: 
проблеми, перспективи та 
геостратегічні вектори 
розвитку», 20 березня 2020 р.  / 
Редкол.: Новак І.М. (відп. ред.) та 
ін. Умань: Редакційно-
видавничий відділ Уманського 
національного університету 
садівництва, 2020. С. 97–99.
5. Халахур Ю.Л. Аутсорсинг в 
системе управления логистикой 
предприятия. Актуальные 
проблемы социально-
гуманитарного знания в 
контексте обеспечения 
национальной безопасности: 
материалы V Междунар. науч.-
практ. конф., Минск, 13-14 
апреля 2017 г.  C. 229–232.
п. 16. 
Асоційований член Української 
Асоціації з розвитку 
менеджменту и бізнес освіти, 
свідоцтво № 591.
п. 18. 
Розробка та впровадження 
заходів удосконалення системи 
менеджменту в 
Монастирищенській центральній 
районній лікарні (акт 
впровадження від 12.11.2020 р.).

Підвищення кваліфікації:
Інститут післядипломної освіти 
НУБіП України, свідоцтво 
СС00493706/000412-16 від 
17.06.2016 р.
Національний університет 
біоресурсів та 
природокористування України та 
ТОВ “A2 Солюшнз” за спеціально 
затвердженою програмою за 
напрямком «Логістика та 
ланцюги постачання», 
сертифікат за період навчання з 
13.11.2020 р. по 18.12.2020 р.

Сертифікат про рівень володіння 
мовою на рівні В 2 у 2019 р.
Детальніше за посиланням:
https://mzedl.udau.edu.ua/ua/pro
-kafedru/vikladachi-ta-
spivrobitniki/zborovska-yuliya-
leonidivna.html

294902 Каричковська 
Світлана Петрівна

доцент, Основне 
місце роботи

Менеджменту Диплом магістра, 
Уманський 

національний 
університет 

садівництва, рік 
закінчення: 2017, 

спеціальність: 
8.09010101 агрономія, 

Диплом кандидата 
наук ДK 001036, 

виданий 10.11.2011, 
Атестат доцента 12ДЦ 

043866, виданий 
29.09.2015

18 ОК 10. Ділова 
українська мова

Доцент кафедри української та 
іноземних мов
Уманський державний 
педагогічний університет імені 
Павла Тичини, (спеціальність 
«Педагогіка і методика середньої 
освіти, українська мова і 
література та англійська мова», 
кваліфікація  вчитель 
української мови і літератури та 
англійської мови і зарубіжної 
літератури) диплом спеціаліста 
EP № 21021420 від 28.06.2002 р.
Уманський державний 
педагогічний університет імені 
Павла Тичини, (спеціальність 
педагогіка і методика середньої 
освіти, українська мова та 
література, кваліфікація магістр 
педагогічної освіти, викладач 
української мови і літератури та 
зарубіжної літератури) диплом 
магістра EP № 22452151 від 
18.06.2003 р.
Кандидат педагогічних наук  
спеціальність 13.00.04 – теорія та 
методика професійної освіти, 
диплом ДК № 001036 від 
10.11.2011 р.

Доцент кафедри української та 
іноземних мов, аттестат доцента 
12ДЦ № 043866 від 29.09.2015 р.

Професіонал з досвідом 
дослідницької та викладацької 
роботи, що відповідає пп. 1, 2, 3, 
10, 13 п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності:
п. 1.
1. Lazariev O., Fernos Yu., 
Karychkovska S. Oliinyk O., 
Sakovska O., Maslovata S.  (2020). 
Peculiarity of building fireign-
language professional 
communicative competence of 
future non-language specialists. 
Proceedings of the 35th 
International Business Information 
Management Association 
Conference IBIMA 2020. Khalid S 
(Ed.). 35th IBIMA conference. 1-2 
April 2020, Seville, Spain. 
2. Diordiieva I., Riabovol Ia., 
Riabovol L., Serzhuk O., Novak Zh., 
Cherno O., Karychkovska S. 
(2020). Triticale breeding 
improvement by the intraspecific 
and remote hybridization. 



Ukrainian Journal of Ecology, 
2020, 10(4), 67-71, 
3. Каричковська С.П. Особливості 
вивчення іноземної мови як 
складової системи підготовки 
майбутніх екологів. Наука і 
освіта : наук.-практ. журн. / 
Півден. наук. Центр НАПН 
України. Одеса: ПНЦ НАПН 
України, 2016. № 6. С. 17-22. 
п. 2. 
1. Мовчан Л.В., Комісаренко 
Н.О., Каричковська С.П., Чучмій 
І.І. Основні характеристики 
забезпечення якості освіти 
(польський досвід). Інноваційна 
педагогіка. Причорноморський 
науково-дослідний інститут 
економіки та інновацій, 
Науковий журнал. Випуск № 21. 
Том 2. 2020 р. С. 28-33.
2. Каричковський В.Д., 
Каричковська С.П. Зміст 
підготовки майбутніх 
менеджерів в університетах 
аграрного профілю Республіки 
Польща. Наукові записки / Ред. 
кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, 
Н. С. Савченко та ін. Випуск 182. 
Серія: Педагогічні науки. 
Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. 
В. Винниченка, 2019. С. 28-32.
3. Каричковський В.Д., 
Каричковська С.П. Освітній 
потенціал системи вищої агарної 
освіти Польщі. Інноваційна 
педагогіка. Причорноморський 
науково-дослідний інститут 
економіки та інновацій, 
Науковий журнал. Випуск № 11. 
Том 1. 2019 рік. С. 168-172.
4. Каричковська С.П., 
Каричковський В.Д. Особливості 
підготовки майбутніх 
менеджерів в університетах 
України, Польщі та Росії. Збірник 
наукових праць «Педагогічні 
науки», 2018. № 81. Том 3. С. 157-
161.
5. Каричковський В.Д., 
Каричковська С.П., Кормишкін 
Ю.А., Кузьмінов М.В. 
Інституційно-економічні засади 
розвитку вищої аграрної освіти 
України. Економічні горизонти. 
2018. № 4(7). C. 17–27. DOI: 
10.31499/2616-
5236.4(7).2018.161717.
п. 3. 
1.Мовчан Л.В., Каричковська С.П. 
«Українська мова»: навчально-
методичний посібник для 
студентів негуманітарного 
профілю». Умань: ВПЦ «Візаві», 
2020. 57 с.
2. Биковська О.В. та ін. Стратегія 
розвитку позашкільної освіти / 
за ред. проф. О. В. Биковської. К. 
: ІВЦ АЛКОН, 2018. 96 с. ISBN 
978-966-8449-64-2 
(Каричковська С.П. автор 
параграфу 1.2, С. 20-47).
п. 10.
Заступник декана факультету 
менеджменту з наукової роботи
п. 13.
1. Мовчан Л.В., Каричковська 
С.П. Методичні рекомендації для 
самостійної роботи студентів 
негуманітарного профілю з курсу 
«Українська мова». Умань: ВПЦ 
«Візаві», 2020. 50 с.
2. Мовчан Л.В., Каричковська 
С.П. Методичні вказівки щодо 
вивчення курсу «Українська 
мова» та контрольні завдання 
для студентів заочного 
відділення негуманітарного 
профілю. Умань: ВПЦ «Візаві», 
2020. 18 с.

Підвищення кваліфікації: 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації в Інституті 
післядипломної освіти ПДАА, 
свідоцтво ПК 00493014/000151-
18, «Інноваційна спрямованість 
освітньої діяльності», 
27.04.2018р.

Детальніше за посиланням:
https://langs.udau.edu.ua/ua/pro-
kafedru/prepodavateli-i-
sotrudniki/karichkovska-svitlana-
petrivna.html

232965 Загороднюк 
Оксана Вікторівна

доцент, Основне 
місце роботи

Менеджменту Диплом спеціаліста, 
Білоцерківський 

державний аграрний 
університет, рік 

закінчення: 2001, 
спеціальність: 0502 

Менеджмент 
організацій, Диплом 
кандидата наук ДK 

15 ОК 12. Тайм-
менеджмент

Доцент кафедри менеджменту
Білоцерківський державний 
аграрний університет 
(спеціальність «Менеджмент 
організацій», кваліфікація 
економіст по бухгалтерському 
обліку і аудиту), диплом КХ № 
16358747 від 13.06.2001 р.



012051, виданий 
01.03.2013, Атестат 

доцента 12ДЦ 045669, 
виданий 15.12.2015

Кандидат економічних наук, 
08.00.03 – економіка та 
управління національним 
господарством, диплом ДК № 
012051 від 1.03.2013 р.

Доцент кафедри менеджменту 
організацій, атестат доцента 12 
ДЦ №045669 від 15.12.2015 р.

