
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Комунальний заклад вищої освіти "Одеська академія 
неперервної освіти Одеської обласної ради"

Освітня програма 47043 Педагогіка вищої школи

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма

  

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 4383

Повна назва ЗВО Комунальний заклад вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти 
Одеської обласної ради"

Ідентифікаційний код ЗВО 02137097

ПІБ керівника ЗВО Задорожна Любов Кирилівна

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://ooiuv.odessaedu.net

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/4383

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 47043

Назва ОП Педагогіка вищої школи

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту

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

Кафедра освітньої політики; кафедра методики викладання і змісту 
освіти; кафедра психології, соціальної роботи та інклюзивної освіти; 
відділ освітньо-наукової підготовки

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Одеса, пров. Нахімова, 8; пл. Михайлівська,17

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 367871

ПІБ гаранта ОП Кузнєцова Неля Вікторівна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

pvsh@ooiuv.odessaedu.net

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-270-35-82

Додатковий телефон гаранта ОП +38(050)-165-69-99
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підгрунтям для розроблення ОП стала потреба Одеської області у забезпеченні неперервної педагогічної освіти; 
реорганізація КЗ «Одеський обласний інститут удосконалення вчителів» у КЗВО «Одеська академія неперервної 
освіти Одеської обласної ради» (рішення Одеської обласної ради від 12.06.18 р. №775-VII). Стрімкі реформи 
освітньої галузі актуалізували потребу посилення взаємодії між фаховими педагогічними коледжами Одеської 
області (КЗВО «Балтський педагогічний фаховий коледж», КЗВО «Білгород-Дністровський педагогічний фаховий 
коледж», КЗВО «Одеський педагогічний фаховий коледж») і Академією. Багаторічний досвід Академії з підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів, участь у багатьох регіональних програмах, українських і міжнародних проєктах 
стало передумовою відкриття ОП, яка має враховувати і оперативно вирішувати регіональні потреби у підготовці 
магістрів у галузі освітніх, педагогічних наук. Проєкт ОП був затверджений НМР Академії. ОП була затверджена 
рішенням Вченої ради (протокол № 3 від 29.04.20). З метою відповідного забезпечення  кадрового складу ОП було 
відкрито нову кафедру педагогіки та освітнього менеджменту, оголошено і проведено конкурс на посади НПП. Для 
виконання обов’язків гаранта була запрошена кандидат педагогічних наук, доцент Н.В. Кузнєцова, яка має 
відповідний рівень професійної і наукової кваліфікації, багаторічний досвід роботи у ЗВО. До викладання були 
залучені фахівці інших кафедр Академії. Набір здобувачів вищої освіти уперше був здійснений у 2020 р. На момент 
започаткування ОП відповідний стандарт вищої освіти був відсутній. У 2021 р. були запропоновані зміни до ОП у 
зв’язку з набуттям чинності стандарту вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 
Освіта/Педагогіка для другого (магістерського) рівня вищої освіти. При внесенні змін були ураховані пропозиції і 
зауваження зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів, отримані шляхом різних форм опитування у 2020-2021 н.р. Крім 
цього при внесенні змін робоча група враховувала затверджений стандарт на групу професій «Викладачі закладів 
вищої освіти». Оновлена ОП була затверджена рішенням Вченої ради (протокол № 4 від 30.06.21). Структура і зміст 
ОП обумовлені поєднанням класичного підходу до підготовки фахівців у галузі вищої освіти і педагогіки з гнучким, 
динамічним, спроможним ураховувати регіональні потреби, зокрема, потребою підготовки магістрів, спроможних 
викладати не тільки у ЗВО, а і фахової передвищої освіти, у яких здійснюється короткий цикл вищої освіти шляхом 
підготовки молодших бакалаврів, а у деяких розпочата підготовка бакалаврів (КЗВО «Балтський педагогічний 
фаховий коледж»). ОП отримала підтримку Ради директорів закладів фахової передвищої освіти Одеської області з 
пропозицією розширити спектр підготовки фахівців не тільки для педагогічних коледжів, але і інших. 
 
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

З З

1 курс 2021 - 2022 7 3 0

2 курс 2020 - 2021 7 7 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень програми відсутні

другий (магістерський) рівень 47040 Педагогіка середньої освіти
47043 Педагогіка вищої школи
47044 Освітній менеджмент у педагогічних системах

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

48690 Освітні, педагогічні науки

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

 Загальна площа Навчальна площа
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Усі приміщення ЗВО 8030 2042

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

8030 2042

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма opp_pvsh_2021.pdf TCTNCM8HwjoZXaZwkgsFrGSXCPQ6kFULJorFo4CF42
o=

Освітня програма opp_pvsh_2020.pdf ebR6S92cjw4To1F/D0UCE81NUUgWGJWNcnl7fCDxZH
A=

Навчальний план за ОП nav_plan_pvsh_21_z.pdf A8fVrALa6PvAoGMUODONU+ZtMDH9mHTmFqQsj/Pq
FVg=

Навчальний план за ОП navch_plan_pvsh_20_z.pdf 7qe12mbXpIYzzbfpPpttyeX4XhMCDEbTzNxgAhdef4s=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

recenz pvch 2021.pdf eSJ+/vUiI6XA1tdHKSrgwSqOa11+qfdFICcD0ViUIUc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

recenzia_2020.pdf eM0b5gBl2EjpgiNIsB9/nTDWtUxUQF5BBsJ+/kht0Qs=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Основною метою ОП є підготовка фахівців, здатних розв’язувати задачі і проблеми вищої освіти, педагогіки вищої 
школи у професійній діяльності, що передбачає врахування потреб регіону, застосування теоретичних положень та 
методів освітніх, педагогічних наук, проведення досліджень, здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог. Особливостями ОП є: поєднання класичного підходу до підготовки фахівців 
магістерського ступеню у галузі вищої освіти і педагогіки з інноваційним, зорієнтованим на регіональні потреби у 
фахівцях, здатних працювати не тільки у закладах вищої освіти, а і фахової передвищої освіти, у яких здійснюється 
короткий цикл вищої освіти шляхом підготовки молодших бакалаврів та бакалаврів; орієнтація на здобувачів, які 
вже мають досвід педагогічної діяльності, але хочуть поглибити його у контексті горизонтальної кар’єри, або 
розвиватися у напрямку вертикальної кар’єри; використання напрацювань Академії щодо освітньої діяльності з 
різними категоріями здобувачів; належна база, яка дозволяє безболісно переходити у різні формати навчання 
(онлайн чи офлайн); використання сучасних підходів до освітнього процесу з наданням переваги інтерактивним, 
інформаційно-комунікаційним технологіям навчання.

 

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

Місією КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» є забезпечення розвитку неперервної 
освіти, що передбачає підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 
кадрів, генерацію і поширення сучасних знань у сфері педагогіки і освіти у регіональному, національному та 
європейському просторі 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_192/files/merged_1.pdf . Згідно з визначеною 
місією, на основі національних, європейських та світових стандартів Академією забезпечується становлення та 
сталий професійно-компетентнісний розвиток фахівців у галузі педагогіки і освіти, здатних до реалізації державної і 
регіональної освітньої політики, здійснення інноваційних змін, забезпечення освітнього процесу в умовах 
інформаційного суспільства на засадах гуманізму та соціального партнерства. Цілі ОП відповідають місії та стратегії 
розвитку Академії, оскільки їх реалізація спрямована на підготовку педагогічних та науково-педагогічних кадрів з 
урахуванням регіонального контексту, регіональної освітньої політики та регіональних потреб, зокрема, потреб 
Академії у сучасних фахівцях, здатних забезпечувати сучасний освітній процес на засадах соціального партнерства.

 

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

Інтереси і пропозиції здобувачів вищої освіти враховувались шляхом: 
- участі здобувачів у опитуваннях щодо якості ОП, освітнього процесу, якості викладання; 
- здобувач освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти 1 курсу Катерина Крищук є членом робочої групи;
- участі здобувачів у засіданнях робочої групи ОП у 2020-2021 н.р. (студентки Л. Бригадир та Г. Руденко). Слід 
зазначити, що Л. Бригадир як завідувач відділення енергетичних систем ВСП «Одеський технічний фаховий коледж 
Одеської академії харчових технологій» брала участь у проходженні акредитації за місцем роботи. Висловила 
пропозицію враховувати особливості діяльності викладачів закладів фахової передвищої освіти зі студентами, 
запропонувала додати до програми асистентської практики проведення кураторських годин з питань академічної 
доброчесності;
- висловлення побажань під час зустрічей з гарантом ОП та завідувачем відділу освітньо-наукової підготовки 
(приділити більше уваги питанням запобігання академічного плагіату тощо). У ОП 2020 ці питання розглядались 
при вивченні ОК10 Основи академічного письма. В ОП 2021 ця дисципліна стала вибірковою, а в змісті ОК1 
Методологія і організація науково-педагогічних досліджень академічне письмо представлено окремою темою. 
Акредитація первинна і випускників ОПП ще немає. У подальшому планується проводити систематичне опитування 
випускників цієї ОП з метою з’ясування їх пропозицій.

- роботодавці

Академія розбудовує систему неперервної педагогічної освіти, тісно співпрацює з закладами вищої освіти (ДЗ 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Одеський національний 
університет імені І.І. Мечникова); педагогічними фаховими коледжами Одеської області (КЗВО «Балтський 
педагогічний фаховий коледж», КЗВО «Білгород-Дністровський педагогічний фаховий коледж», КЗВО «Одеський 
педагогічний фаховий коледж»); із Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації. 
Інтереси та пропозиції стейкхолдерів були враховані шляхом рецензування проєктів ОП, участі у розширених 
засіданнях кафедри педагогіки та освітнього менеджменту. Представники роботодавців мали змогу висловлювати 
пропозиції під час громадського обговорення проєкту ОП зі змінами, який було розміщено на сайті Академії: 
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/gromadske-obgovorennya-os.html . У процесі проєктування і реалізації ОП 
зовнішніми стейкхолдерами виступили заклади вищої освіти та фахової передвищої освіти Одеської області. Голова 
Ради директорів закладів фахової передвищої освіти Одеської області, директор Одеського коледжу транспортних 
технологій, кандидат філософських наук Й.Й. Дидишко надав рецензію на ОП 2021, у якій запропонував розширити 
орієнтацію ОП не тільки на заклади вищої освіти та педагогічні коледжі, але і інші заклади фахової передвищої 
освіти, які відчувають потребу у сучасних педагогічних кадрах. 

- академічна спільнота

Зауваження та пропозиції учасників освітнього процесу щодо змісту ОП висловлювались при обговоренні проєктів 
ОП 2020 та ОП 2021 на засіданнях кафедр Академії, НМР та Вченої ради. Рішенням НМР із проєкту ОП 2020 були 
вилучені: ЗК9, ЗК10, СК11, СК12, ПР13. Додали ЗК Здатність генерувати нові ідеї, проводити дослідження на 
відповідному рівні (протокол від 18.03.20 № 1). ОП 2020 розглядалась на засіданні Вченої ради (протокол від 
29.04.20 № 3).   Проєкт змін до ОПП 2021 у зв’язку із затвердженням стандарту обговорювася на засіданні кафедри 
педагогіки та освітнього менеджменту (протокол від 24.05.21 №9). Результати громадського обговорення проєкту 
змін до ОПП розглядались на розширеному засіданні кафедри педагогіки та освітнього менеджменту із 
запрошенням проректорів, рецензентів (Голова Ради директорів ЗФПО Й.Й. Дидишко), залучених стейкхолдерів 
(директор КЗВО «Одеський педагогічний фаховий коледж» к.п.н. Бєляк О.М.) (протокол від 22.06.21 №10). ОП 2021 
була схвалена рішенням НМР (протокол від 27.05.21 № 3) та Вченої ради (протокол від 30.06.21 № 4). У результаті 
обговорення академічною спільнотою ОП 2021 був збільшений перелік вибіркових дисциплін, до викладання яких 
залучені всі кафедри Академії. 

- інші стейкхолдери

Проєкт ОП 2021 був наданий для рецензування відділу професійної, вищої освіти та молодіжної політики 
Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації. У рецензії за підписом начальника відділу 
Т. Абозіної зазначена перспективність для Одеського регіону підготовки фахівців магістерського ступеня у галузі 
освітніх, педагогічних наук, здатних проєктувати і реалізовувати сучасний освітній процес у закладах вищої освіти 
та закладах фахової передвищої освіти, зокрема, фахових педагогічних коледжах. На розширене засідання кафедри 
педагогіки та освітнього менеджменту була запрошена д.п.н., професор кафедри педагогіки ОНУ І.П. Аннєнкова, яка 
зазначила, що, враховуючи сучасні концепції навчання впродовж життя (Life Long Education), визначення у 
нормативних документах необхідності постійного професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних 
працівників, доцільно до переліку програмних результатів навчання додати такий: «Підвищувати свій 
загальнокультурний та професійний рівень, визначати напрями і етапи професійного саморозвитку та самоосвіти 
протягом життя, підвищувати фахову компетентність та педагогічну майстерність» (протокол від 22.06.21 №10).

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

Тенденції розвитку спеціальності постійно відслідковуються шляхом співпраці з закладами вищої освіти (ДЗ 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Одеський національний 
університет імені І.І. Мечникова), академічною спільнотою.  Упродовж трьох років в Академії проводиться 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і 
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перспективи розвитку», на якій обговорюються актуальні проблеми розвитку особистісно-професійної 
компетентності педагога в умовах інноваційних змін в освіті, трансформації змісту та технологій неперервної 
педагогічної освіти, реалії та перспективи НУШ, модернізація вітчизняної освіти, інновації як засіб прогресивних 
змін в освіті, виховання особистості у вимірі нових освітніх реалій. https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/naukova-
diyalnist-.html. Тенденції розвитку ринку праці були враховані під час внесення змін у ОП 2021. Потреба у підготовці 
педагогічних і науково-педагогічних (для забезпечення підготовки молодших бакалаврів і бакалаврів) працівників, 
зокрема, викладачів загальних дисциплін є підгрунтям розвитку ОП не тільки у напрямі лише педагогіки вищої 
школи, але і педагогіки фахової передвищої освіти. 

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

При формулюванні цілей та програмних результатів навчання ОП урахований галузевий контекст, зокрема, 
затвердження стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти». У відповідності до Концепції 
розвитку педагогічної освіти https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti 
обсяг практичної підготовки складає 30 кредитів. З метою врахування галузевого контексту до обов’язкових 
компонентів ОП уведені дисципліни: ОК6 Тенденції і перспективи розвитку вищої освіти, ОК10 Цифрові технології 
в освітній та дослідницькій діяльності. Скорочення чисельності НПП у ЗВО Одеської області як результат 
зменшення кількості здобувачів вищої освіти, скорочення кількості ЗВО як наслідок їх об’єднання, натомість, досить 
активний розвиток закладів ФПО, досить стабільні показники з тенденцією збільшення абітурієнтів до цих закладів 
є підставою доповнення цільової аудиторії  ОП особами, зацікавленими в освітній кваліфікації магістра освітніх, 
педагогічних наук з перспективою викладацької діяльності у ЗВО, закладах ФПО, які, зокрема, провадять освітню 
діяльність за коротким циклом вищої освіти. Регіональні аспекти реалізуються за рахунок включення у зміст 
навчальних дисциплін питань історичного та прикладного спрямування, відповідних вибіркових дисциплін. 
Питання історії розвитку педагогічної освіти і науки на Півдні України розглядаються в ОК6 Тенденції і 
перспективи розвитку вищої освіти, у ВД Історія педагогіки та освіти. 

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

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 2021  робоча група орієнтувалася більшою 
мірою на стандарт вищої освіти, оскільки він був затверджений Наказом МОН України від 11.05.21 № 520. При 
розробці проєкту, у процесі перегляду ОП 2020 було враховано досвід реалізації ОП «Педагогіка вищої школи» 
Київського університету імені Бориса Грінченка, Університету імені Альфреда Нобеля, Національного університету 
біоресурсів і природокористування України,  НУ Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. На підґрунті 
аналізу ОП зазначених ЗВО і наукової установи уточнювались цілі, перелік загальних та спеціальних 
компетентостей, конкретизувались програмні результати навчання. Здійснювалось порівняння переліку 
обов’язкових ОК у різних ОП, структурно-логічних схем, обсягу ОК, зокрема, практичної підготовки. З метою 
належного забезпечення програмних РН при визначенні обсягу ОК13 «Магістерське дослідження. Підготовка та 
захист кваліфікаційної роботи» були враховані рекомендації щодо забезпечення академічної доброчесності, 
напрацьовані в межах проєктів «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти»/Academic Integrity and 
Quality Initiative; Проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine 
Project – SAIUP); а також рекомендації  Національної команди експертів з реформування вищої освіти - HERE team 
(Higher Education Reform Experts).

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

Зміст освітньої програми дає можливість досягнути результатів навчання, які регламентовані стандартом вищої 
освіти та визначені ЗВО. При розробці змін до ОП 2021 був грунтовно проаналізований стандарт вищої освіти, 
зокрема, Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей (таблиця 2) 
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/82566/ . З урахуванням цього була переглянута ОП 2020, внесені відповідні 
зміни до переліку загальних та спеціальних компетентностей, програмних результатів навчання, внесені зміни у 
Матрицю ІV відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми та Матрицю V 
забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми. Загальні та 
спеціальні компетентності, програмні результати навчання, передбачені ОП 2021, відповідають стандарту вищої 
освіти. Матриця V забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми 
чітко демонструє цю кореляцію. ПР 1-11 відповідають результатам навчання, визначеним стандартом. Аналіз 
Матриці V дозволяє констатувати дотримання дидактичних принципів системності, послідовності, органічної 
єдності теоретичної і практичної підготовки здобувачів вищої освіти у структурі ОП. Особливо слід відзначити 
забезпеченість кожного ПР не тільки теоретичними ОК, але і ОК практичної підготовки (ОК11 Асистентська 
практика та ОК12 Науково-дослідна практика) та ОК13 Магістерське дослідження. Підготовка та захист 
кваліфікаційної роботи. Крім результатів навчання, регламентованих стандартом, у ОП визначені ПР12. 
Підвищувати свій загальнокультурний та професійний рівень, визначати напрями і етапи професійного 
саморозвитку та самоосвіти протягом життя, підвищувати фахову компетентність та педагогічну майстерність та  
ПР13. Продуктивно працювати в групі, забезпечуючи позитивний соціально-психологічний клімат на засадах  
освітнього партнерства. Ці програмні результати вважаємо важливими з т.з. вимог сучасного освітнього простору. 
Досягнення ПР12 забезпечується опануванням ОК4 Психологія вищої школи, ОК9 Педагогічна майстерність та 
етика викладача, ОК11 Асистентська практика. Здобувачі отримують належну теоретичну підготовку з цього 
питання, освітній процес скерований на формування мотивації самовдосконалення, під час практики у них є 
можливість реалізовувати теоретичні надбання в освітній процес на рефлексивній основі.

Сторінка 6



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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка для другого 
(магістерського) рівня вищої освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.05.21 № 520) наявний.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

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)?

66

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

24

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

Усі освітні компоненти ОП відповідають предметній області спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. ОК 
розкривають зміст об’єкту вивчення, а саме: вищої освіти (ОК 3, 5, 6-9, 11-13); освітніх процесів у формальній, 
неформальній та інформальній освіті (ОК 2-13); узагальнений соціально-педагогічний досвід, висвітлений у 
педагогічних теоріях, концепціях, контекстних (професійно орієнтованих) практиках вищої освіти (ОК 1-13). ОК 
забезпечують підготовку висококваліфікованого фахівця у галузі вищої освіти, здатного професійно застосовувати 
на практиці сучасні педагогічні форми, методи та прийоми; формування компетентностей використовувати набуті 
знання та вміння у професійній (викладацькій, освітній, виховній, науково-дослідницькій, аналітичній, 
консультативній, комунікативній, організаційно-методичній) діяльності; формування готовності вирішувати 
актуальні проблеми педагогічної науки та освітньої практики у галузі вищої освіти, зокрема, короткого циклу. ОК 
складають логічну взаємопов’язану систему, структурними компонентами якої є такі змістові блоки: ОК 
загальнопедагогічної підготовки (ОК 1, 2, 7, 8, 10 - 16 кредитів ЄКТС); ОК спеціальної підготовки (ОК 3, 4, 5, 6, 9 - 20 
кредитів ЄКТС); ОК практичної підготовки (ОК 11, 12, 13 - 30 кредитів ЄКТС); дисципліни вільного вибору (24 
кредити ЄКТС). Логічна послідовність вивчення ОК представлена структурно-логічною схемою ОП. Опанування 
теоріями, концепціями освітніх, педагогічних наук, принципами їх використання забезпечують формування 
загальних і спеціальних компетентностей. У процесі реалізації ОП використовуються як загальнонаукові, так і 
спеціально наукові методи, які застосовуються у психолого-педагогічних дослідженнях. Здобувачі опановують їх у 
процесі теоретичного навчання (ОК 1, 3, 4, 6, 7, 8), продовжують формувати компетентності під час вивчення 
практико орієнтованих курсів (ОК 5, 9, 10), конкретизують під час науково-дослідної практики і використовують під 
час проведення магістерського дослідження і підготовки кваліфікаційної роботи. З метою забезпечення 
формування ПР надається перевага інтерактивним технологіям, інформаційно-комунікаційним, проєктним, 
технології розвитку критичного мислення. З метою забезпечення формування здатності до використання сучасних 
інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій у освітній та дослідницькій діяльності здобувачі 
використовують їх впродовж усього навчання. Вони є обов’язковими при підготовці до практичних занять, виступів і 
презентацій, виконанні завдань для самостійної роботи, написанні наукових текстів тощо.  Контент-аналіз освітніх 
компонент та зіставлення їх змісту з сутністю визначених компетентностей та ПР дозволяє стверджувати, що зміст 
ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності.

