
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

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

Освітня програма 47044 Освітній менеджмент у педагогічних системах

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
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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 47044

Назва ОП Освітній менеджмент у педагогічних системах

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 368291

ПІБ гаранта ОП Костенко Ростислав Валерійович

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

omps@ooiuv.odessaedu.net

Контактний телефон гаранта ОП +38(098)-507-69-07

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 1 р. 4 міс.

заочна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Реформа сучасної освіти висуває нові вимоги до підготовки майбутніх фахівців у галузі освітніх, педагогічних наук, у 
зв’язку з чим  виникла потреба у підготовці майбутніх фахівців, які були б одночасно педагогами та менеджерами у 
педагогічних системах. Оскільки поняття «педагогічні системи» є ширшим за поняття «заклад освіти» і включає у 
себе, крім закладів освіти, різноманітні курси, авторські школи, дитячі оздоровчі організації, гуртки та інші 
педагогічні системи, які метою своєї діяльності ставлять освіту та виховання не тільки підростаючого покоління, а й 
і освіту дорослих, всі ці освітні, педагогічні системи потребують професійного управління, яке здійснює освітній 
менеджер, котрий перш за все повинен бути й педагогом, адже для ефективного управління будь-якою 
педагогічною системою недостатньо бути лише менеджером-економістом або менеджером-адміністратором, а 
необхідно бути в першу чергу педагогом і знати специфіку всіх педагогічних систем, керівництво якими необхідно 
здійснювати. Такі виклики сьогодення зумовили започаткування у 2020 році у КЗВО «Одеська академія неперервної 
освіти Одеської обласної ради» підготовки магістрів за ОП «Освітній менеджмент у педагогічних системах» у межах 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Результати навчання досягаються за допомогою такого добору освітніх 
компонентів, який забезпечує поглиблене вивчення питань, що стосуються освітнього менеджменту у педагогічних 
системах. Це дозволяє забезпечити якісну підготовку висококваліфікованих магістрів, які одночасно є педагогами та 
освітніми менеджерами у педагогічних системах. 
 ОП «Освітній менеджмент у педагогічних системах» 2020 року було схвалено НМР Академії (протокол №1 від 
18.03.20 р.), затверджено вченою радою Академії (протокол №3 від 29.04.20 р.) та введено в дію з 01.09.20 р. 
наказом ректора Акдемії №01-2/174 від 06.05.20 р. У зв’язку з розширенням кадрового складу Академії, у травні 
2020 року було внесено зміни до складу робочої групи відповідно до наказу ректора Академії №01-2/208 від 
28.05.20 р. У 2021 році було прийнято Стандарт за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки,  галузі знань 01 
Освіта/Педагогіка для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений і введений в дію наказом 
Міністерства освіти і науки України від 11.05.2021 р. № 520. Прийняття зазначеного Стандарту зумовило внесення 
змін до ОП «Освітній менеджмент у педагогічних системах», що було зроблено в ОП 2021 року, схваленій НМР 
Академії (протокол №3 від 27.05.21 р.), затвердженій вченою радою Академії (протокол №4 від 30.06.21 р.) та 
введеній в дію з 01.09.21 р. наказом ректора №01-2/238-ОД від 01.07.21 р.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 18 0 5 0 0

2 курс 2020 - 2021 19 5 12 0 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 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 op2021.pdf tuMNpIhN38fy4wBNjL8+TO1gc6DRkY+iiCgNfHwEVD4
=

Освітня програма op2020.pdf Hl2QC39Jpnctr+sAmhZvA1Mj9vjZLlJUE2lAzFywynI=

Навчальний план за ОП nav_plan_20_d.pdf iofV3XNEaHqBEaCbVs95pAVbqGp54Jkl4UrMWkqkhH8
=

Навчальний план за ОП nav_plan_20_z.pdf 70es6kSfs5Z5MgWUOPAZlRNK+Db+ngLKeX4CWzlmer
g=

Навчальний план за ОП nav_plan_21.pdf HDADqlBXmGp1eToSGOWy1UHSeStHnx789pJL5D0rnQ
U=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

recenzia2020.pdf FT2Ixf+LKjvVDzAKq+jkA1By3MahAiFJRKvDJZr3sts=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