Професіонал з досвідом 
дослідницької та викладацької 
роботи, що відповідає пп. 1, 2, 3, 
13, 14, 15, 16, 17, 18 п. 30 
Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності:
п. 1.
1. Shkolnyi O.O, Verniuk, N.O., 
Klymenko L.V., Pitel, N.Y., 
Gomeniuk, M.O., and Zagorodniuk 
O.V. (2019), The Ukraine’s Agri-
food Export Performance in the 
Context of Competitiveness, 
Education Excellence and 
Innovation Management through 
Vision 2020. Proceedings of the 
33rd International Business 
Information Management 
Association Conference (IBIMA), 
10-11 April, Granada, Spain, pp. 
7613–7619. 
2. Klymenko, L.V., Verniuk, N.O., 
Shkolnyi, O.O., Gomeniuk, M.O., 
Pitel, N.Y., & Zagorodniuk, O.V. 
(2019). Logistic aspects of agri-
food export management. The 
Proceedings of the 34rd 
International Business Information 
Management Association 
Conference, IBIMA 2019: Vision 
2025: Education Excellence and 
Management of Innovation 
through Sustainable Economic 
Competitive Advantage, p. 3567–
3572. 
3. Shkolnyi, O.O, Verniuk, N.O., 
Gomeniuk, M. O., Klymenko L. V., 
Pitel, N.Y., Zagorodniuk O.V. 
(2018), Managing Agri-Food 
Export in Ukraine, Vision 2020: 
Sustainable Economic 
Development and Application of 
Innovation Management from 
Regional expansion to Global 
Growth. Proceedings of the 32nd 
International Business Information 
Management Association 
Conference (IBIMA), 15-16 
November, Seville, Spain, pp. 
1565–1570. 
4. Смолій Л.В., Загороднюк О.В.,      
Малюга Л. М. Simulation of 
investment decisionson technical 
support of agricultural enterprises.  
Економічний часопис-ХХІ. 2017. 
№  163(1-2(1)). С. 79–84. 
 п. 2.
1. Клименко Л.В., Загороднюк 
О.В., Халахур Ю.Л. Діалектика 
поняття «Економічний розвиток 
підприємств в системі 
менеджменту». Підприємництво 
та інновації, 2020. № 12. С. 120–
125.
2. Загороднюк О.В., Півторак 
М.В., Клименко Л.В. Розробка 
моделі реалізації стратегії 
підприємства. Економічні студії.  
2019. №4 (26). С. 50–56.
3. Загороднюк О.В., Півтрак М.В., 
Малюга Л.М. Основні напрями 
підвищення якості та 
ефективності розробки і 
прийняття управлінських 
рішень.  Приазовський 
економічний вісник.  2019. №4 
(15). С. 94–98.
4. Загороднюк О.В, Малюга Л.М. 
Система прийняття і реалізація 
управлінських рішень в 
управлінні змінами. Електронне 
наукове фахове видання 
«Економіка та суспільство» 
Мукачіївський державний 
університет.  Вип. 14. 2018. С. 16–
18.
5. Смолій Л.В., Загороднюк О.В., 
Малюга Л.М. Прийняття 
управлінських рішень з 
використанням методів 
економіко-математичного 
моделювання. Економіка та 
суспільство. 2017. Вип. 12. С. 50–
54.                                              
п. 3.
1. Соціальна інтеграція осіб з 
інвалідністю в контексті 
освітньої діяльності ВНЗ : 
монографія / М. В. Півторак, Н. 
С. Пасічник, О. П. Цвид-Гром, О. 
П. Хомчук [та ін.]; за заг. ред. Я. 
В. Новака. Біла Церква : ТОВ 
«Білоцерківдрук», 2018. 211 с.
2. Управління ресурсами і 
витратами: навчальний посібник 
/ Л.М. Малюга, О.В. Загороднюк, 



Г.О. Коваленко. Умань: ВПЦ 
«Візаві», 2016. 221 с.  
п. 13.
1. Методичні вказівки для 
виконання практичних завдань з 
навчальної дисципліни «Тайм-
менеджмент» для здобувачів 
початкового рівня вищої освіти 
(короткий цикл) спеціальності 
073 «Менеджмент» освітньої 
програми Менеджмент. Умань: 
Уманський НУС, 2020.  34 с. 
Укладачі: к.е.н., доцент 
Загороднюк О.В., Длугоборська 
Л.В.                            2. Методичні 
вказівки для виконання 
самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Тайм-менеджмент» 
для здобувачів початкового рівня 
вищої освіти (короткий цикл) 
спеціальності 073 
«Менеджмент» освітньої 
програми Менеджмент. Умань: 
Уманський НУС, 2020.  65 с. 
Укладачі: к.е.н., доцент 
Загороднюк О.В., Длугоборська 
Л.В.
п. 14.
1. Керівництво студентами, які 
зайняли призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади зі спеціальності 
«Менеджмент»:
- 2016-2017 н.р. (ІІ місце – 
Соломчак В.В.).
Керівництво студентом, який 
зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт:
-  2018-2019 н.р. з напряму 
«менеджмент» – II місце – 
Астафурова Т.В..; 
-   2017-2018 н.р. з напряму 
«Менеджмент» – IІІ місце – 
Швець О.О.
-  2019-2020 н.р. з напряму 
«Менеджмент» – I місце – 
Репетило В.Ю. 
- 2020-2021 н.р. з напряму 
«Менеджмент» – II місце – 
Горбатюк М.І. 
2. Член конкурсної комісії для 
розгляду та рецензування 
студентських наукових робіт (І 
етапу) з напрямів 
«Менеджмент».
3. Член комісії з розробки 
конкурсних завдань і критеріїв 
оцінки їх виконання та 
проведення олімпіади і член 
журі І етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі 
спеціальності «Менеджмент».
п. 15.
1. Загороднюк О., Дослідження 
теоретичних і практичних 
аспектів прийняття 
управлінських рішень. ХII 
Міжнародна науково-практична 
конференція “ Рroblems of 
implementation of science into 
practice”, 20-21 квітня 2020 р., 
Осло, Норвегія. С. 211–215. URL: 
http://isg-konf.com.
2. Загороднюк О.В. Теоретичні 
аспекти самоменеджменту. 
Матеріали науково-практичної 
конференції «Удосконалення 
інформаційно-ресурсного 
забезпечення освіти і науки в 
умовах інтеграції», м. Біла 
Церква 2020 р. Редкол.: за заг. 
ред. Я. В. Новака; наук. ред. Н. С.  
Пасічник. Біла Церква, 2020. С. 
154–156.
3. Загороднюк О.В. Етапи 
розробки і прийняття прийняття 
управлінських рішень. Матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичній конференції 
«Менеджмент ХХІ ст.: проблеми 
та перспективи», м. Умань 2020 
р. Редкол.: Новак  І.М.  (відп.  
ред.)  та  ін. Умань: ВПЦ 
«Візаві», 2020.  С. 41–46.
4. Загороднюк О.В. 
Инновационные направления 
совершенствования организации 
труда менеджера.  Матеріали Х 
Міжнародної науково- 
практичної конференції 
«Современная аграрная 
экономика: наука и практика» 
Горки., 2019. С.  182–189 с.
5. Загороднюк О.В. The 
importance of family-operated 
farms in the aqriculture of Ukraine. 
Современная аграрная 
экономика: наука и практика : 
И.В. Шафранская.  Горки : 
БГСХА, 2019. С. 85–90.
п. 16.
Асоційований член Української 
Асоціації з розвитку 
менеджменту та бізнес освіти, 
свідоцтво №584.



п. 17.
Працювала на посаді бухгалтера 
у КСП «Бузівське», с. Бузівка 
Жашківського району Черкаської 
обл., з 2001 по 2005 рік.
п. 18.
Наукове консультування «ПП 
Прядкін Олександр 
Анатолійович» (договір № 8/8 
від 7 листопада 2018 р.).

Підвищення кваліфікації:
Інститут післядипломної освіти 
НУБіП України, свідоцтво 
СС00493706/000408-16 від 
17.06.2016 р. 
Національний університет 
біоресурсів та 
природокористування України та 
ТОВ “A2 Солюшнз” за спеціально 
затвердженою програмою за 
напрямком «Логістика та 
ланцюги постачання», 
сертифікат за період навчання з 
13.11.2020 р. по 18.12.2020 р.

Детальніше за посиланням: 
https://mzedl.udau.edu.ua/ua/pro
-kafedru/vikladachi-ta-
spivrobitniki/zagorodnyuk-oxana-
vikt.html

316515 Мовчан Людмила 
Володимирівна

старший 
викладач, 
Основне місце 
роботи

Менеджменту Диплом кандидата 
наук ДK 007691, 

виданий 26.09.2012, 
Атестат доцента AД 

004473, виданий 
26.02.2020

18 ОК 8. Іноземна мова Старший викладач кафедри 
української та іноземних мов
Черкаський державний 
університет імені Богдана 
Хмельницького (спеціальність 
«Англійська мова та українська 
мова і література», кваліфікація 
вчителя англійської мови та 
української мови і літератури), 
диплом ЛП ВС №005689 від 
01.07.1997р.
Кандидат педагогічних наук, 
13.00.04 - теорія і методика 
професійної освіти, диплом  ДК 
№007691 від 26.09.2012р.

Доцент кафедри української та 
іноземних мов, атестат доцента   
АД №004473 від 26.02.2020р.

Професіонал з досвідом 
викладацької роботи, що 
відповідає пп. 1, 2, 3, 13, 14, 15 п. 
30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності:
п. 1.
1. Neshchadym, L., Lazariev, O., 
Fernos, Yu., Komisarenko, 
N.,Movchan, L., Tymchuk, S.  
(2019). Methods for Monitoring 
and Analysis of the 
Holidaymakers` Free Time in 
Tourism / Liudmyla Neshchadym 
and others. Education Excellence 
and Innovation Management 
through Vision 2020. Editor: 
Khalid S. Soliman. Proceedings of 
the 33-th IBIMA Conf. 10–11 Apr. 
2019. Granada, Spain. P. 7077–
7081. 
2. Lazariev, O., Fernos, Yu., 
Movchan, L., Komisarenko N., 
Tymchuk, S., Neshchadym, L. 
(2019). Definition of a Process of 
Forming Professional 
Communicative Competence of the 
Future Agrarian Experts. Vision 
2025: Education Excellence and 
Management Innovations through 
Sustainable Economic Competitive 
Advantage. Proceedings of the 34-
th IBIMA Conf. 13–14 Nov. 2019. 
Editor: Khalid S. Soliman. Madrid, 
Spain. P. 11099–11107. 
п. 2.
1. Чучмій І. І., Каричковська С. 
П., Мовчан Л. В. Перевернуте 
навчання у вивченні іноземної 
мови за професійним 
спрямуванням. Сучасні 
інформаційні технології та 
інноваційні методики навчання у 
підготовці фахівців: методологія, 
теорія досвід, проблеми // Зб. 
наук. пр. Вінниця: ТОВ «Друк 
плюс», 2020. Вип. 58. С. 136 – 
144.
2. Каричковська С.П., Мовчан 
Л.В. , Чучмій І. І. Аналіз вступних 
кампаній за спеціальністю 
«Екологія» у закладах вищої 
освіти Черкаської області. 
Педагогіка формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній школах: зб. 
наук. пр./ редкол.: А. В. Сущенко 
(голов. ред.) та ін.) Запоріжжя: 
КПУ, 2020. Вип. 70. Т. 2. С. 144 – 
149.
3. Мовчан Л. В., Комісаренко Н. 
О., Каричковська С. П., Чучмій І. 
І. Основні характеристики 
забезпечення якості освіти 
(польський досвід). Інноваційна 