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

Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів ОП забезпечують: 
відповідне нормативне забезпечення, зокрема, Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права 
на вільний вибір навчальних дисциплін 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_vil_vubir_dus.pdf наявність 
дисциплін вільного вибору 24 кредити ЄКТС); 
можливість обирати місце проходження виробничої практики (Положення про порядок проведення практики 
здобувачів вищої освіти) 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_proved_praktyky.pdf 
можливість зарахування РН, отриманих у неформальній та інформальній освіті (Положення про зарахування 
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результатів неформальної та інформальної освіти»   
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_rez_nef_inf_osv.pdf можливість 
навчатися за індивідуальним графіком у разі наявності особливих індивідуальних потреб (Положення про порядок 
організації навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком) 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_ind_graf.pdf визнання РН 
учасників програм академічної мобільності (Положення про реалізацію права на академічну мобільність учасників 
освітнього процесу КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради») 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_akad_mobl.pdf .

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

Право на вибір навчальних дисциплін закріплено структурою навчального плану як втілення ОП. Основним 
нормативним документом, який регулює процедуру реалізації здобувачами ВО права на вибір навчальних 
дисциплін, є  Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних 
дисциплін
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_vil_vubir_dus.pdf .  Вивчення 
вибіркових навчальних дисциплін починається з першого семестру. Загальний обсяг вибіркових компонент складає 
24 кредити ЄКТС, що становить 25% від загального обсягу ОП. Обсяг кожної вибіркової дисципліни складає 4 
кредити ЄКТС. Контроль результатів навчання відбувається у формі заліку. Перелік вибіркових дисциплін 
розглядається на засіданні кафедри педагогіки та освітнього менеджменту. Свої пропозиції надають всі кафедри 
Академії, яка має очевидні переваги стосовно актуальності, інноваційності, практичної спрямованості курсів, що 
пропонуються, оскільки при формуванні їх назв та змісту враховуються не тільки побажання здобувачів, але і 
багаторічні напрацювання викладачів, отримані під час участі у національних і міжнародних проєктах, 
регіональних програмах тощо (Інтернет-школа для обдарованих учнів https://obdarovani.odessaedu.net/ ; Школа у 
цифровому світі https://itschool.odessaedu.net/uk/site/index.html та інші). Тому навчальні, робочі програми, 
силабуси ВД затверджуються не тільки рішенням кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, але і профільними 
за тематикою і посадою викладача кафедрами. Під час опитування у здобувачів є можливість запропонувати 
дисципліни на вибір. Перелік дисциплін вільного вибору кожного навчального року може змінюватись, цим 
забезпечується його постійне оновлення. ОП 2020 передбачала вибір із 22 дисциплін, ОП 2021 – із 30. На сайті 
Академії є спеціальна сторінка, де розміщений перелік та силабуси ВД : https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/vibirkovi-
distsiplini-dly.html . На початку семестру відбувається спеціальна зустріч, на якій викладачі презентують ВД, а 
здобувачі можуть поставити запитання, поспілкуватись після формальної частини неформально. Можливість 
ознайомитися з силабусами і мультимедійними презентаціями дисциплін робить вибір більш усвідомленим. Згідно 
структурно-логічної схеми ОП і навчального плану у 1 семестрі здобувачі можуть вибрати одну дисципліну, у 2 
семестрі – три, у 3 семестрі – 2.  Здобувачі пишуть заяву, у якій зазначають вибрані дисципліни. Інформація про ВД 
заноситься в індивідуальний навчальний план здобувача. Обрані дисципліни вносяться до робочого навчального 
плану ОП і визначають навчальне навантаження кафедр і конкретного науково-педагогічного працівника, яке 
розраховується до початку навчального року.

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

Згідно стандарту вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки не менше 10 кредитів ЄКТС із обсягу 
освітньо-професійної програми підготовки магістрів має бути відведено на практику. Для освітньо-професійних 
програм мінімальний обсяг кредитів ЄКТС, призначених для магістерського дослідження становить 10 кредитів 
ЄКТС. У відповідності до Концепції розвитку педагогічної освіти обсяг практичної підготовки складає 30 кредитів 
ЄКТС. ОП містить необхідні види та кількість практично орієнтованих компонентів. Організація і проведення 
практики здійснюється згідно Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_proved_praktyky.pdf . 
Система практичної підготовки передбачає асистентську та науково-дослідну практику, практичні заняття, 
підготовку проєктів, навчальні екскурсії, проведення магістерського дослідження і підготовку кваліфікаційної 
роботи. Під час асистентської практики (обсяг 8 кредитів) формуються/доповнюються 5 загальних компетентностей 
і 9 спеціальних; науково-дослідної (обсяг – 6 кредитів) – відповідно 6 і 5. Згідно структурно-логічної схеми 
здобувачі отримують належну теоретичну підготовку перед практиками. З урахуванням  останніх тенденцій 
розвитку вищої освіти у змісті асистентської практики обов’язковим є використання інтерактивних та цифрових 
технологій, дистанційної освіти, питань академічної доброчесності (розробка і проведення кураторської години). 

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

Набуття здобувачами соціальних навичок забезпечується формуванням загальних та спеціальних компетентностей 
ЗК1 – ЗК10, СК3, СК11 та результатів навчання ПР3, ПР4, ПР7, ПР10, ПР13. В ОП акцентується увага на соціальних 
навичках, набуття яких забезпечує успішну педагогічну діяльність у закладах ВО та ФПВО: комунікативних, 
перцептивних, уміння застосовувати технології мовного впливу,  навички роботи в команді, організовувати 
ефективну взаємодію зі здобувачами. Набуття соціальних навичок реалізується у більшості ОК, зокрема, ОК2, ОК5, 
ОК8, ОК9, ОК10, ОК11. Навички педагогічного спілкування, стратегії розв’язання конфліктів формуються у процесі 
вивчення ОК4 Психологія вищої школи, ОК9 Педагогічна майстерність та етика викладача, розвиваються під час 
асистентської практики. Формування ПР3, ПР4, ПР7, ПР10, ПР13 забезпечується ОК 2,3,4,5,8,9,10,11. Набуттю 
соціальних навичок сприяють форми та методи навчання:  груповa  робота, робота в парах, інтерактивні 
комунікативні методи навчання (рольові та ділові ігри діалоги, полілоги, мозковий штурм) - ОК2; дискусія, кейс-
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стаді, мозковий штурм, інтерв’ю, метод проєктів, робота в малих групах,  ділові ігри, презентація ОК8 та інші. 
Академія забезпечує удосконалення соціальних навичок через участь здобувачів у конференціях, вебінарах, 
семінарах та майстер-класах (семінар «Розвиток риторичної компетентності педагога як провідника ціннісних змін в 
освіті й життєтворчості» (професор Сагач Г.М.) https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1242-9324/ .

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Зміст ОП ураховує вимоги професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти» (Наказ 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (Мінекономіки) від 23.03.2021 № 610). 
https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-standart-na-grupu-profesij-vikladachi-zakladiv-vishoyi-osviti . При 
формулюванні компетентностей і програмних результатів установлювалась кореляція між стандартом вищої освіти 
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки для другого (магістерського) рівня вищої освіти (Наказ Міністерства 
освіти і науки України від 11.05.21 № 520) та професійним стандартом. Загальні компетентності: ЗК1 ОП 2021 
відповідає ЗК.01 професійного стандарту; ЗК2 – ЗК.05; ЗК3 – ЗК.08; ЗК4 – ЗК.06; ЗК6 – ЗК.07; ЗК7 – ЗК.03; ЗК8 – 
ЗК.12; ЗК9 – ЗК.11. При визначенні спеціальних компетентностей ураховувались також професійні компетентності 
(за трудовою дією або групою трудових дій): СК4 – Ж1, Ж2; СК6 – ЗК.09; СК9 – ЗК.04; СК10 – А1,А2; СК11 – Б1, Б2, 
Б3. Забезпечення формування вищевказаних компетентностей навчальними дисциплінами і виробничою 
(асистентською) та науково-дослідною практикою дозволяє вказувати у придатності до працевлаштування згідно з 
Національним класифікатором професій ДК 003:2010 здатність виконувати професійну роботу: 231 Викладачі 
університетів та закладів вищої освіти; 235 Інші професіонали в галузі навчання; 2351 Професіонали в галузі методів 
навчання; 2359.1 Інші наукові співробітники в галузі навчання.

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

У Положенні про організацію освітнього процесу в КЗВО «Одеська академія неперервної освіти»  (розділ III, IV) 
визначено норми навантаження здобувачів освіти за ОП 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf . Тривалість 
сесійного навчання здобувачів заочної форми навчання визначена Законом України «Про відпустки» як відпустка у 
зв’язку з навчанням і складає 30 календарних днів (ст.15) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-
%D0%B2%D1%80#Text .
Загальне навантаження за ОП становить 90 кредитів ЄКТС (2700 год.), з яких на аудиторну роботу припадає 168 год. 
(6,2 % загального навантаження), обсяг самостійної роботи становить 2532 год (93,8 % загального навантаження), з 
них 900 годин (33,3 %) виділено на асистентську, науково-дослідну практики, проведення магістерського 
дослідження і підготовку кваліфікаційної роботи. Навантаження за навчальними дисциплінами розподілено 
рівномірно – 8 ОК (30 кредитів ЄКТС) на семестр. Вимоги до самостійної роботи встановленні Положенням про 
організацію освітнього процесу (п. 3.10). Усі види самостійної роботи зазначені у робочих програмах та силабусах. З 
метою забезпечення дотримання норм академічної доброчесності при написанні кваліфікаційної роботи на цей 
ОК13 виділено 16 кредитів. Для встановлення ступеня завантаженості здобувачів за ОП застосовуються опитування 
здобувачів у формі анкетування, спостереження з боку науково-педагогічних працівників та адміністративного 
персоналу. 

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

Дуальна форма освіти за ОП 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://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/pravila-priiomu-2021-r-.html

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

Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/vstup-2021/Nakaz%201274.pdf
 )та Правила прийому на навчання КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»   в 2021 р. 
(https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/vstupna-kampaniya-2021-ri.html) ураховують особливості ОП шляхом створення 
умов для конкурсного відбору вмотивованих, професійно спрямованих випускників. Для конкурсного відбору осіб, 
які здобули ступінь бакалавра, магістра (спеціаліста) зараховуються результати єдиного вступного іспиту з іноземної 
мови або вступного випробування з іноземної мови  та результати фахового вступного випробування. Особи, які 
мають попередню освіту не за спеціальністю, складають в Академії додаткове вступне випробування. Програми 
вступних випробувань, вимоги та критерії оцінювання знань абітурієнтів розміщені у відкритому доступі на сайті 
Академії: https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/programi-vstupnikh-viprobuvan-magistratura-2.html . Завдання фахового 
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вступного випробування полягає у визначенні мотиваційної готовності абітурієнта до навчання за магістерською 
програмою та передбачає виявлення особистісно-професійних характеристик вступника. Програми вступних 
випробувань переглядаються і доповнюються щорічно з урахуванням змін у спеціальності і галузі. Наявність 
теоретичного блоку питань і практичного блоку завдань дозволяє повніше оцінити освітньо-професійний потенціал 
абітурієнта. 

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

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється: Положенням про організацію освітнього 
процесу у КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (для здобувачів вищої освіти)», п. 
3.15.
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf ;  
Положенням про реалізацію права на академічну мобільність учасників освітнього процесу КЗВО «Одеська академія 
неперервної освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_akad_mobl.pdf . Правила, 
визначені цими документами, чіткі і зрозумілі, відповідають Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в 
європейському регіоні (Лісабонській конвенції), доступні для всіх учасників освітнього процесу. Зарахування 
результатів навчання при переведенні до Академії з іншого ЗВО здійснюється шляхом порівняння кількості 
залікових кредитів і обсягу змістових модулів та визначає академічну різницю нормативних змістових модулів (у 
кредитах та годинах), яка не повинна перевищувати, як правило, 1/3 навчального плану.

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

Випадків визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, за час реалізації ОП не було.

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюються нормативними 
документами Академії: Положення про організацію освітнього процесу у КЗВО «Одеська академія неперервної 
освіти Одеської обласної ради» (для здобувачів вищої освіти)»
hhttps://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf ; 
Положення про зарахування результатів неформальної та інформальної освіти у КЗВО «Одеська академія 
неперервної освіти Одеської обласної ради»  
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_rez_nef_inf_osv.pdf . Академія 
може визнати результати навчання, отримані в неформальній освіті в обсязі не більше 10% від загального обсягу 
кредитів за конкретною ОП, але не більше 4,5 кредитів на другому (магістерському) рівні освіти в межах 
навчального року. Етапи процедури визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, особливості 
діяльності фахової комісії визначаються розділом 2 (п.2.1-2.8) Положення про зарахування результатів 
неформальної та інформальної освіти у КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Його 
доступність для учасників освітнього процесу забезпечена розміщенням у вільному доступі на сайті Академії.

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

Прикладів застосування процедури визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Форми та методи навчання і викладання зазначено у Положенні про організацію освітнього процесу 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf . Основними 
видами навчальних занять є лекції, семінарські, практичні, індивідуальні заняття, консультації. Формами контролю 
є іспит, залік, диференційований залік. Досягнення ПР забезпечує використання таких методів навчання як лекція, 
бесіда, пояснення, метод проблемного викладу, демонстрація, візуалізація (мультимедійні презентації) для 
опанування здобувачами теоретичних знань; формуванню практичних умінь і навичок сприяють ситуаційне 
навчання, робота в мікрогрупах, аналіз проблемних ситуацій, рольові ігри, метод проєктів,  мікровикладання, 
моделювання фрагментів навчальних занять. Можливості Академії залучити здобувачів  під час асистентської 
практики до проведення занять зі здобувачами та слухачами курсів підвищення кваліфікації дозволяють 
використовувати такий метод як навчання через викладання. В умовах онлайн навчання здобувача супроводжує 
викладач, який, використовуючи можливості мобільного зв’язку, коригує діяльність, підказуючи: «Говоріть 
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повільніше», «Приверніть увагу аудиторії» тощо. Дистанційна платформа Академії може використовуватися як 
лабораторія/кабінет педагогічної майстерності. Перевага надається інтерактивним, цифровим технологіям, методу 
проєктів, технології розвитку критичного мислення.

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?

Згідно студентоцентрованого підходу здобувач є самодостатнім суб’єктом, відповідальним учасником освітнього 
процесу. Освітній процес на ОП будується на засадах взаємної поваги і партнерства між його учасниками, що 
досягається через використання інтерактивних методів навчання (робота в мікрогрупах, ситуаційне навчання, 
мозкові штурми, мікровикладання, аналіз проблемних ситуацій тощо). Реалізація цього підходу здійснюється, 
зокрема, шляхом створення умов для вільного вибору ОК (Положення про порядок реалізації здобувачами вищої 
освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_vil_vubir_dus.pdf , тем та 
керівників кваліфікаційної роботи, баз практик, індивідуальних завдань для самостійної роботи, висловлення своїх 
пропозицій щодо оновлення ОП під час опитувань. 100% респондентів вважають викладачів 
висококваліфікованими та компетентними, мають змогу швидко контактувати з ними, коли виникає така 
необхідність. 86% здобувачів отримують достатньо підтримки і корисних порад щодо свого навчання. Викладачі 
застосовують різноманітні методики для забезпечення ефективності навчання (100% респондентів цілком 
погоджуються). 86% здобувачів освіти мають вільний доступ до необхідних навчальних ресурсів для вивчення 
матеріалу https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_398/files/yakisniy_analiz_pvsh.pdf .

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

Академічна свобода означає, що методи навчання і викладання, які застосовуються на ОП, мають базуватися на 
принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації (згідно ст. 1 ЗУ «Про вищу освіту»). 
Академічна свобода викладачів реалізується через право самостійно обирати методи навчання і викладання з 
урахуванням особливостей здобувачів вищої освіти, рівня їх підготовки, інтересів та потреб; визначати зміст та 
розробляти авторські навчальні програми, робочі програми та силабуси освітніх компонентів. У межах ОП 2021 
розроблено навчальні, робочі програми, силабуси до 12 обов’язкових ОК; 30 силабусів вибіркових ОК, що є творчим 
науково-методичним доробком викладачів. Викладач має право брати участь у професійних/академічних 
об’єднаннях. Академічна свобода здобувача полягає в можливості обирати тему і визначати методику виконання 
кваліфікаційної роботи, наукового керівника, індивідуальні науково-дослідні завдання, базу асистентської 
практики, здійснювати апробацію результатів наукових розвідок. Розширення можливостей формувати 
індивідуальну траєкторію навчання здобувачам вищої освіти за рахунок збільшення кількості вибіркових дисциплін 
визнано одним із векторів реалізації Стратегії Академії 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_192/files/merged_1.pdf .

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 *

Навчальні, робочі програми і силабуси обов’язкових навчальних дисциплін представлені на сторінці кафедри 
педагогіки та освітнього менеджменту в розділі навчально-методичне забезпечення НД відповідного навчального 
року https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-2021-2022-nr-
1.html; https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-1.html. 
Навчальні, робочі програми, силабуси ОК у паперовому варіанті знаходяться на відповідних кафедрах. Викладач 
повідомляє здобувачам вищої освіти інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та 
критеріїв оцінювання на першому аудиторному занятті. У РП та силабусах зазначена інформація про оцінювання 
окремих видів роботи (самостійна робота, тестування тощо). Інформація є доступною, зрозумілою і вчасною. 
Інформація конкретизується та повторюється у процесі навчання перед відповідними видами навчальної роботи або 
контрольними заходами. У силабусах зазначені контактні дані викладачів і день та години консультацій. Про 
проведення контрольних заходів викладач має повідомляти здобувачів не пізніше як за тиждень. Викладачі 
спілкуються зі здобувачами за допомогою онлайн ресурсів – електронної платформи Академії, електронної пошти, 
мобільних застосунків. Графіки організації освітнього процесу, розклад занять та консультацій, сесій представлені 
на сайті https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/osvitnii-protses.html .

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

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП відбувається шляхом: запровадження результатів наукових 
досліджень викладачів в освітній процес; залучення здобувачів освіти до науково-дослідної діяльності. Упродовж 
трьох років в Академії проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічна наука і освіта у 
сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку», у якій беруть участь викладачі ОП. За матеріалами 
конференції видані збірники, паперовий і електронний варіант яких використовується в освітньому процесі. Всі 
здобувачі залучені до участі за секціями, найкращі – виступають та публікують тези. У березні 2021 р. була 
проведена Перша науково-практична студентська конференція «Актуальні проблеми педагогічної освіти в ХХІ 
столітті», у якій взяли участь всі здобувачі, частина опублікувала тези виступів. Електронний варіант збірки 
використовується в освітньому процесі. Здобувачі Крищук К., Гуменюк Т., Бригадир Л. взяли участь у ІІ заочній 
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток освіти і науки: проблеми, теорія, досвід і перспективи», 
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присвяченій Дню науки (травень 2021 р.), мають публікації. Матеріали конференцій використовуються при вивченні 
курсів «Тенденції і перспективи розвитку вищої освіти», «Основи академічного письма». Результати наукових 
досліджень Кузнєцової Н.В. з питань історії становлення педагогічної освіти на Півдні України впроваджені при 
вивченні ВД «Історія педагогіки та освіти». Результати наукових досліджень Ягоднікової В.В. з питань інноваційної 
виховної діяльності впроваджені у матеріали обов’язкового курсу «Інноваційна освітня діяльність». Матеріали 
наукових досліджень Рищак Н.І. з питань комунікативної компетентності впроваджені у ОД «Професійна 
комунікація іноземною мовою». У списках додаткової літератури викладачі зазначають свої публікації і 
використовують їх у роботі зі здобувачами. При проведенні магістерського дослідження і підготовці кваліфікаційної 
роботи обов’язковим є експериментальне дослідження.

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

Оновлення змісту ОК регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у КЗВО «Одеська академія 
неперервної освіти Одеської обласної ради» (для здобувачів вищої освіти)»
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf та 
Положенням про освітні програми у КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_osv_prohr.pdf . Ініціаторами 
оновлень можуть виступати викладачі, здобувачі вищої освіти, гарант ОП. Свої пропозиції висловлюють внутрішні 
та зовнішні стейкхолдери шляхом опитування. Оновлення змісту ОК відбувається постійно на підґрунті наукової, 
педагогічної та самоосвітньої діяльності викладачів. У навчальних, робочих програмах та силабусах оновлюються: 
зміст ОК через введення нових тем, питань; зміст практичних занять; завдання для самостійної роботи; перелік 
рекомендованої  обов’язкової та додаткової літератури та електронних ресурсів. У змісті курсу «Основи академічного 
письма» використані матеріали проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity 
and Quality Initiative – Academic IQ) та попереднього проєкту  сприяння академічній доброчесності в Україні 
(Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP). Матеріали розміщені на сайті Академії 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_370/files/akademichna_dovrochesnist_1.pdf , 
науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти можуть використовувати матеріали інформаційних 
бюлетеней з питань академічної доброчесності 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_370/files/informatsiini_biuleteni.pdf , 
матеріали вебінарів 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_370/files/vebinary_video.pdf . В ОП 2021 
відбулись зміни у зв’язку із затвердженням стандарту вищої освіти. Тому дисципліна Основи академічного письма, 
яка була обов’язковою у ОП 2020, стала вибірковою. При цьому у програму з ОК Методологія і організація науково-
педагогічних досліджень додали нову тему: Академічне письмо. До ОП 2021 додали обов’язкову дисципліну 
Цифрові технології в освітній та дослідницькій діяльності, при викладанні якої використовують новітні 
напрацювання.  

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

Відкритість та інтеграція у національний, європейський та світовий науково-освітній простір є одним із принципів 
діяльності, визначених у Стратегії розвитку КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» на 
2019-2023 рр. https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_192/files/merged_1.pdf . 
Викладачі та здобувачі вищої освіти є активними учасниками міжнародних проєктів.
У рамках реалізації чесько-українського проєкту «На шляху до інклюзії» між ГО Чеської республіки «Асоціація з 
міжнародних питань» і Академією підписаний меморандум про співробітництво 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_379/files/inklyuziya.pdf . Активну участь 
викладачі беруть в українсько-чеському проєкті «Зміни педагогічних факультетів у 21 ст.», який реалізується на базі 
Університету імені Масарика: Ягоднікова В.В.  (2019-2021), Костенко Р.В. (2020-2021).  Кузнєцова Н.В.  взяла участь 
у онлайн курсі на тему: «Внутрішня оцінка вищих навчальних закладів»; у межах цього проєкту 09.12.20 відбувся 
семінар на тему: «Внутрішня система забезпечення якості освіти закладу вищої освіти: питання розбудови» для 
науково-педагогічних та педагогічних працівників академії» https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/materiali-seminaru-
.html . 
Викладачі беруть участь у закордонних науково-практичних конференціях та мають публікації у закордонних 
виданнях.

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?

Види, форми і методи контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти регламентуються Положенням про 
організацію освітнього процесу в КЗВО  «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»   (для 
здобувачів вищої освіти 
(https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf), 
Положенням про організацію і проведення контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти 
(https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_kontrol_rezult_navch.pdf). 
Контрольні заходи включають вхідний, поточний, періодичний, підсумковий контроль. Відповідність форм 
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контрольних заходів визначеним результатам навчання у межах навчальних дисциплін ОП перевіряється під час 
затвердження робочих програм. З кожної навчальної дисципліни передбачено а) поточний контроль, який визначає 
рівень засвоєння конкретних знань, умінь як елементів ПРН; б) періодичний контроль для оцінювання більш 
узагальнених елементів ПРН, яких здобувачі ВО досягають у процесі вивчення змістових модулів або у результаті 
виконання певних видів діяльності (проєктна робота); в) підсумковий контроль для оцінювання рівня досягнення 
ПРН за підсумками опанування освітніми компонентами ОП. Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту або 
заліку. Для практик передбачено така форма як диференційований залік. Відповідно до дескриптора НРК, за яким 
перевіряються ПРН, визначаються методи оцінювання. Перевірка результатів навчання за дескриптором «Знання» 
здійснюється методами усного та письмового опитування, тестування. Результати навчання за дескриптором 
«Уміння/навички» визначаються за допомогою захисту результатів практичних робіт; експертного оцінювання у 
ході ділових ігор, ситуативного моделювання; розв’язування ситуаційних завдань; захисту результатів виконання 
самостійних індивідуальних завдань. При цьому оцінюється не лише кінцевий результат, а й процес його 
досягнення. Результати навчання за дескриптором «Комунікація» визначаються методами усного і письмового 
опитування, захисту результатів виконання самостійних індивідуальних завдань, оцінювання виконання вправ на 
розвиток комунікативних умінь і навичок.  Дескриптор «Автономія та відповідальність» передбачає оцінювання 
рівня досягнення ПРН за допомогою вирішення ситуаційних завдань, аналізу проблемних ситуацій, портфоліо, 
захисту індивідуальних та групових проєктів. Повний перелік форм і методів  контролю результатів навчання 
здобувачів вищої освіти та критерії їх оцінювання у межах ОК освітньої програми визначено у робочих програмах 
навчальних дисциплін, силабусах, а також узагальнено в Таблиці 3. «Матриця відповідності програмних результатів 
навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання». Різноманітність указаних видів, форм і методів  
оцінювання, системність та періодичність застосування дозволяють об’єктивно оцінити рівень досягнення ПРН.

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

Чіткість та зрозумілість оцінювання навчальних досягнень здобувачів забезпечується шляхом відображення 
відповідної інформації у робочій програмі ОК, структура та зміст якої регламентується Положенням про організацію 
освітнього процесу 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf. Вимоги до 
форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів визначені Положенням про 
організацію і проведення контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_kontrol_rezult_navch.pdf. 
Види і форми контролю в межах навчальних дисциплін обираються викладачами залежно від особливостей курсів 
та РН.  Робочі програми та силабуси містять інформацію про форму і питання для підсумкового контролю; завдання 
для самостійної роботи і методи контролю; розподіл балів за змістовими модулями, темами, видами контролю; 
шкалу та критерії оцінювання (кількісні і якісні) з визначенням вимог до теоретичної і практичної підготовки; 
розподіл балів за видами діяльності. Робочі програми та силабуси представлені на сайті   
https://kapom.odessaedu.net/uk/site/education-process.html та у паперовому вигляді на кафедрі. На першому занятті 
або на настановній конференції з практики викладач пояснює здобувачам особливості здійснення контролю з ОК. 

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

Відповідно до Положення про організацію і проведення контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_kontrol_rezult_navch.pdf 
інформацію про форми, методи контрольних заходів та критерії оцінювання викладач має довести до відома 
здобувачів на першому занятті з навчальної дисципліни. Не пізніше як за тиждень до проведення періодичних 
контрольних заходів, викладач ознайомлює здобувачів з переліком контрольних завдань та критеріями їх 
оцінювання. Після завершення вивчення дисципліни викладач обов’язково інформує здобувачів про кількість балів, 
отриманих ними протягом семестру. Форми контролю, питання, що виносяться на підсумковий контроль, критерії 
оцінювання зазначені у робочих програмах та силабусах, електронний варіант яких розміщено на вебсторінці 
кафедри педагогіки та освітнього менеджменту https://kapom.odessaedu.net/uk/site/education-process.html. 
Підсумковий контроль проводиться у відповідності до графіка навчального процесу та розкладу цього контролю, 
який доводиться до відома викладачів і здобувачів освіти не пізніше ніж за місяць до його початку. У розкладі 
зазначається дата та час, аудиторія, група, назва навчальної дисципліни і прізвище, ім’я та по батькові викладача. 
Графік підсумкового оцінювання формується заздалегідь (щонайменше за місяць до проведення) та 
оприлюднюється на інформаційній дошці та вебсторінці https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/osvitnii-protses.html.

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

Форму атестації визначено відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки 
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка для другого (магістерського) рівня вищої освіти (Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 11.05.21 № 520),  яка здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Згідно до вимог 
Стандарту кваліфікаційна робота передбачає самостійне розв’язання складної задачі у сфері освітніх, педагогічних 
наук, що потребує проведення досліджень та/або здійснення інновацій, характеризується невизначеністю умов і 
вимог. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Кваліфікаційна 
робота має бути розміщена на офіційному сайті або в репозитарії закладу вищої освіти.

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

Форми проведення контрольних заходів і види контролю визначаються Положенням про організацію освітнього 
процесу КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (для здобувачів вищої освіти) (розділ 
3) https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf та 
процедура проведення контрольних заходів деталізується у Положенні про організацію і проведення контролю 
результатів навчання здобувачів вищої освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_kontrol_rezult_navch.pdf. 
Проведення контрольних заходів з конкретного освітнього компоненту зазначено у РП, де вказуються методи 
контролю, перелік питань для підсумкового оцінювання, шкала та критерії оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів ВО. У силабусах зазначені завдання для самостійної роботи та методи контролю, критерії оцінювання. 
Доступність робочих програм та силабусів навчальних дисциплін для учасників освітнього процесу забезпечується 
їх розміщенням на вебсторінці кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 
https://kapom.odessaedu.net/uk/site/education-process.html.

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

Процедура проведення контрольних підсумкових заходів регламентується Положенням про організацію і 
проведення контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти (Розділ 3) 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_kontrol_rezult_navch.pdf. 
Об’єктивність екзаменаторів забезпечують: врахування оцінок поточного та періодичного контролю під час 
підсумкового оцінювання; проведення контрольних підсумкових заходів з використанням тестових завдань; 
присутність на іспиті двох викладачів; оприлюднення інформації на сайті; можливість оскарження процедури та 
результатів проведення контрольних заходів. Процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 
регулюються: Положенням про організацію і проведення контролю результатів навчання (Розділ 4) 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_kontrol_rezult_navch.pdf; 
Положенням про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_konfl_cutyac.pdf; Кодексом 
академічної доброчесності учасників освітнього процесу 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/kodeks_akad_dob.pdf. За 
результатами опитування 100% респондентів вважають способи і методи оцінювання справедливими; 71% 
відзначили корисність зворотного зв’язку; 86% відмітили об`єктивне ставлення викладачів 
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/zviti-pro-opituvannya-zdo.html.

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

Порядок повторного проходження контрольних заходів регулюється Положенням про організацію освітнього 
процесу https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf та 
Положенням про організацію і проведення контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти (розділ 5. 
Ліквідація академічної заборгованості)  
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_kontrol_rezult_navch.pdf. 
Здобувачі вищої освіти, які отримали загальну підсумкову оцінку в сумі 35-59 балів або не з’явилися без поважних 
причин на підсумкові контрольні заходи, мають право ліквідувати академічну заборгованість після закінчення сесії 
до початку наступного семестру. Здобувач вищої освіти має право кожен із предметів перескладати два рази: один 
раз на кафедрі перед викладачем і другий раз – перед комісією з ліквідації академічної заборгованості. Комісії з 
ліквідації академічної заборгованості формує проректор на підставі пропозицій відповідних кафедр і затверджує 
склад цих комісій у кількості не менше трьох осіб та графік ліквідації заборгованостей своїм розпорядженням. 
Оцінка, виставлена комісією, є остаточною. Протягом дії ОП процедури ліквідації академічної заборгованості перед 
комісією не застосовувались.

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

Порядок оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів унормовується Положенням про 
організацію і проведення контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти (розділ 4. Порядок оскарження 
процедури проведення та результатів підсумкового контролю) 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_kontrol_rezult_navch.pdf. З 
метою реалізації права здобувачів вищої освіти на оскарження процедури проведення та результатів контрольних 
заходів в Академії, за письмовою заявою (апеляцією) здобувача, яку він надає не пізніше наступного робочого дня 
після проведення іспиту або оголошення результатів підсумкового оцінювання, розпорядженням проректора 
створюється апеляційна комісія у складі п’яти осіб для проведення повторного заліку чи іспиту. За результатом 
апеляції оцінка навчальних результатів здобувача вищої освіти не може бути зменшена. Апеляційна комісія працює 
на засадах демократичності, прозорості, об’єктивності та відкритості. Випадків оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів за ОП не було. Результати опитування здобувачів вищої освіти засвідчили, що 86% 
респондентів ознайомлені з порядком оскарження результатів заліків, іспитів, з порядком перескладання заліків, 
іспитів https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_398/files/yakisniy_analiz_pvsh.pdf.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?
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Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регламентуються такими документами: 
- Кодекс академічної доброчесності учасників освітнього процесу Комунального закладу вищої освіти «Одеська 
академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/kodeks_akad_dob.pdf;
- Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в освітній та науково-дослідній роботі учасників 
освітнього процесу Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 
ради» https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_akd_plag.pdf.
Академія популяризує дотримання академічної доброчесності насамперед через імплементацію цієї політики у 
внутрішню культуру якості.

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

Академія уклала договір про надання послуг з Товариством з обмеженою відповідальністю «ПЛАГІАТ», згідно з 
яким здійснюється порівняння отриманих текстів від Замовника з наявними у базі текстами за допомогою 
програмно-обчислювального комплексу StrikePlagiarism або Plagiat.lviv.ua, рекомендований Міністерством освіти і 
науки України. Послуга надається здобувачам вищої освіти та науково-педагогічним працівникам безкоштовно. 
Інструкція щодо процедури технічної перевірки на наявність текстових запозичень представлена на сайті Академії. 
Планується створення репозитарію кваліфікаційних робіт після їх захисту.

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

Для популяризації принципів академічної доброчесності здійснено такі заходи:
- на сторінці Внутрішнє забезпечення якості Академії є спеціальна підрубрика Академічна доброчесність, яка 
містить загальну інформацію про проєкти Academic Integrity and Quality Initiative, SAIUP) 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_370/files/akademichna_dovrochesnist_1.pdf; 
систематизовані інформаційні бюлетені з питань академічної доброчесності 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_370/files/informatsiini_biuleteni.pdf; вебінари 
з питань академічної доброчесності 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_370/files/vebinary_video.pdf; Рекомендовані 
джерела і корисні посилання
з питань академічної доброчесності 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_370/files/rekomendovani_dzherela.pdf
- Основи академічного письма в ОП 2020 обов’язкова дисципліна, в ОП 2021 вибіркова;
-  програмою асистентської практики передбачено розробку і проведення кураторської години
- Тема «Академічна доброчесність та етика академічних відносин» включена в програму обов’язкової дисципліни 
Педагогічна майстерність та етика викладача 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/12986/730595/sitepage_48/files/rpnd_pmtev.pdf
- конкурс постерів про академічну доброчесність https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1313-9324/. Створені постери 
та флаєри використані в оформленні аудиторій.

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

За порушення академічної доброчесності передбачена відповідальність, регламентована Кодексом академічної 
доброчесності учасників освітнього процесу Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної 
освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/kodeks_akad_dob.pdf. За порушення 
академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: 
зниження результатів оцінювання контрольної роботи, іспиту, заліку тощо; повторне проходження оцінювання 
(контрольної роботи, іспиту, заліку тощо); призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні 
завдання, контрольні роботи, тести тощо); повторне проходження відповідного освітнього компоненту освітньої 
програми та інше. Зокрема, під час проведення поточних і підсумкових контрольних заходів викладачі у випадку 
виявлення плагіату, списування або використання технічних засобів зі сторони здобувачів освіти практикують 
уживання таких заходів як: зниження результатів оцінювання контрольного заходу; повторне проходження 
контрольного заходу; призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні завдання, контрольні 
роботи, тести тощо). Викладач усно повідомляє про це відділ освітньо-наукової підготовки, офіційна фіксація 
виявлення означених порушень не проводиться. Зі здобувачем проводиться консультаційна робота з метою 
попередження таких вчинків у майбутньому.

6. Людські ресурси

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

Конкурсний добір викладачів ОП здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад, призначення і звільнення з посад, продовження терміну роботи науково-педагогічних 
працівників 
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https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_zamishch_vakant_posad.pdf.
 Оголошення про проведення конкурсу, терміни та умови його проведення розміщується на сайті Академії. Згідно з 
положенням до конкурсу допускаються особи, які відповідають кваліфікаційним вимогам до відповідної посади 
науково-педагогічного працівника. При розгляді відповідності поданих претендентами документів зважають на 
наявність відповідної вищої освіти, наукового ступеня кандидата/доктора наук або доктора філософії з відповідної 
галузі знань, вченого звання, стаж науково-педагогічної роботи, підвищення кваліфікації, наявність науково-
методичних та наукових праць, зокрема, у виданнях, унесених до наукометричних баз. Враховується відповідність 
документів вимогам з урахуванням освітнього компоненту ОП. Всі викладачі, що забезпечують реалізацію ОП, 
пройшли конкурсний відбір відповідно цього Порядку, підтвердили свою академічну та професійну кваліфікацію. 
Майже всі, залучені до викладання обов’язкових дисциплін на ОП викладачі, мають наукові ступені (Павленко К.М. 
успішно захистила кандидатську дисертацію у 2021 р.). 28,5 % викладачів мають ступінь доктора педагогічних наук і 
звання професора.

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

Академія є одним із основних суб’єктів роботодавців для ОП. Крім забезпечення викладання обов’язкових 
дисциплін науково-педагогічними працівниками, до освітнього процесу залучені викладачі всіх кафедр Академії 
шляхом: викладання вибіркових дисциплін (https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/vibirkovi-distsiplini-dly.html); 
залучення здобувачів вищої освіти до участі у всіх заходах, які тематично або компетентнісно відповідають змісту 
ОП, зокрема, наукових конференцій (Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічна наука і освіта у 
сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку» https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/naukova-diyalnist-.html та 
інші). Залучення роботодавців відбувається під час асистентської та науково-дослідної практики. Здобувачі  мають 
можливість вибору місця проходження асистентської практики. З іншими закладами вищої освіти укладаються 
відповідні договори. Частина здобувачів проходять цю практику на базі Академії (кафедра педагогіки та освітнього 
менеджменту), яка є базою і для науково-дослідної практики. Роботодавці активно залучені і до процедур 
моніторингу та оновлення ОП.

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

До проведення аудиторних занять на ОП залучені професіонали-практики, експерти галузі, представники 
роботодавців. Вибіркову дисципліну «Історія педагогіки і освіти» викладає кандидат історичних наук, директор ГО 
«Центр досліджень з історії освіти, науки і техніки на півдні України імені  В.І. Липського», доцент кафедри історії 
України ОНУ імені В.О. Кузнєцов. 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/12986/730595/sitepage_49/files/s_ipio_vnd.pdf. Професор Г.М. 
Сагач провела семінари на теми: «Розвиток риторичної компетентності педагога як провідника ціннісних змін в 
освіті й життєтворчості» https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1242-9324/ та «Філософсько-педагогічна спадщина Г. 
С. Сковороди: духовно-моральний вимір в епоху викликів ХІХ століття» https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1291-
9324/. Частина вибіркових дисциплін викладається науково-педагогічними працівниками Академії, які є 
експертами освітньої галузі.

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

Документами, що регламентують систему професійного розвитку викладача, є Статут Академії 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/560545/sitepage_192/files/statut_fr12.pdf та Положення про 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 
обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_pidvisch_kvalifikacii_1.pdf. 
Основними видами підвищення кваліфікації є:  навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі 
участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстеркласах тощо;  стажування. У 2020 році науково-
педагогічні працівники, що викладають на ОП, за ініціативою адміністрації Академії пройшли підвищення 
кваліфікації за програмою «Менеджмент освіти та педагогічної діяльності в закладах освіти» (1 кредит ECTS, 30 
годин) на базі  ДЗВО «Інститут менеджменту освіти». Викладачі ОП беруть активну участь у  вебінарах, семінарах, 
стажуваннях, результати яких визнаються як підвищення кваліфікації за порядком, що регулюється відповідним 
Положенням. У таблиці 2 наведена інформація про підвищення кваліфікації НПП шляхом участі у всеукраїнських, 
закордонних проєктах, семінарах, вебінарах, курсах,  стажуванні. Всі викладачі освітньої програми систематично 
залучаються до підвищення кваліфікації, що враховується при проходженні ними конкурсу на вакантну посаду.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Академія стимулює розвиток викладацької майстерності викладачів ОП, використовуючи ресурси матеріального і 
нематеріального заохочення. Питання матеріального заохочення регулюються Положенням про преміювання 
працівників КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_premia.pdf, яке передбачає: 
доплати за наукові ступені і звання, надбавки за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, 
складність і напруженість; преміювання за високі професійні досягнення. В Академії впроваджена система 
рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників, яка унормована Положенням про рейтингове 
оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників КЗВО «Одеська академія 
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неперервної освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_reitynh_otsiniuv.pdf. 
Грамотами та іншими почесними нагородами різного рівня органів влади та органів місцевого самоврядування, 
громадських професійних об'єднань України за видатні професійні досягнення  відмічені науково-педагогічні 
працівники  (Н.В. Кузнєцова, В.В. Ягоднікова, О.В. Кузнєцова, О.А. Колесова, О.А. Солнцева, С.Г. Здрагат, С.В. 
Воронова, О.І. Папач та ін). Академія систематично здійснює інформування і залучення викладачів до участі на 
безоплатній основі у вебінарах, семінарах, форумах, курсах тощо.

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?

Освітня діяльність за ОП забезпечується матеріально-технічною базою Академії, яка відповідає ліцензійним 
вимогам. Навчальні заняття відбуваються у різних корпусах Академії, що забезпечені сучасним технічним 
обладнанням (табл. 1), зокрема є пристрої для демонстрації презентацій та відеоматеріалів, наявний бездротовий 
доступ до мережі Інтернет.  В умовах онлайн навчання використовується платформа «Класна оцінка». Практичні 
заняття з  курсу «Цифрові технології в освітній та дослідницької діяльності» проходять у спеціалізованих 
аудиторіях. Академія забезпечена гуртожитком, умови проживання у якому відповідають санітарним нормам. На 
першому поверсі 2 навчального корпусу для здобувачів створений арт-простір із зонами відпочинку, тренінгових 
занять, самопідготовки. Бібліотека Академії має підписку до пошукової платформи Web of Science.  Академією 
укладено  договір з Одеською національною науковою бібліотекою, згідно з яким вона надає довідково-
інформаційні послуги, консультаційну допомогу, доступ до наявних електронних інформаційних ресурсів, в 
тимчасове користування документи з бібліотечних фондів 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_379/files/naukova_biblioteka.pdf. Навчально-
методичне забезпечення ОП розміщене на сайті Академії та містить опис освітньої програми, навчальні плани, 
навчальні програми, робочі програми, силабуси освітніх компонентів та методичні рекомендації і матеріали для 
самостійної роботи.

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?

Відповідність освітнього середовища Академії потребам і інтересам здобувачів забезпечується вільним доступом до 
наявної інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання та наукової діяльності в межах ОП. 
Навчальні корпуси під’єднані до єдиної комп’ютерної Інтернет мережі. Є кімната для самопідготовки, потребу в якій 
з’ясували через опитування. В гуртожитку створені належні умови для проживання здобувачів. Ректор, проректор з 
науково-педагогічної та інноваційної діяльності, співпрацівники відділу освітньо-наукової підготовки проводять 
зустрічі зі здобувачами вищої освіти. https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1313-9324/. Центр забезпечення якості 
освіти проводить анонімні опитування щодо задоволення освітнім процесом та його умовами. Діє скринька довіри, 
зокрема й електронна.  В Академії створені умови для надання психологічної допомоги тим здобувачам, які її 
потребують. Академія забезпечена можливостями задоволення пізнавальних потреб здобувачів, потреб у 
самовдосконаленні і розвитку. Для здобувачів, зорієнтованих на науково-дослідну діяльність, є можливість 
приєднатись до Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених Академії, метою якого є створення 
сприятливих умов для науково-дослідної, творчої, винахідницької та інноваційної діяльності здобувачів вищої 
освіти https://kapom.odessaedu.net/uk/site/naukove-tovaristvo-studen.html.