педагогіка: зб. наук. пр. 
Причорноморський науково-
дослідний інститут економіки та 
інновацій. Херсон: Вид. дім 
«Гельветика», 2020. Вип. 21. Т. 2. 
С. 28 – 33. 
4. Lazariev O. Movchan L. The 
competence approach in teaching 
the second foreign language at non-
linguistic university. Вісник 
Черкаського національного 
університету: зб. наук. пр. Серія 
«Педагогічні науки». Черкаси: 
ЧНУ, 2018. Вип. 7. С. 3 – 12. 
5. Мовчан Л. В. Сучасний погляд 
на якість вищої освіти в Україні. 
Вісник Університету імені 
Альфреда Нобеля: зб. наук. пр. 
Серія «Педагогіка і психологія». 
Педагогічні науки. №1(13).  
Дніпро, 2017. С. 32 – 38.
п. 3.
1. Movchan, L. (2019). New 
tendency of higher education 
development: the Finland 
experience. Development of 
modern science: the experience of 
European countries and prospects 
for Ukraine: monograph / edited by 
authors.  2nd ed.  Riga, Latvia: 
“Baltija Publishing”, 128 – 146.
2. Мовчан Л.В. Сучасні процеси 
формування аграрного освітньо-
наукового потенціалу. 
Соціальний розвиток сільських 
регіонів: колектив. моногр. вип. 
3 / За ред. А. М. Шатохін, М. В. 
Костюк. – Умань : ВПЦ «Візаві» 
(Видавець «Сочінський М. М.»), 
2018. С. 261 – 267.
3. Мовчан Л.В. Професійна 
підготовка в університетах 
Австралії. Научные ответы на 
вызовы современности: 
образование и воспитание, спорт. 
В 2 книгах. К 2.: монография / 
[авт. кол. : Гилев Г. А., 
Краснощекова Г. А., Собянин Ф. 
И. и др.].  Одесса: Куприенко 
С.В., 2016. С. 71 – 82.
п. 13.
1.Мовчан Л. В. Методичні 
вказівки та завдання для 
самостійної роботи з дисципліни 
«Іноземна мова» для здобувачів 
початкового (короткий цикл) 
рівня вищої освіти за 
спеціальністю 073 
«Менеджмент». Умань: ВПЦ 
«Візаві», 2021. 28с.           2. 
Мовчан Л.В. Методичні 
рекомендації для проведення 
практичних занять із дисципліни 
«Іноземна мова» для здобувачів 
початкового (короткий цикл) 
рівня вищої освіти за 
спеціальністю 073 
«Менеджмент». Умань : ВПЦ 
«Візаві», 2020. 25 с. 
п. 14.
1. Підготовка студента-
переможця до ІІ етапу 
Всеукраїнської олімпіади з 
навчальної дисципліни 
«Українська мова (за 
професійним спрямуванням)», м. 
Вінниця 10-20.04.2018р., 
студентка  Адаменко Катерина – 
21м.
2. Член журі та учасник 
Міжнародних (ім. Петра Яцика) 
та Всеукраїнських (ім. Тараса 
Шевченка) конкурсів 
студентський наукових робіт та 
олімпіад з української мови (2016 
– 2020 рр.).
п. 15.
1.Мовчан Л.В., Комісаренко Н.О. 
(2020). Нові методи підготовки 
фахівців. International scientific 
and practical conference: Current 
trends and factors of the 
development of pedagogical and 
psychological science in Ukraine 
and EU countries. Proceedings of 
the 2-nd Conference, September 
25-26, Lublin: Izdevnieciba “Baltija 
Publishing”. P. 2. P. 60 – 63.
2. Movchan L, Komisarenko N. 
(2020). Modern methods in 
entrepreneurship education. 
Eastern European Conference of 
Management and Economics. 
Environmental Management and 
Sustainable Economic 
Development. May, 29. Ljubljana 
school of business. Ljubljana, 
Slovenia. P. 376 – 383.
3. Movchan L., Komisarenko N. 
(2019). Agricultural higher 
education and training in Europe. 
International Conference on 
Advanced Research in Teaching 
and Education. May 10-12, Rome, 
Italy, p.33 – 37. 
4. Movchan L.V. (2018). Quality 



training of experts in Ukraine. 
Modern scientific researches. 
Minsk, Belarus, 6 (2), 56 – 60. 
5. Мовчан Л.В. Стратегічний 
розвиток ВНЗ України.  
Матеріали доповідей 
Міжнародної конференції  
(Будапешт, Угорщина) «Сталий 
розвиток 2030: правова, 
економічна, соціологічна, 
екологічна та політична 
складові». Будапешт, 2017. С. 95-
96.

Підвищення кваліфікації: 
Інститут післядипломної освіти 
НУБіП України, свідоцтво № 
СС00493706/000429-16. від 
17.06.2016 р.

Стажування: Західно-
Фінляндський коледж, м. 
Гуйттінен, Фінляндія 05-
11.03.2017р. сертифікат від 
11.03.2017р.

Детальніше за посиланням:
https://langs.udau.edu.ua/ua/pro-
kafedru/prepodavateli-i-
sotrudniki/movchan-lyudmila-
volodimirivna.html

73747 Новак Інна 
Миколаївна

Завідувач 
кафедри 
менеджменту, 
Основне місце 
роботи

Менеджменту Диплом доктора наук 
ДД 007377, виданий 
20.03.2018, Диплом 
кандидата наук ДK 

044991, виданий 
13.02.2008, Атестат 

доцента 12ДЦ 025680, 
виданий 01.07.2011, 

Атестат професора AП 
001463, виданий 

16.12.2019

14 ОК 7. Основи 
економічних знань

Завідувач кафедри менеджменту
Уманська сільськогосподарська 
академія (спеціальність 
«Менеджмент організацій», 
кваліфікація менеджер-
економіст), диплом НХ №013203 
від 15.06.2000 р.
Кандидат економічних наук, 
08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності), 
диплом ДК №044991 від 
13.02.2008 р.
Доцент кафедри менеджменту 
зовнішньоекономічної 
діяльності, атестат доцента 12ДЦ 
№025680 від 01.07.2011 р.
Доктор економічних наук, 
08.00.03 – економіка та 
управління національним 
господарством, диплом ДД 
№007377 від 20.03.2018 р.
Професор кафедри 
менеджменту, атестат професора 
АП №001463 від 16.12.2019 р.

Професіонал з досвідом 
дослідницької та викладацької 
роботи, що відповідає
пп. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 
18  п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності:
п. 1. 
1. Novak I., Ermakov O., 
Demianyshyna O., Revytska A. 
(2020) Digitalization As A Vector 
Of Technological Changes Of 
Ukraine. International Journal of 
Scientific & Technology Research, 
2020. Volume 9, Issue 01, January 
2020. 1429-1434.        
2.   Nepochatenko O.,  Yermakov   
O.,  Novak I., Kuzina R. (2020) 
Forecasting Investment Demand Of 
Ukrainian Agrarian Enterprises. 
Journal of Advanced Research in 
Dynamical and Control Systems, 
2020, 12(7 Special Issue), PP. 359-
369.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3. Pitel N., Novak I., Alioshkina L., 
Verniuk N., Smoliy L. (2019) 
Managing Logistic System of an 
Enterprise in the Context of 
Conducting International Business 
Transactions. TEM Journal, 2019. 
8(3). 888-893.                                                                                                                                            
4. Novak I.M. (2016). Structuring 
means of attracting capital in the 
development of agricultural 
production as a prerequisite for 
forming innovative mechanism of 
sector investmenting. Маркетинг і 
менеджмент інновацій.  №3. С. 
221–230. 
5. Novak I.M., Verniuk N.O., Novak 
Yu.V. (2016). Structuring of sources 
of attracting capital toagricultural 
production as a prerequisite for the 
formation of an effective 
investment mechanism in the 
agricultural sector. Економічний 
часопис – ХХІ. 159 (5–6). С. 29–
34. 
п. 2. 
1. Школьний О. О., Новак І. М. 
Управління ризиками в 
експортно-орієнтованих 
ланцюгах постачання 
агропродовольчої продукції. 
Збірник наукових праць 
Уманського національного 
університету садівництва. 2020. 
Вип. 97. Ч. 2. С. 219-226. 



2. Novak I.M., Novak Yu.V. 
Innovative approach to the 
modeling of forecast scenarios of 
investment capital attraction as a 
method of solving problems of 
financing and realization of state 
programs. Збірник наукових 
праць Уманського національного 
університету садівництва. 2019. 
Частина ІІ. Випуск 95. С 42–58.
3. Новак І.М. Структурні 
диспропорції розвитку 
інвестиційного процесу. Збірник 
наукових праць Уманського 
національного університету 
садівництва. 2017. Випуск 90. 
Ч.2. С. 148–155. 
4. Новак І.М. Моделювання 
алгоритму визначення 
інвестиційно-привабливого 
підприємства. Проблеми і 
перспективи розвитку 
підприємництва: Збірник 
наукових праць Харківського 
національного автомобільно-
дорожнього університету. 2017. 
№1 (16). Т. 1. С. 140–145. 
5. Новак І.М. Капітал 
інституційних інвесторів як 
альтернативне джерело 
інвестування аграрного сектора 
країни. Науковий вісник 
Херсонського державного 
університету. 2016. №18. (2). С. 
35–38.
п. 3. 
1. Новак І.М, Гоменюк М.О.,  
Вернюк Н.О., Пітель Н.Я. 
Транспортна логістика. Умань: 
Видавець «Сочинський», 2019 р. 
204 с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2.  Клименко Л.В., Вернюк Н.О., 
Школьний О.О., Новак І.М. 
Логістична інфраструктура. 
Умань: Видавець «Сочинський», 
2019 р. 190 с.
п. 5. Координатор від Уманського 
національного університету 
садівництва «Німецько-
української магістерської 
програми з логістики».
п. 7. 
1. Голова експертної комісії 
проведення первинної 
акредитаційної експертизи 
освітньо-професійної програми 
Менеджмент зі спеціальності 073 
Менеджмент за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої 
освіти у Миколаївському 
національному аграрному 
університеті (наказ МОН від 
16.05.2019 №617-л );
2. Експерт Національного 
агентства із забезпечення якості 
вищої освіти (реєстр від 
23.12.2019 р.).
п. 8. 
Член редакційної колегії 
«Збірник наукових праць 
Уманського національного 
університету садівництва». 
(Свідоцтво про державну 
реєстрацію: КВ № 17791 - 6641ПР 
від 17.03.2011р. Включено до 
переліку фахових видань 
України: Бюлетень ВАК України 
№ 8, 2011 
р.).https://journal.udau.edu.ua/ua
/redakczjna-kolegya.html
п. 10.
 Завідувач кафедри менеджменту 
Уманського національного 
університету садівництва 
п. 13. 
1. Методичні рекомендації до 
проведення семінарських занять 
і самостійної роботи з 
дисципліни «Основи 
економічних знань» для 
студентів, що навчаються за 
спеціальністю 073 
«Менеджмент». Модуль 1 І.М. 
Новак.  Умань, 2020. 34 с.
2. Методичні рекомендації до 
проведення семінарських занять 
і самостійної роботи з 
дисципліни «Основи 
економічних знань» для 
студентів, що навчаються за 
спеціальністю 073 
«Менеджмент». Модуль 2 . І.М. 
Новак. Умань, 2020. 38 с.
3. Методичні рекомендації до 
проведення семінарських занять 
і самостійної роботи з 
дисципліни «Основи 
економічних знань» для 
студентів, що навчаються за 
спеціальністю 073 
«Менеджмент». Модуль 3. 
І.М.Новак.  Умань, 2020. 65 с.
п. 14. 
1. Керівництво студентами, які 
зайняли призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської 