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

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я учасників освітнього процесу регулюється Колективним 
договором 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_192/files/kolektivniy_dogovir_perlov.pdf,
Правилами внутрішнього трудового розпорядку 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_192/files/pravila_vnutrishn_ogo_rozporyadku
_akademii_.pdf,
Стратегією розвитку Академії 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_192/files/oano_strategiya_2019_2023rr_na_s
ayt_itog.pdf. Приміщення Академії відповідають санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з 
охорони праці. Навчальні приміщення забезпечено вогнегасниками, схемами евакуації, вказівниками, 
протипожежним обладнанням. Забезпечено доступність приміщень для осіб з особливими освітніми потребами. 
Безпеку освітнього середовища забезпечує регулярна перевірка технічного стану приміщень, обладнання та 
інженерно-технічних комунікацій. Впроваджено централізовану систему відео спостереження. У зв’язку з 
карантинними заходами Академія своєчасно забезпечує всі санітарні вимоги. Проводяться профілактичні бесіди та 
інструктажі  з дотримання санітарних норм і профілактичних заходів в умовах карантину, правил пожежної та 
електробезпеки, поводження з незнайомими предметами та у надзвичайних ситуаціях. В умовах онлайн навчання 
використовується платформа «Класна оцінка», яка відповідає вимогам щодо безпечності та захисту інформації.
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Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Освітня підтримка здійснюється під час безпосереднього спілкування здобувачів освіти з викладачами та гарантом 
ОП. У силабусах зазначені дні та години консультацій з ОК, що сприяє розв’язанню проблем, які виникають у ході 
навчання, ліквідації академічної заборгованості здобувачів, підвищенню рівня їх успішності. Навчально-методичні 
матеріали знаходяться у вільному доступі на вебсторінці кафедри. 86% здобувачів освіти отримують достатньо 
підтримки і корисних порад щодо свого навчання, при цьому 100% отримують корисні настанови та вичерпні 
консультації, коли необхідно робити вибір щодо навчання. Всі здобувачі вищої освіти (100%) відзначили, що мають 
доступ до важливої інформації і даних щодо навчальних курсів та успішності 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_398/files/yakisniy_analiz_pvsh.pdf.
Організаційна підтримка здобувачів вищої освіти надається безпосередньо відділом освітньо-наукової підготовки та 
відповідними структурними підрозділами Академії, адміністрацією ЗВО з метою забезпечення безпечного і 
комфортного освітнього середовища.
Інформаційна підтримка здобувачів здійснюються через офіційний сайт академії https://ooiuv.odessaedu.net/, 
розділ Магістратура, сторінку кафедри педагогіки та освітнього менеджменту https://kapom.odessaedu.net/. На сайті 
розміщена актуальна інформація для здобувачів: інформація щодо змісту ОП, ОК, графік освітнього процесу, 
розклад занять, графік підсумкового контролю, програми практик.  Створені групи у соціальних мережах (Viber). 
Інформаційна підтримка здійснюється також за допомогою дошок об'яв, розміщених у навчальному корпусі. 83,3% 
опитаних здобувачів вважають, що у випадку будь-яких змін у освітньому процесі ефективно використовується 
комунікація між студентами і представниками факультету. 86% респондентів відмітили, що під час будь-яких змін у 
навчальному курсі чи у викладанні ефективно використовується комунікація між здобувачами і представниками 
академії, 14% частково погоджуються з цим твердженням 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_398/files/yakisniy_analiz_pvsh.pdf.
Для актуалізації потреб і прагнень до успішного навчання і професійної діяльності в Академії запроваджені 
мотиваційні зустрічі зі здобувачами вищої освіти. Кафедрою психології, соціальної роботи та інклюзивної освіти під 
час карантину було організовано психологічну консультативну допомогу, яка мала на меті  консультування щодо 
подолання тривожності. Ця допомога здійснювалась шляхом письмового звернення через сайт кафедри та 
організацію індивідуальної конфіденційної онлайн-зустрічі. https://ppko.odessaedu.net/uk/news-50-11548/. Захист 
психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх  учасників освітнього процесу забезпечує центр соціальної 
роботи та практичної психології, який за необхідністю надає психологічну консультацію 
https://ppko.odessaedu.net/uk/site/tsentr-psikhologiyi.html.

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)

Організацію освітнього процесу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами регламентовано Положенням 
про організацію навчання осіб з особливими освітніми потребами 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_osv_potrebu.pdf. Передбачено: 
створення інклюзивного освітнього середовища; приведення території Академії, будівель, споруд та приміщень у 
відповідність до вимог державних будівельних норм, стандартів та правил. Передбачено забезпечення необхідними 
навчально-методичними матеріалами та інформаційно-комунікаційними технологіями для організації навчального 
процесу; застосування в освітньому процесі найбільш прийнятних для здобувачів методів і способів спілкування, в 
тому числі української жестової мови, рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля) із залученням відповідних 
фахівців; забезпечення доступності інформації в різних форматах (шрифт Брайля, збільшений шрифт, 
електронний формат та інші). Для забезпечення потреб осіб з особливими освітніми потребами враховані принципи 
універсального дизайну та безперешкодного доступу до академії, обладнані санвузли, продовжується облаштування 
навчальних корпусів пандусами та поручнями https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/umovi-dostupnosti-zakladu.html. 
Для здобувачів з порушеннями зору, слуху наявні візуальні підказки. Аудиторії обладнані проекторами, екранами та 
сенсорною панеллю. Здобувачі з інвалідністю можуть отримати віддалений доступ до електронних ресурсів 
Академії. 

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?

Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій регламентуються:
Положенням про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у КЗВО «Одеська академія неперервної 
освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_konfl_cutyac.pdf та Програмою 
антикорупційних заходів КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» на 2021 -2025 рр. 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_395/files/nakaz_pro_zatverdzhennya_program
i_antikorupciynih_zahodiv.pdf. У своїй діяльності Академія дотримується законодавства України у сфері виявлення, 
протидії та запобігання корупції, забезпечення гендерної рівності, протидії дискримінації, сексуальним домаганням 
та булінгу. Антикорупційні заходи Академії скеровані на запобігання корупції, у тому числі на виявлення та 
усунення причин корупції, мінімізації та усунення її наслідків. КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 
обласної ради» відповідно до чинних нормативно-правових документів реалізується чітка і зрозуміла політика та 
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процедури вирішення конфліктних ситуацій (включаючи пов’язані із сексуальними домаганнями, дискримінацією 
та корупцією), доступність яких забезпечується шляхом розміщення матеріалів на офіційному вебсайті Академії та 
проведенням інформаційної роз’яснювальної роботи з учасниками освітнього процесу. Задля запобігання 
виникненню конфліктних ситуацій в Академії заборонені дискримінаційні висловлювання, утиски, мова ворожнечі, 
діяння у формі фізичного, психологічного, економічного, сексуального насильства, дискримінація. Для координації 
та безпосереднього здійснення заходів щодо запобігання корупції та врегулювання конфлікту інтересів ректором 
Академії призначено уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Академії. Проводиться 
активна робота з учасниками освітнього процесу та працівниками щодо наявності та призначення «Скриньок 
довіри», зокрема, електронної. У разі виникнення конфлікту інтересів з боку будь-яких суб’єктів освітнього процесу 
здобувач вищої освіти або співробітник Академії може подати звернення на ім’я ректора Академії з метою 
вирішення ситуації. Ректором Академії створюється комісія з розгляду звернень інтересів, склад якої формується 
залежно від конкретної ситуації. Порядок вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних з оцінюванням результатів 
навчання, недотриманням принципів доброчесності, відповідальності, академічної свободи та об’єктивності 
здобувачів вищої освіти, передбачає створення на період проведення підсумкового семестрового контролю 
розпорядженням ректора Апеляційної комісії. Для упередження виникнення конфліктних ситуацій проводиться 
постійна робота з інформування науково-педагогічних працівників, здобувачів ВО про їхні права та їх захист. З 
моменту провадження ОПП випадки конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією) зафіксовані не були.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються такими 
нормативними документами:
Політика забезпечення якості вищої освіти Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної 
освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_366/files/pol_zab_yak_.pdf;
Положення про освітні програми у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти 
Одеської обласної ради»  
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_osv_prohr.pdf
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в Комунальному закладі вищої освіти «Одеська 
академія неперервної освіти Одеської обласної ради»  
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_sust_zao.pdf
Положення про моніторинг якості освіти у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної 
освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_yakost_osvity.pdf.

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

Моніторинг, періодичний перегляд і оновлення ОП здійснюються відповідно до Положення про освітні програми у 
КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»  
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_osv_prohr.pdf 
Процедура затвердження проєкту оновленої ОП передбачає здійснення зовнішньої і внутрішньої експертизи. 
Зовнішня експертиза здійснюється шляхом громадського обговорення. З цією метою використовується опитування; 
обговорення на розширеному засіданні кафедри із запрошенням стейкхолдерів; рецензування фахівцями галузі та 
стейкхолдерами. Внутрішня експертиза здійснюється НМР Академії; проєкт ОП розглядається на засіданнях 
кафедр, залучених до реалізації ОПП. Моніторинг ОП здійснюється на рівні Академії та ОП. Моніторинг на рівні 
Академії здійснюється Центром забезпечення якості освіти. Моніторинг на рівні ОП здійснюють гарант, члени 
робочої групи за участі профільних кафедр із залученням представників студентського самоврядування. Результати 
цього моніторингу не менш, ніж раз на рік обговорюються на засіданнях НМР і Вченої ради Академії. Основними 
підставами для оновлення освітньої програми є: зміни у нормативних документах, які регулюють питання змісту 
освіти; висновки за результатами щорічного звіту про моніторинг освітньої програми; документально підтверджені 
рекомендації основних зовнішніх стейкхолдерів щодо необхідних знань та вмінь випускників освітньої програми; 
умотивовані звернення здобувачів вищої освіти за освітньою програмою та/або результати опитування студентів, які 
навчаються за нею; рекомендації акредитаційних інституцій тощо.
Зміни до ОП 2021 р. були обумовлені затвердженням стандарту вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, 
педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка для другого (магістерського) рівня вищої освіти (Наказ 
Міністерства освіти і науки України від 11.05.21 № 520) та стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої 
освіти» (Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (Мінекономіки) від 23.03.2021 
№ 610). Проєкт змін був обговорений на засіданні кафедри педагогіки та освітнього менеджменту (протокол № 9 
від 24.05.21).  У зв’язку із внесенням змін у загальні та спеціальні компетентності, програмні результати навчання до 
обов’язкових компонентів введена дисципліна «Цифрові технології в освітній та дослідницькій діяльності». 
Дисципліна «Основи академічного письма» переведена до вибіркових компонентів. Результати громадського 
обговорення були розглянуті на розширеному засіданні кафедри педагогіки та освітнього менеджменту із 
запрошенням стейкхолдерів (протокол № 10 від 22.06.21). Обов’язковим складником моніторингу є опитування 
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здобувачів освіти, випускників і роботодавців щодо якості ОП. 

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 залучені до процесу періодичного перегляду та інших процедур забезпечення якості через участь у 
опитуванні, можливість висловлювати зауваження і пропозиції під час громадського обговорення. Студентка 2 курсу 
Крищук Катерина залучена до робочої групи ОП у якості внутрішнього стейкхолдера, бере участь у її засіданнях. 
Куратор групи Кузнєцова Н.В. регулярно проводить консультаційні зустрічі, під час яких здобувачі мають 
можливість обговорити питання організаційного, методичного і змістового характеру, внести пропозиції і 
висловити зауваження. Основним інструментом залучення здобувачів до процесу періодичного перегляду ОП та 
інших процедур забезпечення її якості є опитування, яке проводиться за анкетами: Якість ОП, Якість освіти, Якість 
викладання. https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/anketi-dlya-opituvannya-z.html. За результатами останнього 
опитування щодо відповідності  змісту ОП очікуванням здобувачів 75% респондентів дали позитивну відповідь, що є 
підтвердженням достатньо високої якості змістової складової освітньої програми. 100% респондентів відзначили 
можливість вільного вибору дисциплін. 75% респондентів вважають достатнім обсяг практичної підготовки. 100% 
респондентів зазначили відсутність дублювання змісту навчального матеріалу навчальних дисциплін за освітньою 
програмою. 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_398/files/yakisniy_analiz_pvsh.pdf.

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

Учасники студентського самоврядування беруть участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП, що 
регламентовано Положенням про студентське самоврядування КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 
Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_stud_samovriad.pdf . Органи 
студентського самоврядування беруть участь у обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу 
та науково-дослідної роботи; проводять організаційні, просвітницькі, наукові та інші заходи; вносять пропозиції 
щодо контролю за якістю освітнього процесу; беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої 
освіти (п. 3.1.). Представники студентського самоврядування  беруть участь у роботі  Вченої ради Академії, у 
проведенні опитувань здобувачів та залучаються до перегляду освітніх програм; вносять пропозиції щодо організації 
освітнього процесу та покращення його якості, формування культури якості освіти. Анкети, що застосовуються для 
опитування здобувачів щодо якості освіти, освітньої програми, викладання, були узгодженні з органами 
студентського самоврядування. Регулярно проректор з інноваційної та науково-педагогічної діяльності Ягоднікова 
В.В., завідувач освітньо-наукового відділу  проводять зустрічі із студентським активом та здобувачами вищої освіти, 
на яких є можливість висловитися щодо особливостей навчання за ОП. 

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

Роботодавцями для ОП є завідувачі кафедр, керівники підрозділів, адміністрація закладів вищої освіти, зокрема, 
Академії. Керівники педагогічних фахових коледжів теж розглядаються як роботодавці, оскільки у деяких з них 
здійснюється короткий цикл вищої освіти, у деяких розпочата підготовка бакалаврів (КЗВО «Балтський 
педагогічний фаховий коледж»). ОП отримала підтримку Ради директорів фахових коледжів Одеської області. У 
рецензії Голови Ради директора Одеського коледжу транспортних технологій, кандидата філософських наук Й.Й. 
Дидишка висловлена пропозиція розширити спектр підготовки, не обмежуючи її тільки педагогічними фаховими 
коледжами https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_329/files/recenz_pvch_2021.pdf. 
Центром забезпечення якості освіти була розроблена анкета стейкхолдера, яка є інструментом отримання 
зауважень і пропозицій щодо освітньої програми https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/anketa-dlya-steikkholderi.html. 
78,6 % респондентів вважають запровадження ОП актуальним 
https://docs.google.com/forms/d/1zPGFn1CDtZZWsMWpJvOlUESqU8cgUAN9xPH0OPyz8Uo/edit#responses.   За 
результатами опитування проводяться обговорення Центром ЗЯО, роботодавців запрошують на розширені 
засідання кафедри (протокол № 10 від 22.06.21). Гаранта ОП запрошують на засідання Ради директорів коледжів 
Одеської області, що дає можливість безпосередньо обговорити пропозиції роботодавців. В Академії створена Рада 
стейкхолдерів, яка координує діяльність роботодавців.

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

Перший випуск планується у 2021 році.

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 за час реалізації освітньої програми були виявлені 
деякі недоліки. Було з’ясовано, що здобувачі вищої освіти не досить повно розуміють критерії оцінювання 
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результатів навчання. Система опитування стейкхолдерів (внутрішніх та зовнішніх) у паперовому варіанті є 
недосконалою. Здобувачі вищої освіти були недостатньо поінформовані щодо процедури перевірки академічних 
текстів на плагіат. 
Система внутрішнього забезпечення якості Академії відреагувала на ці недоліки наступним чином: 
1) критерії оцінювання результатів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти є обов’язковою частиною 
силабусів, як обов’язкових, так і вибіркових дисциплін, які розміщені на сайті Академії; 
2) розроблена система онлайн опитування здобувачів (розроблені анкети Якість освітньої програми, Якість освіти, 
Якість викладання). Розроблена і оприлюднена на сайті Анкета стейкхолдера; 
3)Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в освітній та науково-дослідній роботі учасників 
освітнього процесу Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 
ради» розміщено на сайті у відкритому доступі 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_akd_plag.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?

Первинна акредитація ОПП «Педагогіка вищої школи».

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

Учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості освіти шляхом: 
систематичного оновлення змісту навчальних дисциплін на підґрунті наукової, педагогічної та самоосвітньої 
діяльності науково-педагогічних працівників; внесення пропозицій щодо оновлення змісту ОП під час громадського 
обговорення; обговорення ОП на засіданнях кафедр, НМР, Вченої ради Академії; постійного підвищення 
професійної кваліфікації; участі у науково-дослідній діяльності кафедр, запровадження результатів наукової 
діяльності в освітній процес; забезпечення публічності інформації шляхом розміщення навчально-методичних 
матеріалів на вебсторінці магістратури, кафедр та навчальній платформі static.klasnaocinka. Здійснення освітнього 
процесу у дистанційній формі на платформі Академії дозволяє повністю контролювати процес від етапу планування 
до впровадження. 
За пропозицією учасників академічної спільноти для поглиблення загальних і спеціальних компетентностей було 
запропоновано значний перелік вибіркових дисциплін: у 2020 р. – 22, у 2021 р. – 30; а також унесена пропозиція 
підготувати презентації щодо вибіркових дисциплін для кращого ознайомлення здобувачів вищої освіти з їх 
змістом.

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

Розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами Академії регламентуються Положенням про 
систему внутрішнього забезпечення якості освіти(Розділ3) 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_sust_zao.pdf.
Система ВЗЯО в Академії передбачає п’ять організаційних рівнів. Перший – здобувачі вищої освіти залучаються до 
ВЗЯО через участь у опитуваннях та внесення пропозицій щодо покращення ОП через органи студентського 
самоврядування. Другий рівень освітньої програми – гаранти ОП, кафедри, робочі групи ОП, представники 
роботодавців, викладачі забезпечують реалізацію, поточний моніторинг ОП. На третьому рівні організація 
внутрішнього забезпечення якості здійснюється відділом освітньо-наукової підготовки, який здійснює 
впровадження та адміністрування ОП, а також консультативними органами роботодавців. Четвертий рівень 
загальноакадемічних підрозділів – центр забезпечення якості освіти, загальноакадемічні підрозділи, залучені до 
реалізації системи внутрішнього забезпечення якості - здійснюють внутрішні експертизи ОП, моніторинг якості 
освітньої діяльності Академії, формують рекомендації щодо прийняття загальних рішень. П’ятий рівень – ректор, 
проректори, Вчена рада Академії визначають стратегію і політику щодо ВЗЯО, приймають загальні рішення щодо 
забезпечення якості освіти, затверджують нормативні акти, програми дій щодо ВЗЯО, приймають рішення про 
затвердження та закриття ОП.

9. Прозорість і публічність

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

Права та обов’язки учасників освітнього процесу регулюються документами: Статут академії, Кодекс академічної 
доброчесності учасників освітнього процесу. Визначені у  Положеннях про: організацію освітнього процесу; освітні 
програми; порядок проведення практики здобувачів вищої освіти; порядок реалізації здобувачами права на вільний 
вибір навчальних дисциплін; організацію і проведення контролю результатів навчання здобувачів; порядок 
реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу; порядок реалізації права на академічну 
мобільність учасників освітнього процесу; зарахування результатів неформальної та інформальної освіти; 
підвищення кваліфікації НПП; порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій; систему внутрішнього 
забезпечення якості; запобігання та виявлення академічного плагіату; організацію, виконання та захист 
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кваліфікаційних робіт; моніторинг якості освіти; порядок організації навчання здобувачів за індивідуальним 
графіком; організацію навчання осіб з особливими освітніми потребами; студентське самоврядування; наукове 
товариство студентів, аспірантів та молодих учених;  порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, 
призначення і звільнення з посад НПП; про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних та 
педагогічних працівників; про порядок визнання результатів підвищення кваліфікації НПП. Перелічені положення 
розміщені на сайті у розділі Діяльність. Нормативно-правова база.  

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

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/gromadske-obgovorennya-os.html

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

Освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка - 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_329/files/opp_pvsh_2021_4.pdf.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОП вважаємо: актуальність підготовки магістрів освітніх, педагогічних наук, здатних 
працювати як у закладах вищої освіти, зокрема, в Академії, так і до провадження короткого циклу вищої освіти у 
закладах фахової передвищої освіти, і їхня затребуваність на регіональному рівні; співробітництво Академії з 
закладами вищої освіти регіону, які здійснюють педагогічну підготовку, можливість залучення їх науково-
педагогічних працівників до регіональних проєктів; тісна співпраця Академії з фаховими педагогічними коледжами 
з орієнтацією на створення регіональної неперервної педагогічної освіти; послідовність і наступність у вивченні 
компонентів освітньо-професійної програми, що створює умови для застосування отриманих знань у процесі 
педагогічної діяльності; наявність висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, які поєднують наукову та 
педагогічну діяльність, постійно підвищують свою кваліфікацію, зорієнтовані на командну роботу і співпрацю; 
відкритість та публічність у перегляді, обговоренні, затвердженні ОП як для здобувачів освіти та академічної 
спільноти, так і для зовнішніх стейкхолдерів; використання класичних та інноваційних технологій навчання; 
реалізація студентоцентрованого підходу до організації освітнього процесу, можливість здобувачам вищої освіти 
формувати індивідуальні траєкторії, розвивати горизонтальну та вертикальну кар’єру; можливість ураховувати 
педагогічний досвід здобувачів вищої освіти, коригувати і розвивати його з орієнтацією на сучасні освітні тенденції 
у галузі вищої освіти; інфраструктура Академії, яка забезпечує потреби освітнього процесу, можливість реалізувати 
право на навчання особам з особливими освітніми потребами.  
Слабкі сторони ОП: незначна частка  програм міжнародної академічної мобільності із залученням здобувачів вищої 
освіти; незначний відсоток викладачів, які мають наукові публікації у періодичних виданнях, що входять до 
міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science.