олімпіади зі спеціальності:
2016-2017 н.р.  «Менеджмент 
ЗЕД» ІІІ місце Белім А.С.; 
2016-2017 н.р. «Логістика» ІІ 
місце Дробуш Д.В.; 
2017-2018 н.р. «Менеджмент 
ЗЕД» ІІ місце Белім А.С. 
2. Керівництво студентом, який 
зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт:
2016-2017 н.р. з напряму 
«Світове господарство і 
міжнародні економічні 
відносини» – ІІІ місце – Дмитрик 
І.О., з напряму «Менеджмент 
організацій та адміністрування» 
– ІІ місце –  Дробуш Д.В.;
2017-2018 н.р. з напряму 
«Транспортні системи. 
Логістика» – І місце – Белім А.С.;
2018-2019 н.р. з напряму 
«Менеджмент організацій» – І 
місце – Ковбасюк Ю.М.;
2020-2021 н.р. з напряму 
«Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності» – І місце – Унтіла Г.І.
3. Член організаційного комітету 
I етапу Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт та 
член конкурсної комісії для 
розгляду та рецензування 
студентських наукових робіт (І 
етапу) з напрямів «Світове 
господарство і міжнародні 
економічні відносини»(2015-
2017 рр.), «Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності» (2018-2019 рр.) та 
«Логістика» (2018-2019 рр.), 
«Менеджмент організацій і 
адміністрування» (2020-2021 
рр.).
4. Член організаційного комітету 
I етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади та член 
журі І етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі 
спеціальності «Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності», «Логістика», 
«Менеджмент організацій і 
адміністрування».
п. 15. 
1. Новак І.М. Використання 
аграрних розписок як механізм 
залучення
інвестиційного капіталу в 
розвиток галузі. Сталий 
економічний розвиток: актуальні 
проблеми та механізми 
забезпечення : матеріали 
Міжнар. наук-практ. конф., 9 
квіт. 2020 р., м. Умань / МОН 
України, Уманський держ. пед. 
ун-т імені Павла Тичини; [за ред. 
О. Г. Чирви]. – Умань : ВПЦ 
«Візаві», 2020. С
144-146.
2. Новак І.М. Дослідження 
методологічних засад 
економічної теорії як 
каталізатора надходжень 
інвестиційних ресурсів в аграрну 
галузь. Матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної конференції 
«Менеджмент ХХІ: проблеми та 
перспективи». УНУС. 2020. 
С.94–96.
3. Новак І.М., Пітель Н.Я. 
Формування передумов 
ефективного інвестування в 
підприємства АПК. Матеріали 
Всеукраїнської наукової 
конференції молодих учених і 
науково-педагогічних 
працівників «Підсумки наукової 
роботи за 2014-2019 рр.», 
приурочена 175-річчю 
Уманського НУС. Умань. 
Редакційно-видавничий відділ 
Уманського НУС, 2019. С. 180–
183.
4. Новак И.Н., Вернюк Н.А. 
Формирование предпосылок для 
эффективного инвестирования в 
предприятия АПК. Современная 
аграрная экономика: наука и 
практика : материалы 
международной научно-
практической конференции / 
редкол.: И. В. Шафранская (гл. 
ред.) [и др.].  Горки : БГСХА, 
2019. с. 187–191.
5. Новак І.М. Альтернативні 
інвестиційні механізми 
забезпечення розвитку аграрного 
сектора України. Сучасні 
проблеми і перспективи 
економічної думки: матеріали 5 
Всеукраїнської науково-
практичної Інтернет-конференції 
молодих учених та студентів, 
УДПУ. Умань, 2018 р., С.32–36.
п. 16. 



Асоційований член Української 
Асоціації  з розвитку 
менеджменту та бізнес-освіти, 
свідоцтво №579.
п. 18. 
1. Науково-аналітичне 
обґрунтування стратегічного 
розвитку підприємницької 
діяльності «ПП Прядкін 
Олександр Анатолійович» 
(договір № 8/8 від 7 листопада 
2018 р.);
2. Формування стратегії 
управління транспортними 
потоками для ТОВ «СВК 
Україна» Добровеличківського 
району Кіровоградської області, 
(акт впровадження від 27 лютого 
2018 р.).

Науково-педагогічне 
стажування: 
Університет «Проф. Д-р. Асен 
Златарова» м. Бургас (Болгарія) 
за спеціальною затвердженою 
програмою за напрямком 
«Економіка» (сертифікат № 
4342 від 1.07.2019 р.

Національний університет 
біоресурсів та 
природокористування України та 
ТОВ “A2 Солюшнз” за спеціально 
затвердженою програмою за 
напрямком «Логістика та 
ланцюги постачання», 
сертифікат за період навчання з 
13.11.2020 р. по 18.12.2020 р.

Сертифікат про рівень володіння 
мовою на рівні В 2 у 2018 р.
Детальніше за посиланням:
https://mzedl.udau.edu.ua/ua/pro
-kafedru/vikladachi-ta-
spivrobitniki/inna-mikolaivna-
novak.html

121143 Альошкіна 
Людмила Петрівна

доцент, Основне 
місце роботи

Менеджменту Диплом магістра, 
Уманська державна 

аграрна академія, рік 
закінчення: 2003, 

спеціальність: 0502 
Менеджмент 

організацій, Диплом 
кандидата наук ДK 

059952, виданий 
26.05.2010, Атестат 

доцента 12ДЦ 031543, 
виданий 17.05.2012

15 ОК 6. Основи наукових 
досліджень

Доцент кафедри менеджменту
Уманська сільськогосподарська 
академія (спеціальність 
«Менеджмент організацій», 
кваліфікація магістр з 
менеджменту), диплом ЕР № 
23071505 від 19.06.2003 р.

Кандидат економічних наук, 
08.00.04 – економіка та 
управління підприємствами, ДК 
№ 059952 від 26.05.2010 р.

Доцент кафедри менеджменту 
зовнішньоекономічної 
діяльності, атестат доцента 12ДЦ 
№ 031543 від 17.05.2012 р.

Професіонал з досвідом 
дослідницької та викладацької 
роботи, що відповідає
пп. 1, 2, 3, 8, 10, 13, 14, 15, 16  п. 30 
Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності:
п. 1. 
1. Pitel N., Alioshkina L., Verniuk 
N., Novak I., Smoliy L. (2019). 
Managing Logistic System of an 
Enterprise in the Context of 
Conducting International Business 
Transactions. TEM Journal, 8(3), 
888-893. 
2. Alina Burliai, Liudmyla 
Alioshkina, Diana Naherniuk 
(2018). Ecological management in 
agriculture of Ukraine as a 
prerequisite for sustainable 
development. International 
Scientific Days 2018 "Towards 
Productive, Sustainable and 
Resilient Global Agriculture and 
Food Systems". Slovak University 
of Agriculture in Nitra, P.356-364. 
ISBN 978-80-552-1500-6 
п. 2. 
1.  Альошкіна Л.П. Формування 
системи управління земельними 
ресурсами на основі оптимізації 
екологобезпечного використання 
земель. Агросвіт. Київ: ТОВ «ДКС 
Центр», 2020. № 9. С. 63-70.
2. Альошкіна Л. П. Інноваційна 
логістична стратегія як 
інструмент оптимізації бізнес-
процесів аграрних підприємств. 
Науковий вісник Мукачівського 
державного університету. Серія 
«Економіка» Випуск 2(12), 2019 
р. С. 57-62.
3. Клименко Л.В., Альошкіна 
Л.П., Пітель Н.Я. Стратегія 
мінімізації дистабілізуючого 
впливу експортних загроз на 
господарську діяльність 
вітчизняних аграрних 
формувань. Науково-
виробничий журнал «Бізнес-
навігатор». 2018. Випуск 2-1 (45). 
С. 138- 143.



4. Пітель Н.Я., Альошкіна Л.П., 
Клименко Л.В. Пріоритети 
державної політики 
стимулювання логістичних 
процесів. Економіка та держава. 
№ 8 . 2018. С. 13 – 18. 
5. Pitel N.Y., Alioshkina L.P.  ABC 
analysis as a tool of optimization of 
marketing management of export-
led enterprises. Маркетинг і 
менеджмент інновацій. 2016. 
№3. С. 87-94. 
п. 3. 
1. Логістичний менеджмент: 
навч. посібник / Петренко Н. О., 
Школьний О. О., Кустріч Л. О., 
Альошкіна Л. П. Умань: 
Видавець «Сочінський М. М.», 
2019. 266 с.
2. Управління бізнес-процесами в 
логістиці: Навчальний посібник. 
/ Пітель Н.Я., Альошкіна Л.П., 
Клименко Л.В. Загороднюк О.В.  
Умань: Видавець «Сочинський 
М.М.», 2019. 398 с.
п. 8. 
1. Відповідальний виконавець 
наукового проекту за 
господарчою тематикою за 
договором № 8/8 від 7 листопада 
2018 р. «Науково-аналітичне 
обґрунтування стратегічного 
розвитку підприємницької 
діяльності «ПП Прядкін 
Олександр Анатолійович».
2. Відповідальний виконавець 
наукового проекту за 
господарчою тематикою за 
договором № 5 від 06.06.2017 р. 
Посадові інструкції персоналу 
підприємства (ТОВ «Агрофірма 
Оксанина»).
3. Відповідальний виконавець по 
науково-дослідній роботі за 
господарчою тематикою за 
договором № 73 від 01.06.2016 р. 
«Бізнес-план стратегії розвитку 
підприємства ТОВ 
«ОфісТехСервіс».
п. 10. 
1. Керівник науково-дослідної 
лабораторії «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності 
та логістики».
2. Секретар вченої ради 
факультету менеджменту.
п. 13. 
1. Альошкіна Л.П. Методичні 
вказівки до проведення 
практичних занять з дисципліни 
«Основи наукових досліджень» 
для студентів початкового  
(короткий цикл) рівня 
спеціальності 073 
«Менеджмент» освітня програма 
«Менеджмент» – Умань: 
Уманський національний 
університет садівництва.  2020. 
С. 40.
2. Альошкіна Л.П. Методичні 
вказівки до самостійної роботи з 
дисципліни «Основи наукових 
досліджень» для студентів 
початкового  (короткий цикл) 
рівня спеціальності 073 
«Менеджмент» освітня програма 
«Менеджмент» – Умань: 
Уманський національний 
університет садівництва. 2020. С. 
57.
п. 14. 
1. Член конкурсної комісії для 
розгляду та рецензування 
студентських конкурсних робіт за 
напрямами «Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності»; «Логістика».
2. Керівництво студентом-
переможцем  І туру 
Всеукраїнського конкурсу на 
кращу студентську наукову 
роботу за напрямом 
«Менеджмент організацій» 
Морозом Романом 
Віталійовичем (ІІІ місце).
п. 15. 
1. Алешкина Л.П. Проблемы 
развития агрологистичной 
системы Украины. Актуальные 
проблемы инновационного 
развития агропромышленного 
комплекса Беларуси : сборник 
научных трудов по материалам 
ХI Международной научно-
практической конференции : в 2 
ч. Ч. 1 / редкол.: И. В. 
Шафранская (отв. ред.) [и др.]. – 
Горки : БГСХА, 2020.  С. 3-10.
2. Альошкіна Л.П. Домінанти 
застосування логістики в 
контексті здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності 
вітчизняними підприємствами. 
Матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції.  
Логістичний менеджмент: 



проблеми, перспективи та 
геостратегічні вектори розвитку 
Редкол.: Новак І.М. (відп. ред.) та 
ін. Умань: Редакційно-
видавничий відділ Уманського 
національного університету 
садівництва, 2020. С. 43-45.
3. Альошкіна Л.П. Стратегічні 
напрями розвитку екологічного 
менеджменту у вітчизняному 
аграрному виробництві. 
Матеріали Міжнародна науково-
практична конференція «Сталий 
економічний розвиток: актуальні 
проблеми та механізми 
забезпечення».  Умань, 
Уманський державний 
педагогічний університет імені 
Павла Тичини, 2020. С. 160-163.
4.Альошкіна Л. П. Особливості 
управління виробничою 
діяльністю аграрних 
підприємств. Менеджмент ХХІ 
століття: проблеми і 
перспективи: матеріали Х 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції, м. 
Умань, 22 жовтня 2020 р. Умань, 
2020.
5.Альошкіна Л. П. Стратегія 
розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності
аграрних підприємств України в 
контексті інтеграційних 
процесів. Сучасний менеджмент: 
проблеми та перспективи 
розвитку: матеріали 5-ої 
Всеукраїнської наук.-практ. 
конф. 29.05.2020: тези 
доповідей. 2020. м. Херсон, 2020. 
С. 16-19.
п. 16. Асоційований член 
Української Асоціації  з розвитку 
менеджменту та бізнес-освіти, 
свідоцтво №590.

Підвищення кваліфікації: 
Інститут післядипломної освіти 
НУБіП України, свідоцтво СС 
00493706/000393-16, від 
17.06.2016 р.

Національний університет 
біоресурсів та 
природокористування України та 
ТОВ «A2 Солюшнз» за 
спеціально затвердженою 
програмою за напрямком 
«Логістика та ланцюги 
постачання», сертифікат за 
період навчання з 13.11.2020 р. 
по 18.12.2020 р.

Детальніше за посиланням:
https://mzedl.udau.edu.ua/ua/pro
-kafedru/vikladachi-ta-
spivrobitniki/aleshkina-ljudmila-
petrivna.html

194337 Осадча Лариса 
Анатоліївна

доцент, Основне 
місце роботи

Лісового і садово-
паркового 

господарства

Диплом кандидата 
наук ДK 044749, 

виданий 13.02.2008, 
Атестат доцента 12ДЦ 

026816, виданий 
20.01.2011

28 ОК 5. Психологія Доцент кафедри фізичного 
виховання та психолого- 
педагогічних дисциплін

Уманський державний 
педагогічний інститут ім. П.Г. 
Тичини
(спеціальність «Педагогіка і 
методика початкової освіти», 
кваліфікація вчитель початкових 
класів), диплом РВ№826801 від 
29.06.1991 р.
Український державний 
педагогічний університет ім. 
М.Драгоманова (спеціальність 
«Психологія, практична 
психологія в системі освіти», 
кваліфікація практичний 
психолог), диплом ДСК 
№005105 від 17.06. 1994 р.
 Кандидат психологічних наук, 
19.00.10 – організаційна 
психологія, економічна 
психологія, диплом ДК № 
044749 від 13.02.2008 р.
Доцент кафедри соціально- 
гуманітарних дисциплін, атестат 
доцента 12ДЦ № 026816 від 
20.01.2011 р.
Професіонал з досвідом 
дослідницької та викладацької 
роботи, що відповідає пп. 1, 2, 13, 
15 п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності:
п. 1. 
1. Petrenko N., Kustrich L.,  
Kozhukhіvska R., Osadcha L., 
Polishchuk E., Movchaniuk A. 
(2019). Modernization of the 
Personnel Management System on 
the Basis of a Context-Competence 
Approach.  International Business 
Information Management 
Conference (33rd IBIMA). 
Granada, Spain 10-11 April.С. 
667951-6689.



2. Osodlo V., Perepeliuk T., 
Osadcha L., Hrynova N. (2019). 
Features of self-realization of the 
subject in a military-professional 
activity.  Opción, Año 35, Especial 
№.21: 429-445.
п. 2. 
1. Осадча Л.А. Психологічний 
імідж сучасного менеджера. 
Психологічний журнал: наукове 
видання Уманського державного 
педагогічного університету ім. 
Павла Тичини. Умань, 2019. 
Вип.2. С.46-57.
2. Осадча Л.А. Мотивація праці 
менеджера / Міжнародний 
науковий журнал «Інтернаука». 
№3. 2018. С. 111-116.
3. Осадча Л.А. Профілактика та 
подолання професійного стресу 
персоналу в аграрній організації 
/ Актуальні проблеми психології. 
Т.1 «Організаційна психологія. 
Економічна психологія. 
Соціальна психологія» / За наук. 
ред. С.Д. Максименка, Л.М. 
Карамушки. Вип. 47. К. 2018. С. 
144-150.
4. Осадча Л.А. Формування 
професійної компетенції 
майбутніх менеджерів 
/Актуальні проблеми сучасної 
науки: Міжнародний науковий 
журнал «Інтернаука». Київ, 2017. 
II том . С.59-64.
5.Осадча Л.А. Проблема стресу у 
професійній діяльності 
менеджерів / Актуальні 
проблеми сучасної науки: 
Міжнародний науковий журнал. 
Київ, Україна, 2016 II том  С.11-14
п. 13. 
1. Осадча Л.А. Методичні 
вказівки для проведення 
практичних занять та 
самостійної роботи студентів з 
дисципліни 
Психологія».Умань:ВПЦ 
«Візаві». 2020. 98с.
2. Осадча Л.А. Психологія 
управління в системі аграрних 
формувань: навч. 
прак./Л.А.Осадча. Умань:ВПЦ 
«Візаві», 2018. 98с.
3. Осадча Л.А. Психологія 
управління. Навчально-
методичний посібник. 
Умань:ВПЦ «Візаві», 2018. 143с.
4. Осадча Л.А. Психологія 
управління в системі аграрних 
формувань: Навчальна програма 
для підготовки студентів зі 
спеціальності „Менеджмент” та 
перепідготовки керівників 
аграрних формувань. За наук. 
ред. Л.М. Карамушки. К.: 
Міленіум, 2016. 56 с.
п. 15. 
1. Осадча Л.А. Вплив 
матеріального достатку на 
психологію людини. Научные 
исследования: парадигма 
инновационного развития: 
сбор¬ник тезисов научных 
трудов Международной научной 
конференции (Братислава–Вена, 
«25» марта 2020 года). 
Международный науч¬ный 
центр развития науки и 
технологий, 2020. С. 74-79
2. Осадча Л.А. Психологічне 
здоровя персоналу освітніх 
організацій. Актуальні проблеми 
розвитку організаційної та 
економічної психології в Україні: 
тези ХІV Міжнародної науково-
практичної онлайн-конференції 
з організаційної та економічної 
психології «Психологічне 
здоров’я персоналу організацій: 
проблеми та технології 
забезпечення» /за наук.  ред. 
С.Д.Максименка, 
Л.М.Карамушки. К, 2020. С. 41–
42
3. 4.Осадча Л.А. Професійне 
вигорання в умовах пандеміі : 
збірник матеріалів Х 
Всеукраїнської наукової 
Інтернет-конференції, 29-30 
жовтня 2020 р. / гол. ред. Сафін 
О.Д. Умань. С.6–10
4. Осадча Л.А Психологічні 
особливості впровадження та 
використання цифрових 
технологій в освітніх процесах у 
вузі/Цифрова трансформація та 
інновації в економіці, праві, 
державному управлінні, науці і 
освітніх процесах: збірник 
наукових праць Міжнародної 
науково-практичної 
конференції/Фінансово-
економічна наукова рада, 2019. 
С.120–126 
5. Осадча Л.А. Формування 



професійної компетенції 
майбутніх фахівців-менеджерів. 
Менеджмент 21 століття: 
проблеми і перспективи. 
Матеріали  міжнародної науково- 
практичної конференції, 
м.Умань, 11 жовтня 2019р. 
Редкол. Школьний О.О. та інш. 
Умань: Видавничо - 
поліграфічний центр «Візаві», 
2018. С.173–176

Підвищення кваліфікації: 
Інститут післядипломної освіти 
НУБіП України, свідоцтво СС 
00493706/000433-16, 
«Інноваційна спрямованість 
педагогічної діяльності», 
17.06.2016.

Детальніше за посиланням:
https://sport.udau.edu.ua/ua/pro-
kafedru/vikladachi-ta-
spivrobitniki/osadcha-larisa-
anatoliivna.html

295393 Ліщук Роман 
Ігорович

Завідувач 
кафедри, 
Основне місце 
роботи

Економіки і 
підприємництва

Диплом спеціаліста, 
Уманський державний 

педагогічний 
університет імені 

Павла Тичини, рік 
закінчення: 2006, 

спеціальність: 010103 
Педагогіка і методика 

середньої освіти. 
Фізика та основи 

інформатики, Диплом 
спеціаліста, 
Уманський 

національний 
університет 

садівництва, рік 
закінчення: 2017, 

спеціальність: 
7.03060101 

менеджмент 
організацій і 

адміністрування, 
Диплом кандидата 

наук ДK 037913, 
виданий 29.09.2016, 
Атестат доцента AД 

002103, виданий 
05.03.2019

15 ОК 4. Інформаційні 
системи та технології

Завідувач кафедри 
інформаційних технологій
Уманський державний 
педагогічний університет ім. П. 
Тичини (спеціальність 
«Педагогіка та методика 
середньої освіти. Фізика та 
основи інформатики», 
кваліфікація - вчитель фізики, 
основ інформатики, астрономії та 
безпеки життєдіяльності), 
диплом ЕР № 30128652 від 
10.06.2006 р.