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

Перспективи розвитку ОПП «Педагогіка вищої школи» пов’язуємо із можливістю отримати регіональне 
замовлення на підготовку магістрів освітніх педагогічних наук, що дозволить розширити контингент здобувачів 
вищої освіти за рахунок умотивованих, педагогічно орієнтованих абітурієнтів. Очікуємо поповнення контингенту 
здобувачів, починаючи з 2024 року, коли у Балтському фаховому педагогічному коледжі планується перший випуск 
бакалаврів у галузі 01 Освіта/Педагогіка. Передбачаємо, що частина з них буде навчатися за спеціальністю 011 
Освітні, педагогічні науки з можливістю у майбутньому поповнити склад науково-педагогічних працівників у 
фахових педагогічних коледжах Одеської області. 
Перспективними напрямками розвитку є:
- розширення участі викладачів та здобувачів у національних і міжнародних програмах академічної мобільності;
- розширення застосування Інтернет-ресурсів та інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі;
- розвиток наукового потенціалу викладачів, активізація їх діяльності щодо наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science;
- започаткування практики збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП (після перших випусків здобувачів ОПП);
- розширення практики проведення гостьових лекцій, майстер-класів провідними українськими та закордонними 
професіоналами у галузі освітніх, педагогічних наук.
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Запевнення

 

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

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: Задорожна Любов Кирилівна

Дата: 13.09.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

ОК 1. Методологія і 
організація науково-
педагогічних 
досліджень

навчальна 
дисципліна

ОК 1.pdf FuAYS3wW101Opi5Z
43hu9xN86W0WfXz

TgVHSNAvEqAE=

Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 301 (для лекційних 
занять, пл. Михайлівська, 17), яка 
має оснащення: мультимедійний 
проектор Aser в комплекті – 1 
шт., телевізор Vinga 
S75UH20G+KSL WMO – 8260P – 1 
шт., маршрутизатор TP-Link 
TL-WR94ON – 1 шт., ноутбук – 1 
шт.
Приміщ ення обладнано 
доступом до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 210 (для практичних 
занять, пл. Михайлівська, 17), яка 
має оснащення: телевізор Vinga 
S65UH20B+KSL WMO – 8260P – 1 
шт., маршрутизатор TP-Link 
TL-WR94ON – 1 шт., ноутбук HP 
250G7 15.6HD AG/IntelCore i3-
1005GI/4GB/500GB HDD/DVD-
RW Windows 10 Pro – 1 шт., 
дошка аудиторна – 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна Оцінка, 
BigBlueButton, Zoom.Для 
забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 301 (для лекційних 
занять, пл. Михайлівська, 17), яка 
має оснащення: мультимедійний 
проектор Aser в комплекті – 1 
шт., телевізор Vinga 
S75UH20G+KSL WMO – 8260P – 1 
шт., маршрутизатор TP-Link 
TL-WR94ON – 1 шт., ноутбук – 1 
шт.
Приміщ ення обладнано 
доступом до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 210 (для практичних 
занять, пл. Михайлівська, 17), яка 
має оснащення: телевізор Vinga 
S65UH20B+KSL WMO – 8260P – 1 
шт., маршрутизатор TP-Link 
TL-WR94ON – 1 шт., ноутбук HP 
250G7 15.6HD AG/IntelCore i3-
1005GI/4GB/500GB HDD/DVD-
RW Windows 10 Pro – 1 шт., 
дошка аудиторна – 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 



Мбіт/сек.
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна Оцінка, 
BigBlueButton, Zoom.

ОК 2. Професійна 
комунікація 
іноземною мовою

навчальна 
дисципліна

ОК 2.pdf 8zdio8aQbPgWTVIY
NjT/N972dmt08vQe

70Heo+UhpIY=

Для забезпечення навчального 
процесу функціонує Тренерська 
зала № 2 (для лекційних занять, 
пров. Нахімова, 8), яка має 
оснащення: інтерактивна дошка 
SMART Board SBM680v в 
комплекті з кабелями для 
підключення – 1 шт., 
мультимедійний проектор 
Infocus в комплекті – 1 шт., 
багатофункційний пристрій 
Brother DCP-L2540DNR – 1 шт., 
акустичні колонки – 2 шт., 
ноутбук – 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 106 (для практичних 
занять, пл. Михайлівська, 17), яка 
має оснащення: комплект 
(безпровідна миша та 
безпровідна клавіатура) (GK-
85+G3-220N) 3100N Black – 11 
шт., монітор 22" Acer Nitro – 11 
шт., системний блок Процесор 
AMD AM4 Ryzen 3 2200G – 11 шт., 
МФУ YH LaserJet Pro M130a+USB 
cable – 1 шт., маршрутизатор 
TP-Link TL-WR94ON – 1 шт., 
проектор мультимедійний 
Toshiba – 1 шт., ноутбук – 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна Оцінка, 
BigBlueButton, Zoom.

ОК 3. Педагогіка 
вищої школи

навчальна 
дисципліна

ОК 3.pdf FofEon5REFl6pGLS
m1bC4Xxu/2K+h5h5

B6vJiCT85Co=

Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 210 (пл. Михайлівська, 
17), яка має оснащення: телевізор 
Vinga S65UH20B+KSL WMO – 
8260P – 1 шт., маршрутизатор 
TP-Link TL-WR94ON – 1 шт., 
ноутбук HP 250G7 15.6HD 
AG/IntelCore i3-
1005GI/4GB/500GB HDD/DVD-
RW Windows 10 Pro – 1 шт., 
дошка аудиторна – 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна оцінка, 
BigBlueButton, Zoom.

ОК 4. Психологія 
вищої школи

навчальна 
дисципліна

ОК 4.pdf J3xYqqUrhbMbiZeIR
aCwq3QROftDVwKe

SOZULF71o4Y=

Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 210 (пл. Михайлівська, 
17), яка має оснащення: телевізор 
Vinga S65UH20B+KSL WMO – 
8260P – 1 шт., маршрутизатор 
TP-Link TL-WR94ON – 1 шт., 
ноутбук HP 250G7 15.6HD 



AG/IntelCore i3-
1005GI/4GB/500GB HDD/DVD-
RW Windows 10 Pro – 1 шт., 
дошка аудиторна – 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна Оцінка, 
BigBlueButton, Zoom.

ОК 5. Методика 
викладання у вищій 
школі

навчальна 
дисципліна

ОК 5.pdf dE7UHMwst2O2AoJ
s06Gvq4t6pDtoLqTx

BTMwMksLJ+E=

Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 205 (пл. Михайлівська, 
17), яка має оснащення: 
мультимедійний проектор 
EPSON в комплекті – 1 шт., 
дошка аудиторна – 1 шт., 
ноутбук – 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна Оцінка, 
BigBlueButton, Zoom.

ОК 6. Тенденції і 
перспективи розвитку 
вищої освіти

навчальна 
дисципліна

ОК 6.pdf t0sttLh/z1IjPUx288g
dyT2wmA2bKhXO0c

ft3I5pz6M=

Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 303 (пл. Михайлівська, 
17), яка має оснащення: екран 
проекційний – 1 шт., дошка 
аудиторна – 1 шт., ноутбук – 1 
шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна Оцінка, 
BigBlueButton, Zoom.

ОК 7. Освітній 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

ОК 7.pdf kxdy0Owh8/FDNstT
p5sIqEVMr+shF0aH

023BWCibyAg=

Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 301 (для лекційних 
занять, пл. Михайлівська, 17), яка 
має оснащення: мультимедійний 
проектор Aser в комплекті – 1 
шт., телевізор Vinga 
S75UH20G+KSL WMO – 8260P – 1 
шт., маршрутизатор TP-Link 
TL-WR94ON – 1 шт., ноутбук – 1 
шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 205 (для практичних 
занять, пл. Михайлівська, 17), яка 
має оснащення: мультимедійний 
проектор EPSON в комплекті – 1 
шт., дошка аудиторна – 1 шт., 
ноутбук – 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна Оцінка, 



BigBlueButton, Zoom.

ОК 8. Інноваційна 
освітня діяльність 

навчальна 
дисципліна

ОК 8.pdf rUSrm2NpHI8Xdm
HX9fQrQNLMH/z0d

JiemySZ035oagg=

Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 301 (для лекційних 
занять, пл. Михайлівська, 17), яка 
має оснащення: мультимедійний 
проектор Aser в комплекті – 1 
шт., телевізор Vinga 
S75UH20G+KSL WMO – 8260P – 1 
шт., маршрутизатор TP-Link 
TL-WR94ON – 1 шт., ноутбук – 1 
шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 202 (для практичних 
занять, пл. Михайлівська, 17), яка 
має оснащення: телевізор Vinga 
S65UH20B+KSL WMO – 8260P – 1 
шт., маршрутизатор TP-Link 
TL-WR94ON – 1 шт., ноутбук HP 
250G7 15.6HD AG/IntelCore i3-
1005GI/4GB/500GB HDD/DVD-
RW Windows 10 Pro – 1 шт., 
багатофункційний пристрій 
Brother DCP-L2540DNR – 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна Оцінка, 
BigBlueButton, Zoom.

ОК 9. Педагогічна 
майстерність та етика 
викладача

навчальна 
дисципліна

ОК 9.pdf vJBLR3wm3X48PB
NR+euwkCKvdMDQ
QBxX7ftW1tisFmI=

Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 202 (пл. Михайлівська, 
17), яка має оснащення: телевізор 
Vinga S65UH20B+KSL WMO – 
8260P – 1 шт., маршрутизатор 
TP-Link TL-WR94ON – 1 шт., 
ноутбук HP 250G7 15.6HD 
AG/IntelCore i3-
1005GI/4GB/500GB HDD/DVD-
RW Windows 10 Pro – 1 шт., 
багатофункційний пристрій 
Brother DCP-L2540DNR – 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна Оцінка, 
BigBlueButton, Zoom.

ОК 10. Цифрові 
технології в освітній та 
дослідницькій 
діяльності

навчальна 
дисципліна

ОК 10.pdf PtP7gUXi7PvTdgd/I
FybaBPALWdLH578

AUewDpRPWho=

Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 210 (для лекційних 
занять, пл. Михайлівська, 17), яка 
має оснащення: телевізор Vinga 
S65UH20B+KSL WMO – 8260P – 1 
шт., маршрутизатор TP-Link 
TL-WR94ON – 1 шт., ноутбук HP 
250G7 15.6HD AG/IntelCore i3-
1005GI/4GB/500GB HDD/DVD-
RW Windows 10 Pro – 1 шт., 
дошка аудиторна – 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.



Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 106 (для практичних 
занять, пл. Михайлівська, 17), яка 
має оснащення: комплект 
(безпровідна миша та 
безпровідна клавіатура) (GK-
85+G3-220N) 3100N Black – 11 
шт., монітор 22" Acer Nitro – 11 
шт., системний блок Процесор 
AMD AM4 Ryzen 3 2200G – 11 шт., 
МФУ YH LaserJet Pro M130a+USB 
cable – 1 шт., маршрутизатор 
TP-Link TL-WR94ON – 1 шт., 
проектор мультимедійний 
Toshiba – 1 шт., ноутбук – 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна Оцінка, 
BigBlueButton, Zoom.
Он-лайн ресурси: 
LEARNINGAPPS.ORG, CANVA, 
ANIMATRON, MENTIMETR.

ОК 11. Асистентська 
практика

практика ОК 11.pdf KICtofczPlrKZSevoiC
nND2u5wHm5y0lU8

VPpNo5oVk=

Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 301 (пл. Михайлівська, 
17), яка має оснащення: 
мультимедійний проектор Aser в 
комплекті – 1 шт., телевізор 
Vinga S75UH20G+KSL WMO – 
8260P – 1 шт., маршрутизатор 
TP-Link TL-WR94ON – 1 шт., 
ноутбук – 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна Оцінка, 
BigBlueButton, Zoom.

ОК 12. Науково-
дослідна практика 

практика ОК 12.pdf r0cVg00Nq6nebHoE
wL0D9wwvmngb2PP

g2UkZaw7KUz0=

Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 301 (пл. Михайлівська, 
17), яка має оснащення: 
мультимедійний проектор Aser в 
комплекті – 1 шт., телевізор 
Vinga S75UH20G+KSL WMO – 
8260P – 1 шт., маршрутизатор 
TP-Link TL-WR94ON – 1 шт., 
ноутбук – 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна Оцінка, 
BigBlueButton, Zoom.

ОК 13. Магістерське 
дослідження. 
Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

підсумкова 
атестація

ОК 13.pdf uD+egZDkdskgJZ5u
7onPrq6KR/Ok15ZF

FvCoMbzT+hE=

Для забезпечення підготовки 
кваліфікаційної роботи 
функціонує читальна зала, 
аудиторія 110 (пл. Михайлівська, 
17), яка має оснащення: процесор 
Intel(R) Pentium(R) Gold G5400  
CPU @ 3.70GHz 3.70 GHz – 2 шт., 
оперативна пам’ять Crucial 
DDR4 SDRAM-4,00 ГБ – 2 шт., 
системна плата ASUSTeK 
COMPUTER INC. PRIME H310M-
D-материнська плата – 2 шт., 



операційна система Microsoft 
Windows 10 – 2 шт., відео-
адаптер Intel(R) UHD Graphics 
610 – 2 шт., монітор Impression 
PDM240WE 23,8 дюйма – 2 шт., 
мережевий адаптер Realtek 
RTL8168/8111 PCI-E Gigabit 
Ethernet Adapter (PHY: Realtek 
RTL8111) – 2 шт., вебкамера 
Merlion F37 Full HD(1920x1080) – 
2 шт., навушники Ergo VM-220 
Multi-Media HeadPhones – 2 шт., 
Майкрософт офіс Microsoft Office 
2016 – 2 шт., клавіатура 
дротова Maxter – 2 шт., миша 
дротова Maxter – 2 шт., ноутбук 
– 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 100 
Мбіт/сек.
Для самопідготовки функціонує 
аудиторія 204 (пл. Михайлівська, 
17), яка має оснащення: ноутбук 
– 1 шт. Приміщення обладнано 
доступом до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для захисту кваліфікаційної 
роботи функціонує 
Конференційний зал (пров. 
Нахімова, 8), що має оснащення: 
головний пристрій конференц 
системи Taiden HCS-3900мв/20 – 
1 шт., пульт голови конференц 
системи Taiden HCS-3938С – 1 
шт., пульт делегата конференц 
системи Taiden HCS-3938D – 14 
шт., телевізор LED LG 55’’ – 1 
шт. Приміщення обладнано 
доступом до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна Оцінка, 
BigBlueButton, Zoom.

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

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

368291 Костенко 
Ростислав 
Валерійович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
педагогіки та 

освітнього 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Південноукраї
нський 

державний 
педагогічний 

університет ім. 
К.Д. 

Ушинського, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

010103 

25 ОК 3. 
Педагогіка 
вищої школи

Підвищення 
кваліфікації: 
20.10.2020–
14.12.2020, Masaryk 
University, Department 
of Social education, 
CZECH REPUBLIC, 
«Support of Science 
and Research in Higher 
Education» within the 
framework of project 
«Transformation of 
Faculties of Education 



Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Історія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 004797, 

виданий 
29.09.2015, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

024352, 
виданий 

14.04.2011, 
Атестат 

професора AП 
001049, 
виданий 

20.06.2019, 
Атестат 

професора AП 
000468, 
виданий 

30.05.2018

and Pedagogical 
Universities for XXI. 
Century» (40 hours).
 06.04.2021-
29.04.2021, Masaryk 
University, Department 
of Social education, 
CZECH REPUBLIC, 
«Inclusion and 
Internationalization in 
Higher Education» 
within the framework 
of project 
«Transformation of 
Faculties of Education 
and Pedagogical 
Universities for XXI. 
Century» (28 hours).
ІІІ Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: Проблеми і 
перспективи 
розвитку» 14 травня 
2021 року (15 годин).
08.07.2020 р., 
НАЗЯВО, вебінар на 
тему «Академічна 
доброчесність – 
запорука успішного 
розвитку науки і 
держави», (2 години).
Відповідність п.38 
Ліцензійних умов: п. 
1, 4, 8, 10, 11, 12, 19
Костенко Р. В. 
Діагностика 
сформованості 
лідерських здібностей 
та здібностей до 
управлінської 
діяльності у майбутніх 
фахівців. Наука як 
рушійна сила 
ефективного розвитку 
держави: зб. наукових 
праць за матеріалами 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції до Дня 
науки (17 травня 2019 
р., м. Одеса). 
Міжрегіональна 
академія управління 
персоналом. Одеський 
інститут. Одеса: 
Лерадрук, 2019. С. 14-
21.
Костенко Р. В. 
Формування 
історичної свідомості 
майбутніх фахівців у 
процесі професійної 
підготовки. 
Перспективні 
напрями розвитку 
наукової думки в ХХІ 
столітті: зб. наукових 
праць за матеріалами 
Всеукр. науково-
практ. конф. до Дня 
науки України та з 
нагоди 50-ти річчя 
Інституту проблем 
ринку та економіко-
екологічних 
досліджень НАН 
України (15 травня, 
2020 р., м. Одеса). 



Міжрегіональна 
академія управління 
персоналом. Одеський 
Інститут проблем 
ринку та економіко-
екологічних 
досліджень НАН 
України. Одеса: 
Лерадрук, 2020. С. 12-
15. 
Костенко Р. В. Роль 
цінностей освітніх 
менеджерів у 
формуванні 
організаційної 
культури закладу 
освіти. Педагогічна 
наука і освіта у 
сучасному вимірі: 
Проблеми і 
перспективи 
розвитку: матеріали 
ІІІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (14 
травня 2021 р.). Одеса: 
видавець Букаєв 
Вадим Вікторович, 
2021. С. 27-31. 
Костенко Р. В. 
Удосконалення 
професійної 
підготовки 
менеджерів освіти. 
Матеріали XXVI 
Міжнародної науково-
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців» 
(22 квітня 2021 р.). 
Одеса: Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури, 2021. Ч. 1. 
С. 75-76. 
Костенко Р. В. 
Управлінська 
компетентність як 
складова професійної 
компетентності 
педагога. Нове 
покоління вчителів 
для української 
школи: виклики і 
досягнення: збірник 
тез доповідей 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн-конференції 
(30 квітня 2021 року). 
Одеса: Астропринт, 
2021. С. 34-38.
Науковий керівник 
теми «Розвиток та 
удосконалення 
професійних та 
особистісних якостей 
учасників освітнього 
процесу», 
реєстраційний номер 
№ 0121U111309.

368240 Рищак 
Наталія 
Іванівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
педагогіки та 

освітнього 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Південноукраї
нський 

державний 
педагогічний 
університет 
імені К.Д. 

20 ОК 2. 
Професійна 
комунікація 
іноземною 
мовою

Підвищення 
кваліфікації:
15.12 - 30.12.2020 р., 
ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти», 
м. Київ, Тема 
«Менеджмент 
освітньої та 



Ушинського, 
рік закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова і 
література 

(англійська, 
німецька), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 050227, 
виданий 

18.12.2018

педагогічної 
діяльності в закладах 
освіти»,
Сертифікат № 
859/20-ВУ (1 кредит 
ECTS/30 годин).
Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації: 12-19 
липня 2021 р.: 
Науково-дослідний 
Інститут 
Люблінського 
науково-
технологічного парку, 
IESF Міжнародна 
фундація науковців та 
освітян та ТОВ 
«Наукові публікації», 
м. Київ, Тема 
«Selection, preparation 
and publication of 
scientific articles in 
scientific journals that 
are indexed in Scopus 
and Web of Science 
(Підбір, підготовка та 
публікація наукових 
статей у наукових 
виданнях, що 
індексуються у базах 
даних «Scopus, Web of 
Science»)». 
Сертифікат ES № 
7073/2021, (1,5 кредит 
ECTS/45 годин).
Підвищення 
кваліфікації: 4-17 
серпня 2021 р., ДЗВО 
«Університет 
менеджменту освіти», 
ГО «Центр освітніх 
ініціатив «Толока»», 
Громадська cпілка 
«Всеукраїнська 
академія 
інноваційного 
розвитку освіти», м. 
Київ, тема «Soft skills 
– м’які навички для 
успішної кар’єри», 
Сертифікат №11-08/21 
(1 кредит ECTS/30 
годин).
Відповідність п.38 
Ліцензійних умов: п.1, 
5, 11, 12, 13, 19, 20.
Рищак Н. І. 
Результати дослідно-
експериментальної 
роботи з виховання 
культури спілкування 
старшокласників у 
полікультурному 
середовищі: 
порівняльний аналіз. 
Сучасні проблеми 
навчання і виховання: 
збірник наукових 
праць. Лютий 2018. 
Упорядники І. О. 
Бартєнєва, З. Н. 
Курлянд та ін. Одесса: 
ДЗ «ПНПУ імені К. Д. 
Ушинського». 140 с.
Наукове 
консультування в 
Одеській 
спеціалізованій школі 
№ 50 І-ІІІ ступенів з 
поглибленим 



вивченням іноземних 
мов Одеської міської 
ради з питань 
науково-методичної 
роботи.
Проведення 
навчальних занять 
англійською мовою з 
дисциплін:
«Професійне 
спілкування 
іноземною мовою»,
«Академічне письмо 
англійською мовою»,
«Культура 
спілкування» 
(англійською мовою).
Рищак Н. І. 
Професійна 
комунікація 
англійською мовою: 
вимоги сьогодення: 
матеріали ІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми і 
перспективи 
розвитку». 14 травня 
2021. За заг. ред. В. В. 
Ягоднікової. Одеса: 
видавець Букаєв В. В. 
2021.
Рищак Н. І. Рефлексія 
як умова розвитку 
особистісно-
професійної 
компетентності 
педагога: матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми і 
перспективи 
розвитку». 14 травня 
2020. За заг. ред. В. В. 
Ягоднікової. Одеса: 
видавець Букаєв В. В. 
2020. С. 98-100.
Рищак Н.І. 
Емпатійність та 
емоційний інтелект як 
показники культури 
спілкування в 
полікультурному 
середовищі: матеріали 
ІХ міжнародної 
практичної 
конференції 
«Актуальні 
дослідження в 
соціальній сфері».  17 
травня 2017. Гол. ред. 
В. В. Корнещук. Одеса 
: ФОП Бондаренко.  
2017.  С. 121 – 123.
Рищак Н.І. 
Самовиховання 
особистості як 
необхідна складова 
виховання культури 
спілкування. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Проблеми якості 



професійної 
підготовки майбутніх 
педагогів у вищій 
школі», Одеса, 26 
жовтня 2016 р., 
видавець: Букаєв 
Вадим Вікторович. С. 
49-50.
Член громадської 
організації «Центр 
розвитку освіти».

335928 Павленко 
Катерина 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Суміщення

Кафедра 
психології, 
соціальної 
роботи та 

інклюзивної 
освіти

Диплом 
магістра, 

Державний 
заклад 

"Південноукраї
нський 

національний 
педагогічний 
університет 
імені К.Д. 

Ушинського", 
рік закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

010101 
Дошкільне 
виховання

13 ОК 1. 
Методологія і 
організація 
науково-
педагогічних 
досліджень

Підвищення 
кваліфікації: 
Захист 
кваліфікаційної 
роботи на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
філософських наук за 
спеціальністю 
09.00.03 – соціальна 
філософія та 
філософія історії. Тема 
кваліфікаційної 
роботи: 
«Компенсаторна 
функція філософії в 
сучасному 
суспільстві». Робота 
виконана на кафедрі 
філософії Одеського 
національного 
університету імені І. І. 
Мечникова, 
Міністерство освіти і 
науки України). 
Захист відбувся на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 41.053.02 при 
Державному закладі 
«Південноукраїнський
національний 
педагогічний 
університет імені К. Д. 
Ушинського» за 
адресою: 65020, м. 
Одеса, вул. 
Старопортофранківсь
ка, 26, ауд. 69. 
https://pdpu.edu.ua/sf
eri-
diyalnosti/naukova/spe
tsializovani-vcheni-
rady/187-vchena-rada-
41-053-02/6221-
ogoloshennya-
spetsializovannoji-
vchenoji-radi-d-41-053-
02-pavlenko?
fbclid=IwAR3rYx3wEs5
tEI0dsa-
Iy0Bh6aHmBnEXACu9
7Vj7ZJrizsjFtIJOLpkI6f
c
Сертифікат Літньої 
філософської школи 
інституту філософії 
імені Г.С. Сковороди 
НАН України 
«Філософія сьогодні: 
традиції та інновації» 
(8-12 липня 2019 р., м. 
Київ), 40 годин. 
Відповідність п.38 
Ліцензійних умов: п. 
1, 3, 5, 10, 12, 19.
Рибакова К. М. 
Філософія і 
психотерапія. 



Перспективи. 2016. 
Вип. 2-3 (68). С. 86-92.
Рибакова К. М. 
Адаптивні можливості 
філософії в 
соціалізації людини у 
сучасному світі. 
Мультиверсум. 
Філософський 
альманах. 2018. Вип. 
3-4. С. 57-66.
Рибакова К. М. 
Епістемологічний 
аспект 
монотеоретичних 
практик в сучасній 
психотерапії. Наукове 
пізнання: методологія 
та технологія. 2019. 
Вип. 1 (42). С. 151-156.
Павленко К. М. 
Філософія інклюзії в 
освіті. Мультиверсум. 
Філософський 
альманах. 2019. Вип. 
3-4. С. 73-80.
Павленко К. М. Деякі 
філософсько-
антропологічні виміри 
психолого-
фізіологічного аспекту 
компенсації. Наукове 
пізнання: методологія 
та технологія. 
Філософія. 2019. Вип. 
2 (43). С. 55-63.
Рибакова К. М. 
Філософський аспект 
поняття стрес. Гілея. 
Науковий вісник. 
2019. Вип. 142 (3) ч. 2 
Філософські науки. С. 
130-132.
Павленко К. М. 
Соціокультурний 
аспект процесу 
формування вищих 
психічних функцій 
людини в онтогенезі. 
East European 
Scientific Journal 
(Warsaw, Poland). 
2019.
Конференція Ради 
молодих вчених 
Інституту філософії 
імені Г. С. Сковороди 
НАН України 
«Актуальні проблеми 
філософських 
досліджень: до 
сторіччя НАН 
України» (м. Київ, 2 
листопада 2018 р.) 
Тема доповіді: 
«Адаптивні 
можливості філософії 
в соціалізації людини 
в сучасному світі».
Член громадської 
організації «Центр 
розвитку освіти».

367871 Кузнєцова 
Неля 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
педагогіки та 

освітнього 
менеджменту

Диплом 
кандидата наук 

KД 026514, 
виданий 

28.11.1990, 
Атестат 

доцента ДЦ 
004798, 

33 ОК 9. 
Педагогічна 
майстерність 
та етика 
викладача

Підвищення 
кваліфікації: 
Проєкт Academic 
Integrity and Quality. 
Академічна 
доброчесність у 
системі внутрішнього 
забезпечення якості 



виданий 
25.12.1993

освіти. 23-27.11.2020. 
15 год. Сертифікат.
Підвищення 
кваліфікації. КЗВО 
«ОАНО Одеської 
обласної ради». Тема: 
«Нова українська 
школа: від ідеї до 
практики». 2 
кредити/60 год. 
Сертифікат. Серія 
ПКОП № 
02137097/15450. 
Реєстраційний №142 
КК. Від 18 лютого 2021 
р.;
Стажування. 
Південноукраїнський 
національний 
педагогічний 
університет імені К.Д. 
Ушинського, кафедра 
педагогіки. Тема: 
Педагогіка закладів 
вищої освіти. Термін 
стажування 
05.04.2021-14.05.2021 
Кількість 
кредитів/годин: 4/120 
год. Довідка про 
стажування № 939/14 
від 26.05.2021; наказ 
КЗВО «ОАНО 
Одеської обласної 
ради» від 27.05.2021 
№ 01-2/190-10.
Проєкт Academic 
Integrity and Quality. 
Робота з даними та 
напрацювання 
стратегій для 
посилення 
академічної 
доброчесності та 
якості. 06-08.04.21,13-
14.04.21. 15 год. 
Сертифікат.;
Відповідність п.38 
Ліцензійних умов: 
п.1,3,4,9,10,11,12,19.
Аннєнкова І. П., 
Кузнєцова Н. В. 
Становлення системи 
внутрішнього 
забезпечення якості в 
закладі вищої освіти: 
досвід та проблеми. 
Інноваційна 
педагогіка. 2021. 
Вип.37. С. 322-327.
Передумови 
виникнення вищої 
педагогічної освіти на 
Півдні України. 
Університетська 
педагогічна освіта: 
історія, теорія і 
перспективи розвитку 
в умовах глобалізації: 
кол. моногр.; за ред. 
проф. О.С. Цокур. 
Одеса: ФОП 
Бондаренко О.М., 
2018.  С. 25-37.
Кузнєцова Н. В. 
Сучасна вища 
педагогічна освіта 
України: необхідність 
парадигмальних змін. 
Нове покоління 
вчителів для 



української школи: 
виклики і досягнення: 
збірник тез доповідей 
Всеукр. наук.-практ. 
онлайн-конф. (30 квіт. 
2021 р., м. Одеса).  
Одеса. 2021. С. 151 -
153.
Кузнєцова Н. В., 
Аннєнкова І.П., 
Ружицька О.М.
Про необхідність 
узгодження підходів 
щодо надання 
кваліфікації науково-
педагогічного 
працівника. 
Інноваційний 
розвиток вищої 
освіти: глобальний, 
європейський та 
національний виміри 
змін: матеріали VІ 
міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Суми, 23–24 
квіт. 2020. Суми: Вид-
во Сум ДПУ імені А. С. 
Макаренка, 2020. Том 
1. С. 236-239.

337278 Ягоднікова 
Вікторія 
Вікторівна

Професор, 
Суміщення

Кафедра 
педагогіки та 

освітнього 
менеджменту

Диплом 
доктора наук 
ДД 006306, 

виданий 
28.02.2017, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 036272, 
виданий 

12.10.2006, 
Атестат 

професора AП 
000384, 
виданий 

16.05.2018

38 ОК 8. 
Інноваційна 
освітня 
діяльність 

Підвищення 
кваліфікації: 
30.12.2020 р., ДЗВО 
«Університет 
менеджменту освіти», 
м. Київ, Тема 
«Менеджмент 
освітньої та 
педагогічної 
діяльності в закладах 
освіти», (1 кредит 
ECTS/30 годин). 
Міжнародний проєкт 
«Зміни педагогічних 
факультетів та 
університетів у 21 
столітті», який 
реалізує Університет 
імені Масарика 
(Чеська республіка) за 
підтримки Чеської 
агенції розвитку. 
(14.12.2020) –
Support of Science and 
Research in Higher 
Education”within the 
framework of project 
“Transformation of 
Faculties of Education 
and
Pedagogical 
Universities for XXI. 
century” (40 hours).
20.10.20-14.12.2020
Участь у 
Всеукраїнській 
науково-практичній 
конференції «Нове 
покоління вчителів 
для української 
школи: виклики і 
досягнення» 30 квітня 
2021 року (6 годин / 
0,2 кредиту). №0833
Відповідність п.38 
Ліцензійних умов: п. 
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 
19, 20.
Teachers’ Motivation 
For Effective 
Pedagogical In teraction 



Under Conditions of 
Educational Changes 
Наука і освіта. 2017. 
№ 11. Р. 139-145. ndex 
(ESCI) by Web of 
Science
Психологічні аспекти 
організації творчої 
педагогічної 
взаємодії/ Virtus: 
Scientific Journal / 
Editor-in-Chief M. A. 
Zhurba. 2017. 
November № 18. Р. 50-
53.
Інноваційні стратегії 
нової школи в 
Одеському регіоні. 
Директор школи, 
ліцею, гімназії. 2018. 
№ 1. С. 23-27.
Формування 
інноваційної 
спрямованості 
виховного процесу 
загальноосвітньої 
школи: теоретичні і 
практичні аспекти. 
Монографія. Одеса: 
Видавець Букаєв В. В., 
2016. С. 496.
Актуалізація 
інноваційної 
компетентності 
педагогів у системі 
післядипломної 
освіти. Професійна 
компетентність 
сучасного педагога: 
методологія, теорія, 
методика, практика: 
монографія. 
Задорожна Л. К., 
Ягоднікова В. В., 
Сагач Г. М. та ін., за 
заг. ред. В. В. 
Ягоднікова, Одеса. 
Видавець Букаєв В. В., 
2019. С. 286 (с. 119-
143).
Участь у 
міжнародному проєкті 
«Зміни педагогічних 
факультетів та 
університетів у 21 
столітті», який 
реалізує Університет 
імені Масарика 
(Чеська республіка) за 
підтримки Чеської 
агенції розвитку. 
2019-2021 рр.
Модель системи 
формування 
інноваційної 
спрямованості 
виховного процесу 
загальноосвітньої 
школи. Глобальні 
виклики педагогічної 
освіти в 
університетському 
просторі: матеріали 
ІІІ Міжнародного 
Конгресу (м. Одеса, 
18-21 травня 2017 
року). 
Південноукраїнський 
національний 
педагогічний 
університет імені К. Д. 



Ушинського. Одеса: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2017. С. 
127-128.
Психологічний 
тренінг як метод 
розвитку 
інноваційного 
потенціалу педагогів, 
Актуальні проблеми 
психології інновацій: 
теорія та практика. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (15 
вересня 2017 р.) 
Одеса: ВМВ, 2017. С. 
160-163.
Критеріальний підхід 
до визначення стану 
сформованості 
інноваційної 
компетентності 
педагогів, Релігія, 
релігійність, 
філософія та 
гуманітаристика у 
сучасному 
інформаційному 
просторі: 
національний та 
інтернаціональний 
аспекти. Зб. наукових 
праць, за аг. ред.. д. 
філос. н. Журби М. А. 
Монреаль СРМ «ASF», 
2018. С. 65-68.

311770 Колесова 
Олена 
Анатоліївна

Завідувач 
лабораторії
, Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
методики 

викладання і 
змісту освіти

Диплом 
кандидата наук 

ДK 002603, 
виданий 

22.12.2011

29 ОК 10. 
Цифрові 
технології в 
освітній та 
дослідницькій 
діяльності

Підвищення 
кваліфікації:
Цифрові технології в 
освітній та 
дослідницькій 
діяльності Сертифікат 
№ К5-114140 
«Інтернет ресурси в 
роботі вчителя» 
(Освітній проект «На 
урок»), 2019.
Сертифікат 
міжнародного 
освітнього форуму 
«New Edu.Teach in 
focus», 2019.
Сертифікат 
«Навчаємося разом. 
Потужні розумові 
інструменти для 
опанування складних 
предметів» 
платформа 
Prometeus,2019.
Cертифікат «Word та 
Excel: інструменти та 
лайфхаки», 2019.
Сертифікат за участь у 
тренінгу «Особливості 
сучасного освітнього 
середовища. Онлайн 
інструменти та 
ресурси викладача 
НУШ».22- 26 лютого 
(дистанційно).
Сертифікат 
міжнародної академії 
Cisco Networking 
Academy(з 
інформаційної 
безпеки). М. Київ 15-
30 грудня 2020 р. 



«Менеджмент 
освітньої та 
педагогічної 
діяльності в закладах 
освіти». 
І Міжнародна 
Інтернет-конференція 
«Шляхи 
удосконалення 
професійних 
компетентностей 
фахівців в умовах 
сьогодення» 28-
29.05.2020. 
Всеукраїнський 
науково-практичний 
онлайн-семінар 
«STEM-освіта: ресурси 
та перспективи 
розвитку в 2020/2021 
навчальному році».
Конфереції 
(дистанційна участь з 
отриманням 
сертифікату):«STEM,S
TEAM,STREAM: від 
концепції до 
практичного 
втілення» 19.10.2020. 
«Особливості 
сучасного освітнього 
середовища. Онлайн 
інструменти та 
ресурси викладача 
НУШ».
Відповідність п.38 
Ліцензійних умов: 
п.10,11,12,19,20
Колесова О.А. 
Мережеві освітні 
спільноти в контексті 
цифровізації соціуму. 
Матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції за 
міжнародної участі 
онлайн формат 
«Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми і 
перспективи 
розвитку», (14 травня 
2020 р.). Одеса: 
видавець Букаєв 
Вадим Вікторович. 
2020. С. 112-116.
Наукові 
консультування (25 
годин на рік) Одеська 
приватна 
загальноосвітня І-ІІІ 
ступенів школа 
"Вєда".
Договір №1 від 
01.01.2019 року.
Член громадської 
організації «Центр 
розвитку освіти».

367871 Кузнєцова 
Неля 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
педагогіки та 

освітнього 
менеджменту

Диплом 
кандидата наук 

KД 026514, 
виданий 

28.11.1990, 
Атестат 

доцента ДЦ 
004798, 
виданий 

25.12.1993

33 ОК 6. 
Тенденції і 
перспективи 
розвитку вищої 
освіти

Підвищення 
кваліфікації: 
Міжнародний проєкт 
ERASMUS+ 620395-
EPP-1-2020-1-UA-
EPPJMO-SUPPA. 
BOOSTING JOIINT 
INITIATIVES OF 
ACADEMIAAND CIVIL 
SOCIETY IN 
UKRAINE. 



Орієнтаційний 
тренінг. Квітень 
2021.р. 0,5 кредита/16 
год. Сертифікат;
Сумський ДПУ імені 
А.С. Макаренка. Тема: 
«Інноваційний 
розвиток вищої 
освіти: глобальний, 
європейський та 
національний виміри 
змін». 20-21.04.2021. 
IX Міжнародна 
Болонська 
конференція 
«Європейська 
інтеграція вищої 
освіти України в 
контексті Болонського 
процесу: роль 
оцінювання якості 
викладання і 
навчання в процесі 
акредитації».22.12.20. 
0,5 кредита/14,5 год. 
Сертифікат;
Сертифікатна 
програма професійної 
підготовки 
«Акредитація 
третього рівня освіти". 
Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі 
Українки. 10.10-
14.10.2019 р. 54 год. 
Сертифікат п-к № 
239/19;
Навчально-
практичний семінар. 
Тренінг тренерів з 
розроблення 
професійних 
стандартів. 
Європейський фонд 
освіти. 18.06-
19.06.2019 р. 
Сертифікат.
Програма підвищення 
кваліфікації наукових 
і науково-
педагогічних 
працівників. Проєкт 
«Формування мережі 
експертів із 
забезпечення якості 
вищої освіти». 06-
10.04.2019. 
Сертифікат серія ПК-
21707620 № 165/19.
Відповідність п.38 
Ліцензійних умов: п.1, 
3, 4, 9, 10, 11, 12, 19.
Кузнєцова Н.В., 
Ружицька О.М. 
Питання науково-
педагогічної 
підготовки здобувачів 
вищої освіти ступеня 
доктора філософії в 
умовах реформування 
системи освіти 
України. KELM. 
Knowledge. Education. 
Law. Management.  
2018.  № 3 (23).  
wrzesien.  С. 101-110.
Кузнєцова Н.В. Роль 
учених 
Новоросійського 
університету у 



становленні й 
розвитку 
експериментальної 
педагогіки. Директор 
школи, ліцею, 
гімназії.  2016.  № 1-3. 
С. 28-32.
Кузнєцова Н.В. Роль 
учених Одеського 
(Новоросійського) 
університету у 
становленні й 
розвитку 
експериментальної 
психології: М.Я. Грот, 
М.М. Ланге, Г.І. 
Челпанов. 
Гуманітарний вісник 
ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Григорія Сковороди» - 
Додаток 3 до Вип. 36, 
Том 1 (17): 
Тематичний випуск 
«Міжнародні 
Челпанівські 
психолого-педагогічні 
читання».  Київ: 
Гнозис, 2016. С. 7–20.
Кузнєцова Н. В. 
Сучасна вища 
педагогічна освіта 
України: необхідність 
парадигмальних змін. 
Нове покоління 
вчителів для 
української школи: 
виклики і досягнення: 
збірник тез доповідей 
Всеукр. наук.-практ. 
онлайн-конф. (30 квіт. 
2021 р., м. Одеса). 
Одеса. 2021. С. 151 -
153.
Аннєнкова І.П., 
Кузнєцова Н. В., 
Ружицька О.М. 
Основні напрями 
розбудови системи 
внутрішнього 
забезпечення якості у 
закладі вищої освіти. 
Інноваційний 
розвиток вищої 
освіти: глобальний, 
європейський та 
національний виміри 
змін: матеріали VІI 
міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Суми, 20–21 
квіт. 2021. Суми: Вид-
во Сум ДПУ імені А. С. 
Макаренка, 2021. С. 
77-81.

367871 Кузнєцова 
Неля 
Вікторівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
педагогіки та 

освітнього 
менеджменту

Диплом 
кандидата наук 

KД 026514, 
виданий 

28.11.1990, 
Атестат 

доцента ДЦ 
004798, 
виданий 

25.12.1993

33 ОК 5. 
Методика 
викладання у 
вищій школі

Підвищення 
кваліфікації: 
Стажування. 
Південноукраїнський 
національний 
педагогічний 
університет імені    
К.Д. Ушинського, 
кафедра педагогіки. 
Тема: Педагогіка 
закладів вищої освіти. 
Термін стажування 
05.04.2021-14.05.2021 



Кількість 
кредитів/годин: 4/120 
год. Довідка про 
стажування № 939/14 
від 26.05.2021; наказ 
КЗВО «ОАНО 
Одеської обласної 
ради» від 27.05.2021 
№ 01-2/190-10.
КЗВО «ОАНО 
Одеської обласної 
ради», III 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми і 
перспективи 
розвитку». 14.05.21. 15 
год. Сертифікат № 
0876;
ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти». 
Тема: «Менеджмент 
освітньої та 
педагогічної 
діяльності в закладах 
освіти». Термін: 15.12.- 
30.12.2020. Кількість 
кредитів/годин: 1/30 
год. Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації № 
851/20-ВУ;
Сумський ДПУ імені 
А.С. Макаренка. Тема: 
«Інноваційний 
розвиток вищої 
освіти: глобальний, 
європейський та 
національний виміри 
змін». 23–24.04.2020 
р., 12 год. Сертифікат 
серія ІПП № 183;
Masaryk University, 
The Czech Republic. 
Сourse “Quality in 
Higher Education” 
within the framework 
of project 
“Transformation of 
Faculties of Education 
and Pedagogical 
Universities for XXI 
century”. 22.10-
15.12.20. 40 hours. 
Certificate.
Відповідність п.38 
Ліцензійних умов: 
п.1,3,4,9,10,11,12,19.
Аннєнкова І. П., 
Кузнєцова Н. В. 
Становлення системи 
внутрішнього 
забезпечення якості в 
закладі вищої освіти: 
досвід та проблеми. 
Інноваційна 
педагогіка. 2021. 
Вип.37. С. 322-327.
Аннєнкова І. П., 
Кузнєцова Н. В., 
Нагорна Н.В. 
Кваліметрична 
модель економічної 
компетентності 
майбутніх фахівців 
неекономічних 
спеціальностей. 
Всеукраїнський 



науково-практичний 
журнал «Директор 
школи, ліцею, 
гімназії». 
Спеціальний 
тематичний випуск 
«Вища освіта України 
у контексті інтеграції 
до європейського 
освітнього простору». 
Київ : Гнозис, 2019. № 
4. Кн.2. Том II(84). С. 
64-75.
Становлення 
педагогічної освіти і 
науки в 
Імператорському 
Новоросійському 
університеті. 
Університетська 
педагогічна освіта: 
історія, теорія і 
перспективи розвитку 
в умовах глобалізації: 
кол. моногр.; за ред. 
проф. О.С. Цокур.  
Одеса: ФОП 
Бондаренко О.М., 
2018.  С. 37-47.
Основи педагогічних 
вимірювань: навч.-
метод. посіб. / І.П. 
Аннєнкова, Н.В. 
Кузнєцова, Л.А. 
Раскола. Одеса. Одес. 
нац. ун-т ім. І.І. 
Мечникова. 2021. 210 
с.
Методичні 
рекомендації щодо 
проведення іспитів та 
заліків, захисту 
курсових робіт 
(проєктів) за 
дистанційною 
формою в умовах 
карантину в 
Одеському 
національному 
університеті імені І. І. 
Мечникова / 
розробник Н.В. 
Кузнєцова. Одеса: 
ОНУ, 2020.
Кузнєцова Н.В., 
Браславська О.С., 
Ружицька О.М. 
Методичні 
рекомендації з 
розробки та 
оформлення робочих 
програм практик. 
Одеса : ОНУ, 2016. 20 
с.
Кузнєцов В. О., 
Кузнєцова Н.В. 
Методичні погляди 
академіка АН УРСР 
Д.К. Третьякова. 
Методика навчання 
природничих 
дисциплін у середній і 
вищій школі (XXVІIІ 
Каришинські 
читання): матеріали 
міжнар. наук.-практ. 
конф., м. Полтава, 27-
28 травня 2021 р . 
Полтава: Астрая, 2021. 
С. 194-196.