ПВНЗ «Європейський 
університет» (спеціальність 
«Інформаційні управляючі 
системи і технології», 
кваліфікація – інженер-
програміст), диплом 12 ДСК № 
162811 від 19.06.2009 р.
Кандидата технічних наук, 
спеціальність – 05.13.05 
комп’ютерні системи та 
компоненти, диплом ДК № 
037913 
від 29.09.2016 р.
Доцент кафедри туризму та 
готельно-ресторанної справи, 
атестат доцента  АД № 002103 
від
05.03.2019 р.

Професіонал з досвідом 
дослідницької та викладацької 
роботи, що відповідає пп. 1, 10, 
13, 18,  п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності:
п. 1. 
1. Kucheruk V., Kurytnik I., 
Kulakov P., Lishchuk R., 
Moskvichova Y., Kulakova  A. 
(2018). Definition of dynamic 
characteristics of pointer 
measuring devices on the basis of 
automatic indications 
determination. Archives of Control 
Sciences, Volume 28 (LXIV), № 3, 
p. 401–418.
п. 10. 
Завідувач кафедри 
інформаційних технологій 
п. 13. 
Інструктивно-методичні 
матеріали для виконання 
лабораторних робіт студентами 
початкового (короткого циклу) 
рівня вищої освіти спеціальності 
073 «Менеджмент» з дисципліни 
«Інформаційні системи та 
технології» / Ліщук Р.І. – Умань: 
УНУС, 2020. 38 с.
2. Методичні вказівки для 
виконання самостійної роботи 
студентами початкового 
(короткого циклу) рівня вищої 
освіти спеціальності 073 
«Менеджмент» з дисципліни 
«Інформаційні системи та 
технології» / Ліщук Р.І. – Умань: 
УНУС, 2020. 16 с.
п. 18. 
Консультування ФГ «Анастас 
плюс»

Підвищення кваліфікації: 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і 
торгівлі», свідоцтво  № ПК 
01597997/00171-18 від 16.02.2018 
р.

Детальніше за посиланням:
https://ekis.udau.edu.ua/ua/pro-
kafedru/vikladachi-ta-
spivrobitniki/lishhuk-roman-
igorovich1.html

334485 Гребінюк Наталія викладач, Лісового і садово- 21 ОК 9. Фізичне Викладач кафедри фізичного 



Миколаївна Основне місце 
роботи

паркового 
господарства

виховання виховання і психолого-
педагогічних дисциплін
Національний педагогічний 
університет імені М.П. 
Драгоманова (спеціальність 
«Фізичне виховання», 
кваліфікація учитель фізичної 
культури, керівник спортивних 
секцій шкільних та позашкільних 
закладів), диплом ДСК № 097740 
від 24.05.2007 р.

Професіонал з досвідом 
викладацької роботи, що 
відповідає
пп. 13, 14, 16, 17, 18 п. 30 
Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності:
п. 13. 1. Гребінюк Н.М. Методичні 
рекомендації з шахів. Умань, 
2017. 58 с.
2. Гребінюк Н.М. Методичні 
рекомендації для самостійного 
тренування і фізична підготовка 
баскетболістів. Умань: ВПЦ 
«Візаві», 2017. 58 с. 
3. Гребінюк Н.М. Методичні 
вказівки з міні-футболу. Умань: 
ВПЦ «Візаві», 2017 р . 58 с. 
4. Гребінюк Н.М. Методичні 
рекомендації для проведення 
практичних занять з дисципліни 
«Фізичне виховання» для 
студентів факультету 
«Менеджменту». Футбол. Тестові 
завдання. Умань: ВПЦ «Візаві», 
2018. 36 с. 
п. 14. Обов’язки головного 
секретаря на змаганнях 
Чемпіонатів України в 2015-2019 
рр. і Всеукраїнських змаганнях 
які проводились на базі 
Уманського національного 
університету садівництва. 
Керівництво студентами, які 
брали участь у Всеукраїнських, 
обласних, міських змаганнях з 
баскетболу, футболу. 
п. 16. Виконання обов’язків 
секретаря федерації з баскетболу 
м. Умань.
п. 17. Досвід практичної роботи –
1997-2009 рік – викладач 
фізичного виховання Уманського 
агротехнічного коледжу.
п. 18. Консультування ВСП 
Агротехнічний коледж

Підвищення кваліфікації: 
Інститут післядипломної освіти 
НУБіП України, свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
СС00493706/003579-17 від 
16.06.2017 р.

Детальніше за посиланням:
https://sport.udau.edu.ua/ua/pro-
kafedru/vikladachi-ta-
spivrobitniki/grebinyuk-nataliya-
mikolaivna.html

328967 Гарбар Ольга 
Петрівна

доцент, Основне 
місце роботи

Менеджменту Диплом кандидата 
наук ДK 012634, 

виданий 28.03.2013, 
Атестат доцента AД 

005410, виданий 
24.09.2020

10 ОК 1. Історія та 
культура України

Доцент кафедри соціально-
гусанітарних і правових 
дисциплін

Київський державний інститут 
культури ім. О.Є. Корнійчука 
(спеціальність 
«Бібліотекознавство та 
бібліографія», кваліфікація – 
бібліотекар-бібліограф), диплом 
ТВ 921986 від 1.06.1990 р.
Кандидат історичних  наук, 
07.00.07 – історія науки й 
техніки, диплом ДК № 012634 
від 28.03.2013 р.
Доцент кафедри соціально-
гуманітарних і правових 
дисциплін, атестат доцента АД 
№ 005410 від 24.09.2020 р.
Професіонал з досвідом 
дослідницької та викладацької 
роботи, що відповідає
пп. 1, 2, 3, 13, 15 п. 30 Ліцензійних 
умов провадження освітньої 
діяльності:
п. 1. 
1. Kozhukhіvska R., Sakovska O., 
Shpykuliak O., Podzihun S. Harbar 
O. Social customer-oriented 
technologies in the tourism 
industry: an empirical analysis. 
TEM Journal. 2019. Vol. 8. Issue. 4. 
P. 1371-1383. 
2. Kozhukhіvska R., Sakovska O., 
Udovenko I., Skurtol S., Nechytailо 
V. Harbar O. Peculiarities of 
creating advertising activities on 
the tourist services market. 
Proceedings of the 34th 
International Business Information 
Management Association 
Conference, IBIMA 2019: 34th 
IBIMA Conference: 13-14 
November 2019, Madrid, Spain. 
Editor Khalid S. Soliman. 2019. 
п. 2. 



1. Гарбар О.П., Костюк М.В. 
Наукові дослідження із 
землеробства в Уманському 
сільського-сподарському 
інституті (кінець XIX – друга 
половина XX ст.): до 175-ї річниці 
заснування. Часопис української 
історії. К., 2019. Вип. 40. С. 92 – 
102. (Index Copernicus).
2. Гарбар О.П. Науково-освітня 
та практична діяльність 
академіка В. В. Пашкевича ⁄ М. В. 
Костюк, О. П. Гарбар. Часопис 
української історії. Київ, 2018. 
Вип. 38. С. 112‒123. (Index 
Copernicus). 
3. Garbar O.P., Yeschenko V.O. 
Contribution of scientists of the 
department of general agriculture 
of Uman national university of 
horticulture to the domestic 
agricultural science development. 
Історія науки і біографістики. 
2018. №2. 
URL:http://inb.dnsgb.com.ua/201
8-2/06.pdf
4. Гарбар О.П. Внесок професора 
С. С. Рубіна у дослідження 
сівозмін Часопис української 
історії. Київ, 2016. Вип. 33. С. 
119–123. 
п. 3. 
1. Костюк М.В., Гарбар О.П. 
Історія та культура України: 
навчальний посібник для 
студентів неспеціальних 
факультетів усіх форм навчання. 
Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 284 
с.
2. Гарбар О.П. Виробнича 
діяльність вченого-агронома С. С. 
Рубіна. Соціальний розвиток 
сільських регіонів: колективна 
монографія. Умань, 2018. Вип. 3. 
С. 241‒248. 
3. Harbar O.P,, Kostiuk M.V. 
Formation and development of 
scientific research on agriculture in 
Uman agricultural institute (at the 
end of the 19th - during the 20th 
century): historical and scientific 
aspect. Social sciences: 
development prospects in countries 
of Europe at the beginning of the 
third millennium: Collective 
monograph. Riga: Izdevnieciba 
“Baltija Publishing”, 2018. p. 76–
96.
4. Гарбар О. П. Професор С. С. 
Рубін – фундатор наукової школи 
вітчизняного садового та 
польового землеробства. 
European vector of contemporarv 
psychology pedagogy and sociai 
sciences the experience of Ukraine 
and the republic of Poland: 
collective monograph. – 
Sandomierz Poiand, 2018. С. 75–
92. 
5. Коцур А.П., Гарбар О.П. 
Професор С. С. Рубін (1900–1985 
рр.): наукова, організаційна, 
педагогічна та громадська 
діяльність: монографія. К.: ООО 
"Інтерсервіс", 2016. 218 с.
п. 13. 
1. Гарбар О. П. Історія та 
культура України. Методичні 
рекомендації до семінарських 
занять для студентів 
неспеціальних факультетів усіх 
форм навчання. Умань: 
Оперативна поліграфія, 2019. 80 
с.
2. Гарбар О. П. Історія та 
культура України: методичні 
рекомендації до семінарських 
занять для студентів 
спеціальності 073 
«Менеджмент». Умань: 
Оперативна поліграфія, 2020. 78 
с.
п. 15. 
1. Гарбар О. П. Висвітлення 
науково-освітньої та практичної 
діяльності професора С. С. 
Рубіна. Modern educational space: 
the transformation of national 
models in terms of intergration, 
October 26, 2018: proceedings of 
the Conference. Leipzig, 2018. P. 
55‒58.
2. Гарбар О.П. Симон Рубін ‒ 
фундатор вітчизняного садового 
землеробства. Проблемы 
истории и культуры пограничья: 
гуманитарное знание и вызовы 
времени: материалы Междунар. 
науч. конф., посвящ. 200-летию 
И.Е. Храповицкого, г. 
Верхнедвинск, 16 июня 2017 г. / 
Верхнедвинский историко-
краеведческий музей; редкол.: 
В.А. Ганский (гл. ред.), М.Г. 
Бембель, Т.С. Дмитриева [и. др.]. 
Минск: Белнаучкнига, 2017. С. 



64–68.

Підвищення кваліфікації: 
Інститут післядипломної освіти 
НУБіП України, свідоцтво СС 
№00493706⁄003576-17, 
«Інноваційна спрямованість 
педагогічної діяльності», 
16.06.2017 р.

Детальніше за посиланням:
https://social.udau.edu.ua/ua/pro-
kafedru/vikladachi-ta-
spivrobitniki/garbar-olga-
petrivna.html

 
 

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

 
Програмні результати 

навчання ОП
ПРН відповідає 

результату 
навчання, 

визначеному 
стандартом 

вищої освіти 
(або охоплює 

його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи оцінювання

ПРН 14.  Визначати основні 
економічні показники 
підприємства (підрозділу) 
для підвищення 
ефективності діяльності.

ОК 13. Основи статистичної 
діагностики

Тематичні лекції; практичні і семінарські 
заняття із вирішенням професійно-
орієнтованих задач; інтерактивні заняття; 
розв’язання конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
комп’ютерне тестування; екзамен.

ОК 15. Управління виробничою 
діяльністю

Тематичні, проблемні лекції; практичні і 
семінарські заняття із проведенням 
презентацій, дискусій, круглих столів, 
вирішення професійно-орієнтованих 
задач; інтерактивні заняття; 
індивідуальні заняття із підготовкою 
рефератів, науково-дослідних робіт, 
розв’язання конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
презентація науково-дослідних, 
проблемних робіт, рефератів;
екзамен.

Навчальна практика Індивідуальні заняття із розв’язанням 
конкретних ситуацій; консультації з 
викладачами; самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої 
рекомендованої літератури; навчальна 
практика.

Індивідуальні заняття із розв’язанням 
конкретних ситуацій; консультації з 
викладачами; самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої 
рекомендованої літератури; навчальна 
практика.

Виробнича практика Індивідуальні заняття із розв’язанням 
конкретних ситуацій; консультації з 
викладачами; самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої 
рекомендованої літератури; виробнича 
практика.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає захист звітів із практики; 
залік.

Підсумкова атестація Консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

Комплексний кваліфікаційний екзамен

ПРН 13. Демонструвати 
вміння планувати, 
аналізувати, мотивувати 
та контролювати

ОК 12. Тайм-менеджмент Тематичні, проблемні лекції; практичні і 
семінарські заняття із проведенням 
дискусій, вирішення професійно-
орієнтованих задач; інтерактивні заняття; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; екзамен.

ОК 16. Менеджмент Тематичні, проблемні лекції; практичні і 
семінарські заняття із проведенням 
презентацій, дискусій, круглих столів, 
вирішення професійно-орієнтованих 
задач; інтерактивні заняття; 
індивідуальні заняття із підготовкою 
науково-дослідних робіт, розв’язання 
конкретних ситуацій; консультації з 
викладачами; самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої 
рекомендованої літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
комп’ютерне тестування; презентація 
науково-дослідних, проблемних робіт; 
екзамен.

ОК 16. Курсова робота 
(менеджмент)

Індивідуальні заняття із підготовкою 
науково-дослідних робіт; консультації з 
викладачами; самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої 
рекомендованої літератури

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає захист курсової роботи.

ПРН 12. Вміння 
застосовувати основні 
правила оформлення ділової 
документації, 
організовувати і 

ОК 6. Основи наукових 
досліджень

Тематичні, проблемні лекції; практичні і 
семінарські заняття із проведенням 
презентацій, дискусій; інтерактивні 
заняття; індивідуальні заняття із 
підготовкою рефератів, науково-

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
презентація науково-дослідних робіт, 
рефератів; залік.



контролювати 
документообіг.

дослідних робіт; консультації з 
викладачами; самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої 
рекомендованої літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle

ОК 10. Ділова українська мова Тематичні, проблемні лекції; практичні і 
семінарські заняття із проведенням 
презентацій, дискусій, круглих столів; 
інтерактивні заняття; індивідуальні 
заняття із підготовкою рефератів, есе; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
презентація есе, рефератів; екзамен.

ОК 12. Тайм-менеджмент Тематичні, проблемні лекції; практичні і 
семінарські заняття із проведенням 
дискусій, вирішення професійно-
орієнтованих задач; інтерактивні заняття; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; екзамен.

ПРН 11. Мати базові знання 
сучасних інформаційних 
технологій, навички роботи 
в комп’ютерних мережах у 
процесі створення і 
реалізації 
сільськогосподарської 
продукції.

ОК 4. Інформаційні системи та 
технології

Лекція, інтерактивна лекція (медіа 
презентація), online-лекція, лабораторні 
роботи, графічні роботи, самосійна 
робота, метод дистанційного 
електронного навчання (Moodle), 
консультації.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне опитування; перевірку 
виконання студентами завдань на 
лабораторних заняттях, перевірку 
виконання завдань самостійної роботи, 
поточний модульний контроль; 
підсумковий модульний контроль 
(екзамен) у формі комп’ютерного 
тестування.

Виробнича практика Індивідуальні заняття із розв’язанням 
конкретних ситуацій; консультації з 
викладачами; самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої 
рекомендованої літератури; виробнича 
практика.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає захист звітів із практики; 
залік.

ПРН 10. Застосовувати 
навички письмової та усної 
професійної комунікації 
державною  та іноземною 
мовами

ОК 8. Іноземна мова Практичні і семінарські заняття; 
інтерактивні заняття; індивідуальні 
заняття із підготовкою перекладів, есе; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі посібників та 
іншої рекомендованої літератури, 
навчальних мультимедійних матеріалів, 
через електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; екзамен.

ОК 10. Ділова українська мова Тематичні, проблемні лекції; практичні і 
семінарські заняття із проведенням 
презентацій, дискусій, круглих столів; 
інтерактивні заняття; індивідуальні 
заняття із підготовкою рефератів, есе; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
презентація есе, рефератів; екзамен.

Підсумкова атестація Консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

Комплексний кваліфікаційний екзамен

ПРН 9. Здатність 
проводити професійну 
діяльність на основі чинних 
нормативно-правових актів.

ОК 6. Основи наукових 
досліджень

Тематичні, проблемні лекції; практичні і 
семінарські заняття із проведенням 
презентацій, дискусій; інтерактивні 
заняття; індивідуальні заняття із 
підготовкою рефератів, науково-
дослідних робіт; консультації з 
викладачами; самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої 
рекомендованої літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
презентація науково-дослідних робіт, 
рефератів; залік.

ОК 14. Правознавство Тематичні лекції; практичні і семінарські 
заняття із проведенням презентацій, 
дискусій, інтерактивні заняття; 
індивідуальні заняття із розв’язанням 
конкретних правових ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; екзамен.

ПРН 8. Володіти навичками 
аналізу впливу 
конкурентного середовища 
на діяльність підприємств 
аграрної сфери та вміти 
налагоджувати ефективні 
комунікації між 
функціональними 
складовими організації.

ОК 11. Комунікативний 
менеджмент

Тематичні лекції; практичні і семінарські 
заняття із проведенням презентацій, 
дискусій, вирішення професійно-
орієнтованих задач; інтерактивні заняття; 
індивідуальні заняття із підготовкою 
науково-дослідних робіт, консультації з 
викладачем; самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої 
рекомендованої літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
комп’ютерне тестування; презентація 
науково-дослідних робіт; екзамен.

ОК 17. Основи агробізнесу Тематичні, проблемні лекції; практичні і Рейтингова система оцінювання, яка 



семінарські заняття із проведенням 
презентацій, дискусій, круглих столів, 
вирішення професійно-орієнтованих 
задач; інтерактивні заняття; 
індивідуальні заняття із підготовкою 
рефератів, науково-дослідних робіт, 
розв’язання конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
комп’ютерне тестування; аналіз рефератів 
та результатів науково-дослідних робіт; 
екзамен.

Виробнича практика Індивідуальні заняття із розв’язанням 
конкретних ситуацій; консультації з 
викладачами; самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої 
рекомендованої літератури; виробнича 
практика.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає захист звітів із практики; 
залік.

Підсумкова атестація Консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

Комплексний кваліфікаційний екзамен

ПРН 5. Знати і розуміти 
методи збирання, обробки 
та аналізу інформації для 
обґрунтування 
управлінських рішень 
технічного рівня.

ОК 2. Вища та прикладна 
математика

Тематичні лекції; практичні заняття; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
виконання розрахункових робіт; екзамен.

ОК 4. Інформаційні системи та 
технології

Лекція, інтерактивна лекція (медіа 
презентація), online-лекція, лабораторні 
роботи, графічні роботи, самосійна 
робота, метод дистанційного 
електронного навчання (Moodle), 
консультації.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне опитування; перевірку 
виконання студентами завдань на 
лабораторних заняттях, перевірку 
виконання завдань самостійної роботи, 
поточний модульний контроль; 
підсумковий модульний контроль 
(екзамен) у формі комп’ютерного 
тестування.

ОК 13. Основи статистичної 
діагностики

Тематичні лекції; практичні і семінарські 
заняття із вирішенням професійно-
орієнтованих задач; інтерактивні заняття; 
розв’язання конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
комп’ютерне тестування; екзамен.

ОК 15. Управління виробничою 
діяльністю

Тематичні, проблемні лекції; практичні і 
семінарські заняття із проведенням 
презентацій, дискусій, круглих столів, 
вирішення професійно-орієнтованих 
задач; інтерактивні заняття; 
індивідуальні заняття із підготовкою 
рефератів, науково-дослідних робіт, 
розв’язання конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
презентація науково-дослідних, 
проблемних робіт, рефератів;
екзамен.

Виробнича практика Індивідуальні заняття із розв’язанням 
конкретних ситуацій; консультації з 
викладачами; самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої 
рекомендованої літератури; виробнича 
практика.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає захист звітів із практики; 
залік.

ПРН 6. Вміти 
застосовувати знання щодо 
забезпечення ефективності 
діяльності підприємств 
аграрної сфери чи їх 
структурних підрозділів.