310889 Кузнєцова 
Оксана 
Володимирів
на

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
дошкільної і 
початкової 

освіти

Диплом 
кандидата наук 

ДK 031544, 
виданий 

15.12.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021235, 
виданий 

23.12.2008

24 ОК 4. 
Психологія 
вищої школи

Підвищення 
кваліфікації: 
Гамбурзький 
університет, Інститут 
психології 
(Німеччина), 
Державний заклад 
«Південноукраїнський
національний 
педагогічний 
університет імені К.Д. 
Ушинського». Тема: 
«Комунікація і 
медіація» Наказ 
ПНПУ. Термін 
стажування: 
20.09.2015 р. - 
20.09.2016 р. 
Кількість 
кредитів/годин 120 
год. Довідка про 
підвищення 
кваліфікації від 
20.09.2016 р.
Економічний 
університет в Кракові 
(Польща) Тема: «Нові 
та інноваційні методи 
викладання». Наказ 
ПНПУ №678-ос від 
26.12.2017. Термін 
стажування: 
08.01.2018 р.-
26.01.2018 р. Кількість 
кредитів/годин 108 
год. Довідка про 
підвищення 
кваліфікації 
№1638/NSAP/2018 
від 26.01.2018 р.
Державний заклад 
«Південноукраїнський
національний 
педагогічний 
університет імені К.Д. 
Ушинського». Тема 
«Сучасні психологічні 
практики в освіті». 
Термін стажування: 
23.10.2020 р. - 
14.11.2020 р. Кількість 
кредитів/годин 90 
год. Довідка про 
підвищення 
кваліфікації: 
сертифікат №СПК 
27.1-05/0385/2020 від 
16.11.2020 р. 
ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» 
АПН України. Тема 
«Менеджмент 
освітньої та 
педагогічної 
діяльності у закладі 
освіти». Термін 
стажування: 
15.12.2020 р. – 
30.12.2020 р. 
Кількість 
кредитів/годин: 30 
год. Довідка про 
підвищення 
кваліфікації: 
сертифікат № 853/20-
ВУ від 30.12.2020 р.
КЗВО «Одеська 
академія неперервної 
освіти Одеської 
обласної ради» Тема 
«Педагогіка та 



освітній менеджмент» 
Термін стажування: 
03.02.2021 р. – 
31.03.2021 р. Кількість 
кредитів/годин: 60 
год. Довідка про 
підвищення 
кваліфікації: 
свідоцтво ПК 
№02137097/18670 від 
31.03.2021 р. 
ДНУ «Інститут 
модернізації змісту 
освіти», ВФ «Крок за 
кроком». Тема 
«Тренінг для 
супервізорів Нової 
української школи». 
Термін стажування: 
22.11.2018 р. - 
24.11.2018 р. Кількість 
кредитів/годин: 30 
год. Довідка про 
підвищення 
кваліфікації: 
сертифікат від 
24.11.2018 р. 
Гельсінський 
університет 
(Фінляндія). Тема  
«Система освіти 
Фінляндії». Термін 
стажування: 
21.10.2019 р. - 
25.10.2019 р. Кількість 
кредитів/годин: 50 
год. Довідка про 
підвищення 
кваліфікації: 
сертифікат від 
25.10.2019 р.
Відповідність п.38 
Ліцензійних умов: п. 
1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 
19.
Кузнєцова О.В. 
Самозмінювання як 
ресурс інноваційності 
особистості. Наука і 
освіта. 2016. №5 
/СXXXXVI. С.117-124.
Sannikova O., 
Kuznietsova O. 
Adaptivity as the 
integral phenomenon: 
empirical verification. 
Наука і освіта. 2018. 
№3. С. 27-35.
Кузнецова О.В., 
Иванова Я.В. 
Диагностика 
компонентов 
пассионарности: 
презентация 
методики. Вісник 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
Психологія. 2017. 
№1(6)2(7). С.78-82.
Кузнєцова О.В. 
Спрямованість 
інноваційності 
особистості та її 
діагностика. Науковий 
вісник Херсонського 
державного 
університету. Серія 
Психологічні науки. 
2017. Вип. 5. Т.1. С. 78-



83.
Кузнєцова О.В. 
Результати розробки 
методики діагностики 
динамічних та якісних 
параметрів 
інноваційності. 
Науковий вісник 
Миколаївського 
національного 
університету імені 
В.О.Сухомлинського. 
Серія Психологічні 
науки. 2017. №2 (18). 
С.118-124.
Кузнєцова О.В. 
Адаптивні механізми 
інноваційної 
особистості. Вісник 
Національної академії 
Державної 
прикордонної служби 
України. Серія: 
Психологія. 
(електронне видання) 
2017. Вип.3 URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Vnadpn_2017_3_7
.
Кузнєцова О.В. 
Спрямованість 
інноваційності в 
системі рис 
особистості 
майбутнього 
психолога. Науковий 
вісник 
Миколаївського 
національного 
університету імені 
В.О.Сухомлинського. 
Психологічні науки : 
збірник наукових 
праць / за ред. Ірини 
Савенкової. №1 (19). 
2018. С. 66 – 73.
Кузнєцова О.В. 
Психолого-
педагогічні умови 
розвитку 
інноваційності у 
майбутніх психологів 
в процесі навчання : 
матеріали XIII 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції з 
організаційної та 
економічної 
психології 
«Організаційна та 
економічна 
психологія в Україні: 
сучасні проблеми та 
перспективи 
розвитку» (Київ, 12-13 
квітня 2018 р.). Київ, 
2018. С. 143-144.
Кузнєцова О.В., 
Оріщенко О.А., 
Черножук Ю.Г. 
Життєвий шлях та 
основні напрями 
наукової діяльності О. 
П. Саннікової (до 
ювілею науковця). 
Психологія і 
суспільство. 2018. № 
3-3-(73-74). С.133-135.
Кузнєцова О.В. 
Особистісні чинники 



спрямованості 
інноваційності. Теорія 
і практика сучасної 
психології. 2019. №5. 
Т.1. С.29-37.
Кузнєцова О.В., Опря 
О.В. Специфіка 
комунікативних 
властивостей 
особистості 
майбутнього 
психолога : матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми сучасної 
психології 
особистості» (21 
березня 2019 р.). 
Одеса : ВМВ, 2019. С. 
33-41.
Бринза І.В., Кузнєцова 
О.В. 
Психодіагностична 
методика «Парціальні 
позиції життєстійкості 
особистості»: 
результати розробки 
та апробації. Вісник 
Київського 
університету. 2020. 
1(11). С.14-22.
Кузнєцова О.В. 
Ціннісні орієнтації 
інноваційної 
особистості. Габітус. 
2020. №19/20. С. 133-
139.
Психологічна освіта в 
системі підготовки 
вчителя: виклики 
сьогодення та шляхи 
модернізації 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн-конференції 
«Нове покоління 
вчителів для 
української школи: 
виклики і 
досягнення» (Одеса, 
30 квітня 2021 р.). 
Одеса: Астропрінт, 
2021. С.147-150.
Кузнєцова О.В. 
Розвиток 
інноваційності 
педагога в системі 
неперервної освіти : 
матеріали ІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференція 
«Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми і 
перспективи 
розвитку» (Одеса, 14 
травня 2021 р.) / за 
заг. ред. 
В.В.Ягоднікової. 
Видавець Букаєв 
Вадим Вікторович, 
2021. С.190-194. 
Санникова О.П., 
Кузнецова О.В. 
Системный анализ 
адаптивности 
личности: 
монография. Одеса: 



Изд-во ВМВ, 2017. 392 
с.
Кузнєцова О.В. 
Інноваційність як 
особистісний 
потенціал професійної 
компетентності 
педагога. Професійна 
компетентність 
сучасного педагога: 
методологія, теорія, 
методика, практика : 
монографія / 
Л.К.Задорожна, 
В.В.Ягоднікова, Г.М. 
Сагач та ін., за заг.ред. 
В.В.Ягоднікової. Одеса 
: видавець Букаєв 
Вадим Вікторович, 
2019. С.55 - 70.

368291 Костенко 
Ростислав 
Валерійович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
педагогіки та 

освітнього 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Південноукраї
нський 

державний 
педагогічний 

університет ім. 
К.Д. 

Ушинського, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Історія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 004797, 

виданий 
29.09.2015, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

024352, 
виданий 

14.04.2011, 
Атестат 

професора AП 
001049, 
виданий 

20.06.2019, 
Атестат 

професора AП 
000468, 
виданий 

30.05.2018

25 ОК 7. Освітній 
менеджмент

Підвищення 
кваліфікації: 
30.12.2020 р., ДЗВО 
«Університет 
менеджменту освіти», 
м. Київ, Тема 
«Менеджмент 
освітньої та 
педагогічної 
діяльності в закладах 
освіти», (1 кредит 
ECTS/30 годин).
15.02.2021 р., ДЗВО 
«Університет 
менеджменту освіти», 
м. Київ, Тема 
«Самоменеджмент як 
чинник професійно-
особистісного 
розвитку менеджера в 
освіті», (1 кредит 
ECTS/30 годин).
22.10.2020–
15.12.2020, Masaryk 
University, Department 
of Social education, 
CZECH REPUBLIC, 
«Quality in Higher 
Education» within the 
framework of project 
«Transformation of 
Faculties of Education 
and Pedagogical 
Universities for XXI. 
Century» (40 hours).
12.11.2020 р., ГО 
«Прометеус», Тема 
«Впровадження 
інновацій в школах», 
(60 годин/2 кредита 
ЄКТС).
12.11.2020 р., ГО 
«Прометеус», Тема 
«Наука про навчання: 
Що має знати кожен 
вчитель? Teachers 
College 
(Колумбійський 
університет, США)», 
(20 годин/0,7 кредитів 
ЄКТС).
Участь у 
Всеукраїнській 
науково-практичній 
конференції «НОВЕ 
ПОКОЛІННЯ 
ВЧИТЕЛІВ ДЛЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ 
ШКОЛИ: ВИКЛИКИ І 
ДОСЯГНЕННЯ» 30 



квітня 2021 року (6 
годин/0,2 кредиту).
11.11.2020 р., ГО 
«Прометеус», Тема 
«Критичне мислення 
для освітян», (30 
годин/1 кредит ЄКТС).
12.11.2020 р., ГО 
«Прометеус», Тема 
«Медіаграмотність 
для освітян», (60 
годин/2 кредита 
ЄКТС).
15.11.2020 р., ГО 
«Прометеус», Тема 
«Фінансовий 
менеджмент».
Відповідність п.38 
Ліцензійних умов: п. 
1, 4, 8, 10, 11, 12, 19
Костенко Р. В. 
Соціальна адаптація 
та соціалізація 
майбутніх фахівців у 
процесі професійної 
підготовки у 
приватному ЗВО. 
Проблеми 
модернізації України: 
зб. наукових праць К.: 
ДП «Видавничий дім 
«Персонал», 2008. 
Вип. 8: матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції 
«Актуальні проблеми 
модернізації 
недержавного сектору 
освіти в Україні у 
контексті світових 
тенденцій і 
національної 
практики», 11 квітня 
2019 р. Редкол.: М. Н. 
Курко (голова) [та ін.]. 
2019. С. 69-72.
Костенко Р. В. 
Інформаційний підхід 
до професійної 
підготовки майбутніх 
фахівців. Актуальні 
проблеми сучасного 
управління в 
соціально-
економічних, 
гуманітарних та 
технічних системах: 
зб. наукових праць за 
матеріалами 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (14 
листопада 2019 р., м. 
Одеса). 
Міжрегіональна 
академія управління 
персоналом. Одеський 
інститут. Інститут 
проблем ринку та ек.-
екол. досліджень НАН 
України. Одеса: 
Лерадрук, 2019. С. 
214-218. 
Костенко Р. В. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни «Освітній 
менеджмент» : для 
здобувачів вищої 
освіти другого 
(магістерського) рівня 
зі спеціальності 011 



Освітні, педагогічні 
науки, які навчаються 
за освітньо-
професійною 
програмою «Освітній 
менеджмент у 
педагогічних 
системах». Р. В. 
Костенко; КЗВО 
«Одеська академія 
неперервної освіти 
Одеської обласної 
ради». Одеса: 
Астропринт, 2020. 28 
с.
Костенко Р. В. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни «Освітній 
менеджмент»: для 
здобувачів вищої 
освіти другого 
(магістерського) рівня 
зі спеціальності 011 
Освітні, педагогічні 
науки, які навчаються 
за освітньо-
професійною 
програмою 
«Педагогіка середньої 
освіти» / Р. В. 
Костенко; КЗВО 
«Одеська академія 
неперервної освіти 
Одеської обласної 
ради». Одеса: 
Астропринт, 2020. 20 
с.
Костенко Р. В. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни «Освітній 
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здобувачів вищої 
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(магістерського) рівня 
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Освітні, педагогічні 
науки, які навчаються 
за освітньо-
професійною 
програмою 
«Педагогіка вищої 
школи» / Р. В. 
Костенко ; КЗВО 
«Одеська академія 
неперервної освіти 
Одеської обласної 
ради». Одеса : 
Астропринт, 2020. 20 
с.
Робоча навчальна 
програма дисципліни 
«Управління оплатою 
праці»: для 
спеціальності 
«Управління 
персоналом та 
економіка праці» / 
уклад.  Р. В. Костенко; 
Одеський інститут 
ПрАТ «ВНЗ 
«Міжрегіональна 
академія управління 
персоналом». Одеса: 
Астропринт, 2017. 17 с.
Управління оплатою 
праці: Навчальна 
програма дисципліни 
(для бакалаврів 
спеціальності 
«Управління 
персоналом та 



економіка праці» / 
уклад. Р. В. Костенко; 
Міжрегіональна 
академія управління 
персоналом. Одеса: 
Астропринт, 2017. 20 
с.
Наукове 
консультування 
Одеського ліцею № 81 
Одеської міської ради 
Одеської області з 
питань освітнього 
менеджменту 
протягом трьох років 
(2018-2020 рр.) 
Довідка № 01-18/54 
від 24.02.2021.

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 5. 
Організовувати 
освітній процес на 
основі 
студентоцентрова
ного, 
компетентнісного, 
контекстного 
підходів та 
сучасних досягнень 
освітніх, 
педагогічних наук, 
управляти 
навчально-
пізнавальною 
діяльністю, 
об’єктивно 
оцінювати 
результати 
навчання 
здобувачів освіти

ОК 3. Педагогіка 
вищої школи

Пояснювально-
ілюстративний метод або 
інформаційно-рецептивний, 
метод проблемного викладу, 
частково-пошуковий, 
дискусія, ділова гра.

Оцінювання усних і 
письмових відповідей під 
час практичних занять, 
виступи з доповіддю та 
захист індивідуальних робіт, 
поточне тестування після 
вивчення змістовних 
модулів, перевірка зошитів 
для самостійної роботи із 
законспектованим 
навчальним матеріалом та 
виконання завдань при 
підготовці до практичних 
занять тощо.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 4. Психологія 
вищої школи

Розповідь, пояснення, 
дискусія, бесіда, 
консультація, ілюстрація, 
демонстрація, проблемний 
метод, візуалізація, рольові, 
ділові ігри, кейс-стаді, 
тренінгові вправи, мозковий 
штурм, метод проєктів, 
презентація, аналіз, синтез, 
систематизація, 
узагальнення, 
спостереження.

Поточне опитування, 
тестування, самоконтроль, 
взаємоконтроль, 
підсумковий письмовий 
тест. Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 5. Методика 
викладання у вищій 
школі

Розповідь, проблемна 
лекція, пояснення, бесіда, 
дискусія, презентація, 
ілюстрація, візуалізація, 
демонстрація, виконання 
практичних завдань, 
розробка робочої програми 
навчальної дисципліни, 
планів-конспектів лекцій, 
практичних занять, 
презентацій до них, підбір і 
розробка сучасних освітніх 

Тестування, усне 
опитування, письмові 
роботи, самооцінювання, 
експертне оцінювання, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
рецензування, захист 
портфоліо (робоча програма 
навчальної дисципліни, 
план-конспект лекції з 
презентацією, план-
конспект практичного 



технологій, проведення і 
аналіз фрагментів занять, 
інтерактивних, 
інформаційно-
комунікаційних, технології 
розвитку критичного 
мислення, узагальнення, 
аналогія, синтез, 
інтегрування, проєктування, 
моделювання.

заняття з комплектом 
дидактичних матеріалів, 
інтерактивною 
технологією).
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 7. Освітній 
менеджмент

Розповідь, пояснення, 
ілюстрація, дослідження, 
бесіда, дискусія, аналіз, 
систематизація, порівняння, 
самооцінка, презентація, 
узагальнення, аналогія, 
синтез, моделювання.

Поточне опитування, усний 
та письмовий 
індивідуальний і 
фронтальний контроль, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), поточна 
монологічна усна відповідь, 
підсумкова усна відповідь.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 9. Педагогічна 
майстерність та етика 
викладача

Розповідь, лекція-діалог, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
презентація, ілюстрація, 
візуалізація, демонстрація, 
виконання практичних 
завдань, вправ.

Тестування, усне 
опитування, письмові 
роботи, самооцінювання, 
експертне оцінювання, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
рецензування.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 11. Асистентська 
практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, практичні 
роботи.

Захист практики, 
індивідуальне опитування, 
самостійна робота.
Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ПРН 1. Знати на 
рівні новітніх 
досягнень концепції 
розвитку освіти і 
педагогіки, 
методологію 
відповідних 
досліджень

ОК 1. Методологія і 
організація науково-
педагогічних 
досліджень

Розповідь, пояснення, 
ілюстрація, візуалізація, 
бесіда, демонстрація, 
класифікація, дискусія, 
кейс-стаді, систематизація, 
презентація, узагальнення, 
аналогія, написання есе, 
аналіз, синтез, інтегрування.

Поточне опитування, 
перевірка письмових 
завдань, взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання).
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 3. Педагогіка 
вищої школи

Пояснювально-
ілюстративний метод або 
інформаційно-рецептивний, 
метод проблемного викладу, 
частково-пошуковий, 
дослідницький метод, 
дискусія.

Оцінювання усних і 
письмових відповідей під 
час практичних занять, 
виступи з доповіддю та 
захист індивідуальних робіт, 
поточне тестування після 
вивчення змістовних 
модулів, перевірка зошитів 
для самостійної роботи із 
законспектованим 
навчальним матеріалом та 
виконання завдань при 
підготовці до практичних 
занять тощо.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 6. Тенденції і 
перспективи розвитку 
вищої освіти

Словесні методи: розповідь, 
лекція, пояснення, бесіда, 
дискусія, презентація, 
ілюстрація, візуалізація, 
демонстрація.

Усне опитування, перевірка 
письмових робіт, захист 
індивідуальних завдань, 
виступ перед аудиторією, 
самооцінювання, експертне 
оцінювання, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
рецензування.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 8. Інноваційна 
освітня діяльність 

Розповідь, пояснення, 
бесіда, демонстрація, 

Опитування, тестування, 
взаємоконтроль 



класифікація, дискусія, 
аналіз, систематизація, 
порівняння, інтерв’ю, 
презентація, узагальнення, 
аналогія,  синтез, 
інтегрування.

(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 12. Науково-
дослідна практика 

Аналітичний, частково-
пошуковий, дослідницький.

Захист практики, 
індивідуальне опитування, 
самостійна робота.
Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ОК 13. Магістерське 
дослідження. 
Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

Група практичних методів, 
кейс-метод, моделювання, 
проектування.

Індивідуальне опитування, 
самостійна робота, захист 
випускної кваліфікаційної 
роботи.

ПРН 2. 
Використовувати 
сучасні цифрові 
технології і ресурси 
у професійній, 
інноваційній та 
дослідницькій 
діяльності

ОК 5. Методика 
викладання у вищій 
школі

Розповідь, пояснення, 
дискусія, презентація, 
ілюстрація, візуалізація, 
демонстрація, виконання 
практичних завдань, 
розробка робочої програми 
навчальної дисципліни, 
планів-конспектів лекцій, 
практичних занять, 
презентацій до них, підбір і 
розробка сучасних освітніх 
технологій, проведення і 
аналіз фрагментів занять, 
метод проєктів, 
інтерактивних, 
інформаційно-
комунікаційних, 
проєктування, 
моделювання.

Тестування, усне 
опитування, письмові 
роботи, самооцінювання, 
експертне оцінювання, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
рецензування, робоча 
програма навчальної 
дисципліни, план-конспект 
лекції з презентацією, план-
конспект практичного 
заняття з комплектом 
дидактичних матеріалів, 
інтерактивною технологією.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 10. Цифрові 
технології в освітній та 
дослідницькій 
діяльності

Розповідь, пояснення, 
ілюстрація, візуалізація, 
демонстрація, кейс-стаді, 
презентація, узагальнення, 
аналіз, практичне 
опрацювання, 
проєктування, 
моделювання.

Поточне опитування, усний 
індивідуальний контроль, 
практичні завдання, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
рецензування, самоконтроль 
(рефлексія, 
самооцінювання).
Підсумкова форма 
оцінювання: залік

ОК 11. Асистентська 
практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, практичні 
роботи.

Захист практики, 
індивідуальне опитування, 
самостійна робота.
Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ОК 12. Науково-
дослідна практика 

Аналітичний, частково-
пошуковий, дослідницький.

Захист практики, 
індивідуальне опитування, 
самостійна робота.
Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ОК 13. Магістерське 
дослідження. 
Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

Група практичних методів, 
кейс-метод, моделювання, 
проектування

Індивідуальне опитування, 
самостійна робота, захист 
випускної кваліфікаційної 
роботи.