Підсумкова атестація Консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

Комплексний кваліфікаційний екзамен

Виробнича практика Індивідуальні заняття із розв’язанням 
конкретних ситуацій; консультації з 
викладачами; самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої 
рекомендованої літератури; виробнича 
практика.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає захист звітів із практики; 
залік.

ОК 16. Курсова робота 
(менеджмент)

Індивідуальні заняття із підготовкою 
науково-дослідних робіт; консультації з 
викладачами; самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої 
рекомендованої літератури

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає захист курсової роботи.

ОК 13. Основи статистичної 
діагностики

Тематичні лекції; практичні і семінарські 
заняття із вирішенням професійно-
орієнтованих задач; інтерактивні заняття; 
розв’язання конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
комп’ютерне тестування; екзамен.

ОК 15. Управління виробничою 
діяльністю

Тематичні, проблемні лекції; практичні і 
семінарські заняття із проведенням 
презентацій, дискусій, круглих столів, 
вирішення професійно-орієнтованих 
задач; інтерактивні заняття; 
індивідуальні заняття із підготовкою 

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
презентація науково-дослідних, 
проблемних робіт, рефератів;
екзамен.



рефератів, науково-дослідних робіт, 
розв’язання конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

ОК 16. Менеджмент Тематичні, проблемні лекції; практичні і 
семінарські заняття із проведенням 
презентацій, дискусій, круглих столів, 
вирішення професійно-орієнтованих 
задач; інтерактивні заняття; 
індивідуальні заняття із підготовкою 
науково-дослідних робіт, розв’язання 
конкретних ситуацій; консультації з 
викладачами; самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої 
рекомендованої літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
комп’ютерне тестування; презентація 
науково-дослідних, проблемних робіт; 
екзамен.

ОК 17. Основи агробізнесу Тематичні, проблемні лекції; практичні і 
семінарські заняття із проведенням 
презентацій, дискусій, круглих столів, 
вирішення професійно-орієнтованих 
задач; інтерактивні заняття; 
індивідуальні заняття із підготовкою 
рефератів, науково-дослідних робіт, 
розв’язання конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
комп’ютерне тестування; аналіз рефератів 
та результатів науково-дослідних робіт; 
екзамен.

ПРН 4. Знати та розуміти 
форми і методи організації 
діяльності підприємства.

ОК 3. Основи менеджменту Тематичні, проблемні лекції; практичні і 
семінарські заняття із проведенням 
презентацій, дискусій, інтерактивні 
заняття; індивідуальні заняття із 
розв’язанням конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
презентація науково-дослідних робіт; 
екзамен.

ОК 16. Менеджмент Тематичні, проблемні лекції; практичні і 
семінарські заняття із проведенням 
презентацій, дискусій, круглих столів, 
вирішення професійно-орієнтованих 
задач; інтерактивні заняття; 
індивідуальні заняття із підготовкою 
науково-дослідних робіт, розв’язання 
конкретних ситуацій; консультації з 
викладачами; самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої 
рекомендованої літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
комп’ютерне тестування; презентація 
науково-дослідних, проблемних робіт; 
екзамен.

ОК 16. Курсова робота 
(менеджмент)

Індивідуальні заняття із підготовкою 
науково-дослідних робіт; консультації з 
викладачами; самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої 
рекомендованої літератури

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає захист курсової роботи.

Навчальна практика Індивідуальні заняття із розв’язанням 
конкретних ситуацій; консультації з 
викладачами; самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої 
рекомендованої літератури; навчальна 
практика.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає захист звітів із практики; 
залік.

Підсумкова атестація Консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

Комплексний кваліфікаційний екзамен

Виробнича практика Індивідуальні заняття із розв’язанням 
конкретних ситуацій; консультації з 
викладачами; самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої 
рекомендованої літератури; виробнича 
практика.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає захист звітів із практики; 
залік.

ПРН 3. Демонструвати 
базові знання та розуміння 
економічних категорій, 
використовувати 
понятійно-категоріальний 
апарат та концепції 
менеджменту

ОК 3. Основи менеджменту Тематичні, проблемні лекції; практичні і 
семінарські заняття із проведенням 
презентацій, дискусій, інтерактивні 
заняття; індивідуальні заняття із 
розв’язанням конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
презентація науково-дослідних робіт; 
екзамен.

ОК 6. Основи наукових 
досліджень

Тематичні, проблемні лекції; практичні і 
семінарські заняття із проведенням 
презентацій, дискусій; інтерактивні 
заняття; індивідуальні заняття із 
підготовкою рефератів, науково-
дослідних робіт; консультації з 
викладачами; самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої 
рекомендованої літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
презентація науково-дослідних робіт, 
рефератів; залік.



навчального процесу Moodle

ОК 7. Основи економічних знань Тематичні, проблемні лекції; практичні і 
семінарські заняття із проведенням 
презентацій, дискусій, круглих столів; 
інтерактивні заняття; індивідуальні 
заняття із підготовкою рефератів, есе; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
презентація есе, рефератів; екзамен.

ОК 15. Управління виробничою 
діяльністю

Тематичні, проблемні лекції; практичні і 
семінарські заняття із проведенням 
презентацій, дискусій, круглих столів, 
вирішення професійно-орієнтованих 
задач; інтерактивні заняття; 
індивідуальні заняття із підготовкою 
рефератів, науково-дослідних робіт, 
розв’язання конкретних ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
презентація науково-дослідних, 
проблемних робіт, рефератів;
екзамен.

ОК 16. Менеджмент Тематичні, проблемні лекції; практичні і 
семінарські заняття із проведенням 
презентацій, дискусій, круглих столів, 
вирішення професійно-орієнтованих 
задач; інтерактивні заняття; 
індивідуальні заняття із підготовкою 
науково-дослідних робіт, розв’язання 
конкретних ситуацій; консультації з 
викладачами; самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої 
рекомендованої літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
комп’ютерне тестування; презентація 
науково-дослідних, проблемних робіт; 
екзамен.

ОК 16. Курсова робота 
(менеджмент)

Індивідуальні заняття із підготовкою 
науково-дослідних робіт; консультації з 
викладачами; самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої 
рекомендованої літератури

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає захист курсової роботи.

Навчальна практика Індивідуальні заняття із розв’язанням 
конкретних ситуацій; консультації з 
викладачами; самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої 
рекомендованої літератури; навчальна 
практика.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає захист звітів із практики; 
залік.

Підсумкова атестація Консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

Комплексний кваліфікаційний екзамен

ПРН 2. Знати та розуміти 
сутність, принципи та 
причинно-наслідкові зв’язки 
розвитку суспільства, 
вміти аналізувати 
історичні події та процеси.

ОК 1. Історія та культура України Тематичні, проблемні лекції; семінарські 
заняття із проведенням презентацій, 
дискусій, круглих столів; інтерактивні 
заняття; індивідуальні заняття із 
підготовкою рефератів; консультації з 
викладачами; самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої 
рекомендованої літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
презентація науково-дослідних, 
проблемних робіт, екзамен.

ПРН 1. Знати і 
реалізовувати свої права і 
обов’язки як члена 
суспільства, вести здоровий 
спосіб життя.

ОК 1. Історія та культура України Тематичні, проблемні лекції; семінарські 
заняття із проведенням презентацій, 
дискусій, круглих столів; інтерактивні 
заняття; індивідуальні заняття із 
підготовкою рефератів; консультації з 
викладачами; самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої 
рекомендованої літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
презентація науково-дослідних, 
проблемних робіт, екзамен.

ОК 5. Психологія Тематичні, проблемні лекції; практичні і 
семінарські заняття із проведенням 
презентацій, дискусій, круглих столів; 
інтерактивні заняття; індивідуальні 
заняття із підготовкою рефератів, есе;
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
презентація есе, рефератів; залік.

ОК 9. Фізичне виховання Практичні методи, словесний та 
демонстраційний методи навчання

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає залік.

ОК 14. Правознавство Тематичні лекції; практичні і семінарські 
заняття із проведенням презентацій, 
дискусій, інтерактивні заняття; 
індивідуальні заняття із розв’язанням 
конкретних правових ситуацій; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; екзамен.



ПРН 7. Вміти працювати 
самостійно та у команді, 
займати активну життєву 
позицію та розвивати 
лідерські якості.

ОК 5. Психологія Тематичні, проблемні лекції; практичні і 
семінарські заняття із проведенням 
презентацій, дискусій, круглих столів; 
інтерактивні заняття; індивідуальні 
заняття із підготовкою рефератів, есе;
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
презентація есе, рефератів; залік.

ОК 9. Фізичне виховання Практичні методи, словесний та 
демонстраційний методи навчання

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає залік.

ОК 11. Комунікативний 
менеджмент

Тематичні лекції; практичні і семінарські 
заняття із проведенням презентацій, 
дискусій, вирішення професійно-
орієнтованих задач; інтерактивні заняття; 
індивідуальні заняття із підготовкою 
науково-дослідних робіт, консультації з 
викладачем; самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої 
рекомендованої літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
комп’ютерне тестування; презентація 
науково-дослідних робіт; екзамен.

ОК 12. Тайм-менеджмент Тематичні, проблемні лекції; практичні і 
семінарські заняття із проведенням 
дискусій, вирішення професійно-
орієнтованих задач; інтерактивні заняття; 
консультації з викладачами; 
самонавчання на основі конспектів, 
посібників та іншої рекомендованої 
літератури, навчальних мультимедійних 
матеріалів, через електронне модульне 
середовище навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; екзамен.

ОК 16. Менеджмент Тематичні, проблемні лекції; практичні і 
семінарські заняття із проведенням 
презентацій, дискусій, круглих столів, 
вирішення професійно-орієнтованих 
задач; інтерактивні заняття; 
індивідуальні заняття із підготовкою 
науково-дослідних робіт, розв’язання 
конкретних ситуацій; консультації з 
викладачами; самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої 
рекомендованої літератури, навчальних 
мультимедійних матеріалів, через 
електронне модульне середовище 
навчального процесу Moodle.

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає усне і письмове опитування; 
поточний модульний контроль; 
комп’ютерне тестування; презентація 
науково-дослідних, проблемних робіт; 
екзамен.

ОК 16. Курсова робота 
(менеджмент)

Індивідуальні заняття із підготовкою 
науково-дослідних робіт; консультації з 
викладачами; самонавчання на основі 
конспектів, посібників та іншої 
рекомендованої літератури

Рейтингова система оцінювання, яка 
передбачає захист курсової роботи.

 