ПРН 3. Формувати 
педагогічно 
доцільну 
партнерську 
міжособистісну 
взаємодію, 
здійснювати ділову 
комунікацію, 

ОК 2. Професійна 
комунікація 
іноземною мовою

Демонстрація 
індивідуальнa, груповa 
робота, робота в парах в 
аудиторії, інтерактивні 
комунікативні методи 
навчання (рольові та ділові 
ігри діалоги, полілоги, 
мозковий штурм), 

Опитування, самоконтроль 
здобувача вищої освіти, 
колегіальний контроль 
(взаємоконтроль), 
тестування, тестування.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.



зрозуміло і 
недвозначно 
доносити власні 
міркування, 
висновки та 
аргументацію з 
питань освіти і 
педагогіки до 
фахівців і широкого 
загалу, вести 
проблемно-
тематичну 
дискусію

дослідницька робота, 
навчальна дискусія, 
застосування сучасних 
інформаційних та 
телекомунікаційних 
технологій, використання 
інтернет-ресурсів.

ОК 4. Психологія 
вищої школи

Розповідь, пояснення, 
дискусія, бесіда, 
консультація, ілюстрація, 
демонстрація, проблемний 
метод, візуалізація, рольові, 
ділові ігри, кейс-стаді, 
тренінгові вправи, мозковий 
штурм, метод проєктів, 
презентація, аналіз, синтез, 
систематизація, 
узагальнення, 
спостереження, метод 
проєктів.

Поточне опитування, 
самоконтроль, 
взаємоконтроль, 
підсумковий письмовий 
тест. Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 5. Методика 
викладання у вищій 
школі

Розповідь, пояснення, 
бесіда, дискусія, 
презентація, ілюстрація, 
візуалізація, демонстрація, 
виконання практичних 
завдань, інтерактивних, 
інформаційно-
комунікаційних, технології 
розвитку критичного 
мислення, узагальнення, 
аналогія, синтез, 
інтегрування, проєктування, 
моделювання.

Тестування, усне 
опитування, письмові 
роботи, самооцінювання, 
експертне оцінювання, 
взаємоконтроль.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит

ОК 9. Педагогічна 
майстерність та етика 
викладача

Розповідь, пояснення, 
бесіда, дискусія, 
презентація, ілюстрація, 
візуалізація, демонстрація, 
виконання практичних 
завдань, вправ, підготовка і 
здійснення виступів перед 
аудиторією,
підготовка презентацій до 
виступів.

Тестування, усне 
опитування, письмові 
роботи, самооцінювання, 
експертне оцінювання, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
рецензування.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит

ОК 11. Асистентська 
практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, практичні 
роботи.

Захист практики, 
індивідуальне опитування, 
самостійна робота.
Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ПРН 4. Вільно 
спілкуватися 
державною та 
іноземною мовами 
усно і письмово для 
обговорення 
результатів 
освітньої, 
професійної 
діяльності, 
презентації 
наукових 
досліджень та 
інноваційних 
проєктів

ОК 2. Професійна 
комунікація 
іноземною мовою

Демонстрація 
індивідуальнa, груповa 
робота, робота в парах в 
аудиторії, інтерактивні 
комунікативні методи 
навчання (рольові та ділові 
ігри діалоги, полілоги, 
мозковий штурм), 
дослідницька робота, 
навчальна дискусія, 
застосування сучасних 
інформаційних та 
телекомунікаційних 
технологій, використання 
інтернет-ресурсів.

Опитування, самоконтроль 
здобувача вищої освіти, 
колегіальний контроль 
(взаємоконтроль), 
тестування, тестування.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 5. Методика 
викладання у вищій 
школі

Розповідь, лекція, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
презентація, виконання 
практичних завдань, 
розробка робочої програми 
навчальної дисципліни, 
планів-конспектів лекцій, 
практичних занять, 
презентацій до них, підбір і 
розробка сучасних освітніх 
технологій, проведення і 

Тестування, усне 
опитування, письмові 
роботи, самооцінювання, 
експертне оцінювання, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
рецензування, захист 
портфоліо (робоча програма 
навчальної дисципліни, 
план-конспект лекції з 
презентацією, план-



аналіз фрагментів занять, 
метод проєктів, 
інтерактивних, 
інформаційно-
комунікаційних, технології 
розвитку критичного 
мислення, узагальнення, 
аналогія, синтез, 
інтегрування, проєктування, 
моделювання.

конспект практичного 
заняття з
комплектом дидактичних 
матеріалів, інтерактивною 
технологією). Підсумкова 
форма оцінювання: іспит.

ОК 8. Інноваційна 
освітня діяльність 

Розповідь, пояснення, 
бесіда, демонстрація, 
дискусія, кейс-стаді, 
мозковий штурм, інтерв’ю, 
метод проєктів, робота в 
малих групах, ділові ігри, 
презентація.

Опитування, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 9. Педагогічна 
майстерність та етика 
викладача

Розповідь, лекція, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
презентація, демонстрація, 
виконання практичних 
завдань, вправ, підготовка і 
здійснення виступів перед 
аудиторією, підготовка 
презентацій до виступів.

Усне опитування, письмові 
роботи, самооцінювання, 
експертне оцінювання, 
взаємоконтроль
(взаємооцінювання), 
рецензування.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 11. Асистентська 
практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, практичні 
роботи.

Захист практики, 
індивідуальне опитування, 
самостійна робота.
Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ОК 13. Магістерське 
дослідження. 
Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

Група практичних методів, 
кейс-метод, моделювання, 
проектування.

Індивідуальне опитування, 
самостійна робота, захист 
випускної кваліфікаційної 
роботи.

ПРН 6. Розробляти 
та реалізовувати 
інноваційні й 
дослідницькі 
проєкти у сфері 
освіти/педагогіки 
та 
міждисциплінарног
о рівня із 
дотриманням 
правових, 
соціальних, 
економічних, 
етичних норм

ОК 13. Магістерське 
дослідження. 
Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

Група практичних методів, 
кейс-метод, моделювання, 
проектування.

Індивідуальне опитування, 
самостійна робота, захист 
випускної кваліфікаційної 
роботи.

ОК 12. Науково-
дослідна практика 

Аналітичний, частково-
пошуковий, дослідницький.

Захист практики, 
індивідуальне опитування, 
самостійна робота.
Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ОК 11. Асистентська 
практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, практичні 
роботи.

Захист практики, 
індивідуальне опитування, 
самостійна робота.
Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ОК 8. Інноваційна 
освітня діяльність 

Розповідь, пояснення, 
ілюстрація, бесіда, 
демонстрація, дискусія, 
кейс-стаді, аналіз, 
систематизація, порівняння, 
мозковий штурм, інтерв’ю, 
самооцінка, робота в малих 
групах, презентація, 
узагальнення, аналогія, 
синтез, інтегрування, 
проєктування, 
моделювання.

Опитування, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 7. Освітній 
менеджмент

Розповідь, пояснення, 
ілюстрація, бесіда, дискусія, 
аналіз, систематизація, 
порівняння, самооцінка, 
презентація, узагальнення, 

Поточне опитування, усний 
та письмовий 
індивідуальний і 
фронтальний контроль, 
взаємоконтроль 



аналогія, синтез, 
моделювання.

(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), поточна 
монологічна усна відповідь, 
підсумкова усна відповідь.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 1. Методологія і 
організація науково-
педагогічних 
досліджень

Розповідь, пояснення, 
ілюстрація, візуалізація, 
бесіда, демонстрація, 
класифікація, дискусія, 
кейс-стаді, аналіз, 
систематизація, мозковий 
штурм, презентація, 
узагальнення, аналогія, 
написання есе, синтез, 
інтегрування, проєктування, 
моделювання.

Поточне опитування, 
перевірка письмових 
завдань, взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання).
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 3. Педагогіка 
вищої школи

Пояснювально-
ілюстративний метод або 
інформаційно-рецептивний, 
метод проблемного викладу, 
частково-пошуковий, 
дослідницький метод, 
дискусія, ділова гра.

Оцінювання усних і 
письмових відповідей під 
час практичних занять, 
виступи з доповіддю та 
захист індивідуальних робіт.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ПРН 7. 
Створювати 
відкрите освітньо-
наукове 
середовище, 
сприятливе для 
здобувачів освіти 
та спрямоване на 
забезпечення 
результатів 
навчання

ОК 11. Асистентська 
практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, практичні 
роботи.

Захист практики, 
індивідуальне опитування, 
самостійна робота.
Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ОК 10. Цифрові 
технології в освітній та 
дослідницькій 
діяльності

Розповідь, пояснення, 
ілюстрація, візуалізація, 
демонстрація, кейс-стаді, 
систематизація, самооцінка, 
презентація, узагальнення, 
аналіз, практичне 
опрацювання, 
проєктування, 
моделювання.

Поточне опитування, усний 
індивідуальний контроль, 
практичні завдання, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
рецензування, самоконтроль 
(рефлексія, 
самооцінювання).
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 8. Інноваційна 
освітня діяльність 

Розповідь, пояснення, 
бесіда, демонстрація, 
дискусія, кейс-стаді, 
мозковий штурм, інтерв’ю, 
самооцінка, робота в малих 
групах, ділові ігри, 
презентація, аналіз, 
проєктування, 
моделювання.

Опитування, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 5. Методика 
викладання у вищій 
школі

Розповідь, лекція, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
презентація, ілюстрація, 
візуалізація, демонстрація, 
виконання практичних 
завдань, розробка робочої 
програми навчальної 
дисципліни, планів-
конспектів лекцій, 
практичних занять, 
презентацій до них, підбір і 
розробка сучасних освітніх 
технологій, проведення і 
аналіз фрагментів занять, 
метод проєктів, 
інтерактивних, 
інформаційно-
комунікаційних, технології 
розвитку критичного 
мислення, узагальнення, 
аналогія, синтез, 
інтегрування, проєктування, 
моделювання.

Усне опитування, письмові 
роботи, самооцінювання, 
експертне оцінювання, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
рецензування, захист 
портфоліо (робоча програма 
навчальної дисципліни, 
план-конспект лекції з 
презентацією, план-
конспект практичного 
заняття з комплектом 
дидактичних матеріалів, 
інтерактивною 
технологією). 
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 4. Психологія Розповідь, пояснення, Поточне опитування, 



вищої школи дискусія, бесіда, 
консультація, ілюстрація, 
демонстрація, проблемний 
метод, візуалізація, рольові, 
ділові ігри, дослідження, 
кейс-стаді, тренінгові 
вправи, мозковий штурм, 
метод проєктів, презентація, 
аналіз, синтез, 
систематизація, 
узагальнення.

самоконтроль, 
взаємоконтроль, 
підсумковий письмовий 
тест. Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ПРН 8. Розробляти 
і викладати освітні 
курси в закладах 
вищої освіти, 
використовуючи 
методики, 
інструменти і 
технології, 
необхідні для 
досягнення 
поставлених цілей

ОК 11. Асистентська 
практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, практичні 
роботи.

Захист практики, 
індивідуальне опитування, 
самостійна робота.
Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ОК 10. Цифрові 
технології в освітній та 
дослідницькій 
діяльності

Розповідь, пояснення, 
ілюстрація, візуалізація, 
демонстрація, кейс-стаді, 
систематизація, самооцінка, 
презентація, узагальнення, 
аналіз, практичне 
опрацювання, 
проєктування, 
моделювання.

Поточне опитування, усний 
індивідуальний контроль, 
практичні завдання, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
рецензування, самоконтроль 
(рефлексія, 
самооцінювання).
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 5. Методика 
викладання у вищій 
школі

Розповідь, лекція, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
презентація, ілюстрація, 
візуалізація, демонстрація, 
виконання практичних 
завдань, розробка робочої 
програми навчальної 
дисципліни, планів-
конспектів лекцій, 
практичних занять, 
презентацій до них, підбір і 
розробка сучасних освітніх 
технологій, проведення і 
аналіз фрагментів занять, 
метод проєктів, 
інтерактивних, 
інформаційно-
комунікаційних, технології 
розвитку критичного 
мислення, узагальнення, 
аналогія, синтез, 
інтегрування, проєктування, 
моделювання.

Тестування, усне 
опитування, письмові 
роботи, самооцінювання, 
експертне оцінювання, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
рецензування, захист 
портфоліо (робоча програма 
навчальної дисципліни, 
план-конспект лекції з 
презентацією, план-
конспект практичного 
заняття з комплектом 
дидактичних матеріалів, 
інтерактивною 
технологією). 
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 3. Педагогіка 
вищої школи

Пояснювально-
ілюстративний метод або 
інформаційно-рецептивний, 
метод проблемного викладу, 
частково-пошуковий, 
дослідницький метод, 
дискусія, ділова гра.

Оцінювання усних і 
письмових відповідей під 
час практичних занять, 
виступи з доповіддю та 
захист індивідуальних робіт, 
поточне тестування після 
вивчення змістовних 
модулів, перевірка зошитів 
для самостійної роботи із 
законспектованим 
навчальним матеріалом та 
виконання завдань при 
підготовці до практичних 
занять тощо.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ПРН 9. 
Здійснювати 
пошук необхідної 
інформації з 
освітніх/педагогічн
их наук у 
друкованих, 
електронних та 
інших джерелах, 
аналізувати, 

ОК 10. Цифрові 
технології в освітній та 
дослідницькій 
діяльності

Розповідь, пояснення, 
ілюстрація, візуалізація, 
демонстрація, класифікація, 
аналіз, систематизація, 
самооцінка, презентація, 
узагальнення, практичне 
опрацювання.

Поточне опитування, усний 
індивідуальний контроль, 
практичні завдання, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
рецензування, самоконтроль 
(рефлексія, 
самооцінювання).
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.



систематизувати 
її, оцінюючи 
достовірність та 
релевантність

ОК 6. Тенденції і 
перспективи розвитку 
вищої освіти

Розповідь, лекція, 
пояснення, презентація, 
ілюстрація, візуалізація, 
демонстрація, виконання 
практичних завдань, вправ.

Усне опитування, перевірка 
письмових робіт, захист 
індивідуальних завдань, 
самооцінювання, експертне 
оцінювання, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
рецензування.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 1. Методологія і 
організація науково-
педагогічних 
досліджень

Розповідь, пояснення, 
ілюстрація, візуалізація, 
бесіда, класифікація, аналіз, 
систематизація, 
презентація, узагальнення, 
аналогія, синтез, 
інтегрування.

Поточне опитування, 
перевірка письмових 
завдань, взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання).
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 12. Науково-
дослідна практика 

Аналітичний, частково-
пошуковий, дослідницький.

Захист практики, 
індивідуальне опитування, 
самостійна робота.
Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ОК 13. Магістерське 
дослідження. 
Підготовка та захист 
кваліфікаційної 
роботи

Група практичних методів, 
кейс-метод, моделювання, 
проектування.

Індивідуальне опитування, 
самостійна робота, захист 
випускної кваліфікаційної 
роботи.

ПРН 10. Приймати 
ефективні, 
відповідальні 
рішення з питань 
управління в сфері 
освіти/педагогіки, 
зокрема у нових або 
незнайомих 
середовищах, за 
наявності 
багатьох критеріїв 
та неповної або 
обмеженої 
інформації

ОК 4. Психологія 
вищої школи

Розповідь, пояснення, 
дискусія, бесіда, 
консультація, ілюстрація, 
демонстрація, проблемний 
метод, візуалізація, рольові, 
ділові ігри, дослідження, 
кейс-стаді, тренінгові 
вправи, мозковий штурм, 
метод проєктів, презентація, 
аналіз, синтез, 
систематизація, 
узагальнення, 
спостереження.

Поточне опитування, 
тестування, самоконтроль, 
взаємоконтроль, 
підсумковий письмовий 
тест. 
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 6. Тенденції і 
перспективи розвитку 
вищої освіти

Розповідь, пояснення, 
бесіда, дискусія, 
презентація, ілюстрація, 
візуалізація, демонстрація, 
виконання практичних 
завдань, вправ.

Усне опитування, перевірка 
письмових робіт, захист 
індивідуальних завдань, 
самооцінювання, експертне 
оцінювання, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
рецензування.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 7. Освітній 
менеджмент

Розповідь, пояснення, 
ілюстрація, дослідження, 
бесіда, дискусія, аналіз, 
систематизація, порівняння, 
самооцінка, презентація, 
узагальнення, аналогія, 
синтез, моделювання.

Поточне опитування, усний 
та письмовий 
індивідуальний і 
фронтальний контроль, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), поточна 
монологічна усна відповідь, 
підсумкова усна відповідь.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 8. Інноваційна 
освітня діяльність 

Розповідь, пояснення, 
бесіда, демонстрація, 
дискусія, кейс-стаді, аналіз, 
порівняння, мозковий 
штурм, інтерв’ю, 
самооцінка, метод проєктів, 
робота в малих групах, 
ділові ігри, презентація.

Опитування, тестування, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація.
Підсумкова форма 



оцінювання: залік.
ОК 11. Асистентська 
практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, практичні 
роботи.

Захист практики, 
індивідуальне опитування, 
самостійна робота.
Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ПРН 11. 
Здійснювати 
консультативну 
діяльність у сфері 
освітніх, 
педагогічних наук

ОК 2. Професійна 
комунікація 
іноземною мовою

Демонстрація 
індивідуальнa, груповa 
робота, робота в парах в 
аудиторії, інтерактивні 
комунікативні методи 
навчання (рольові та ділові 
ігри діалоги, полілоги, 
мозковий штурм), 
дослідницька робота, 
навчальна дискусія, 
застосування сучасних 
інформаційних та 
телекомунікаційних 
технологій, використання 
інтернет-ресурсів.

Опитування, самоконтроль 
здобувача вищої освіти, 
колегіальний контроль 
(взаємоконтроль), 
тестування, тестування.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 3. Педагогіка 
вищої школи

Пояснювально-
ілюстративний метод або 
інформаційно-рецептивний, 
метод проблемного викладу, 
частково-пошуковий, 
дискусія, ділова гра.

Оцінювання усних і 
письмових відповідей під 
час практичних занять, 
виступи з доповіддю та 
захист індивідуальних робіт.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 6. Тенденції і 
перспективи розвитку 
вищої освіти

Розповідь, лекція, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
презентація, ілюстрація, 
візуалізація, демонстрація, 
виконання практичних 
завдань, вправ, підготовка і 
здійснення виступів перед 
аудиторією, підготовка 
презентацій до виступів.

Усне опитування, перевірка 
письмових робіт, захист 
індивідуальних завдань, 
виступ перед аудиторією, 
самооцінювання, експертне 
оцінювання, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
рецензування.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 7. Освітній 
менеджмент

Розповідь, пояснення, 
ілюстрація, дослідження, 
бесіда, класифікація, 
дискусія, аналіз, 
систематизація, порівняння, 
самооцінка, презентація, 
узагальнення, аналогія, 
синтез, моделювання.

Поточне опитування, усний 
та письмовий 
індивідуальний і 
фронтальний контроль, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання).
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 11. Асистентська 
практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, практичні 
роботи.

Захист практики, 
індивідуальне опитування, 
самостійна робота.
Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ПРН 12. 
Підвищувати свій 
загальнокультурни
й та професійний 
рівень, визначати 
напрями і етапи 
професійного 
саморозвитку та 
самоосвіти 
протягом життя, 
підвищувати 
фахову 
компетентність 
та педагогічну 
майстерність

ОК 4. Психологія 
вищої школи

Розповідь, пояснення, 
дискусія, бесіда, 
консультація, ілюстрація, 
демонстрація, проблемний 
метод, візуалізація, рольові, 
ділові ігри, кейс-стаді, 
тренінгові вправи, мозковий 
штурм, метод проєктів, 
презентація, аналіз, синтез, 
систематизація, 
узагальнення, 
спостереження.

Поточне опитування, 
тестування, самоконтроль, 
взаємоконтроль, 
підсумковий письмовий 
тест. Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 9. Педагогічна 
майстерність та етика 
викладача

Розповідь, лекція, 
пояснення, бесіда, дискусія, 
презентація, ілюстрація, 
візуалізація, демонстрація, 
виконання практичних 

Тестування, усне 
опитування, письмові 
роботи, самооцінювання, 
експертне оцінювання, 
взаємоконтроль 



завдань, вправ. (взаємооцінювання), 
рецензування.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 11. Асистентська 
практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, практичні 
роботи.

Захист практики, 
індивідуальне опитування, 
самостійна робота.
Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ПРН 13. 
Продуктивно 
працювати в групі, 
забезпечуючи 
позитивний 
соціальнопсихологі
чний клімат на 
засадах освітнього 
партнерства

ОК 2. Професійна 
комунікація 
іноземною мовою

Демонстрація 
індивідуальнa, груповa 
робота, робота в парах в 
аудиторії, інтерактивні 
комунікативні методи 
навчання (рольові та ділові 
ігри діалоги, полілоги, 
мозковий штурм), 
дослідницька робота, 
навчальна дискусія.

Опитування, самоконтроль 
здобувача вищої освіти, 
колегіальний контроль 
(взаємоконтроль), 
тестування, тестування.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 3. Педагогіка 
вищої школи

Пояснювально-
ілюстративний метод або 
інформаційно-рецептивний, 
метод проблемного викладу, 
частково-пошуковий, робота 
в групах, дискусія, ділова 
гра.

Оцінювання усних і 
письмових відповідей під 
час практичних занять, 
виступи з доповіддю та 
захист індивідуальних робіт, 
поточне тестування після 
вивчення змістовних 
модулів, перевірка зошитів 
для самостійної роботи із 
законспектованим 
навчальним матеріалом та 
виконання завдань при 
підготовці до практичних 
занять тощо.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 8. Інноваційна 
освітня діяльність 

Розповідь, пояснення, 
ілюстрація, візуалізація, 
бесіда, дискусія, кейс-стаді, 
мозковий штурм, інтерв’ю, 
самооцінка, метод проєктів, 
робота в малих групах, 
ділові ігри, презентація.

Опитування, тестування, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 11. Асистентська 
практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, практичні 
роботи.

Захист практики, 
індивідуальне опитування, 
самостійна робота.
Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

 