recenzia2021.pdf w47mDiaacrjcivEnEwi7ar96tywJHbQ2jb/r4cJOWS4=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Мета ОП: Здійснити теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих фахівців з освітніх, педагогічних 
наук з урахуванням регіональних потреб, розвинути у них професійні здібності до управління педагогічними 
системами; сформувати загальні та професійні компетентності з освітнього менеджменту та готовність вирішувати 
актуальні проблеми педагогічної науки, освітньої практики, управлінської діяльності в педагогічних системах.
Особливість ОП: Програма базується на сучасних загальновизнаних результатах вітчизняних і закордонних 
наукових досліджень у сфері педагогіки та освітнього менеджменту; орієнтує на опанування і вдосконалення 
необхідних компетентностей для організації, здійснення та управління освітнім процесом.
Програма включає: теоретико-методологічну, науково-дослідницьку, організаційно-методичну, інноваційно-
педагогічну, соціально-психологічну й практичну складові, які сприяють подальшій професійній та науковій кар’єрі.
Підготовка фахівців здійснюється на основі компетентнісного та практико-орієнтованого підходів з залученням 
фахівців у сфері педагогіки та освітнього менеджменту.
Особливу увагу приділено питанням підготовки майбутніх фахівців з освітніх, педагогічних наук до здійснення 
управлінських функцій у педагогічних системах, роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивної 
освіти, організації інноваційної освітньої діяльності.

 

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

Місія і пріоритети розвитку Академії визначені в Стратегії розвитку Комунального закладу вищої освіти «Одеська 
академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_192/files/merged_1.pdf
Місія Академії полягає у забезпеченні 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.
Стратегічною метою Академії є розвиток Академії як регіонального лідера у сфері неперервної якісної освіти, 
науково-педагогічних досліджень, створення і поширення позитивних педагогічних практик для професійно-
компетентнісного зростання здобувачів вищої освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників, які 
проходять підвищення кваліфікації у різних формах.
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Цілі ОП повністю відповідають місії та стратегії Академії, оскільки ОП 
забезпечує підготовку педагогічних кадрів, здатних здійснювати управлінські функції у педагогічних системах, на 
які сьогодні є значний попит на регіональному ринку праці. 

 

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

У процесі реалізації ОП здобувачі вищої освіти (Молла Валентина Петрівна, здобувачка другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, ОП «Освітній менеджмент у педагогічних системах», 
(1 курс, денна форма навчання); Торкіна Катерина Максимівна, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 
освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ОП «Освітній менеджмент у педагогічних системах», (1 курс, 
заочна форма навчання) та інші) почали активно залучатися до перегляду, оновлення та удосконалення ОП. Так, на 
початку навчального року та наприкінці семестрів відбувається опитування здобувачів вищої освіти щодо мети, ЗК, 
СК та РН ОП. ОП також обговорювалася під час проведення наукових заходів в Академії,  під час  засідань Ради 
студентів та мотиваційних зустрічей. Представники студентського самоврядування брали участь у засіданнях 
кафедри, де розглядалась ОП (протокол №10 від 22 червня 2021 р.). Під час моніторингу змісту освітніх 
компонентів, перегляду і доповнення бази вибіркових дисциплін, оновлення навчальних планів та робочих програм 
також були враховані пропозиції здобувачів вищої освіти.

- роботодавці

Під час розробки та удосконалення ОП було враховано зауваження та побажання роботодавців та зовнішніх 
партнерів Академії. Опитування роботодавців проводилися з метою виявлення їхніх інтересів та сучасних потреб 
ринку праці. Обговорення цілей і РН відбувалось на зустрічах, засіданнях кафедр ( протокол №10 засідання 
кафедри педагогіки та освітнього менеджменту від 22 червня 2021 р.; протокол № 5 засідання кафедри освітньої 
політики від 26.08.2020 р.),
До процесу оновлення та удосконалення ОП були залучені  Мергут Сергій Іванович, начальник відділу освіти та 
молодіжної політики Кілійської міської ради; Шмелькова Олена Олександрівна, директор Білгород-Дністровська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Одеської області. 
Пропозиції роботодавців та потреби ринку праці щодо здатності педагогів приймати та реалізовувати управлінські 
рішення, підвищувати конкурентоспроможність закладу освіти та його привабливість для споживачів освітніх 
послуг були враховані у СК 11, 12 та РН 12,13.

- академічна спільнота

ОП має достатню гнучкість для внесення змін, спрямованих на підвищення її ефективності, є динамічною і враховує 
всі раціональні пропозиції, рекомендації та побажання науково-педагогічних працівників, задіяних у її реалізації .
Науково-педагогічні працівники Академії на засіданнях кафедр (протокол № 10 від 22.06.2021 року)  обговорювали 
цілі та РН ОП, вносили пропозиції щодо розподілу годин на аудиторну та самостійну роботу, збільшення бази 
вибіркових дисциплін. 
Науково-педагогічні працівники, задіяні у реалізації ОП (Ягоднікова В.В., Костенко Р.В., Солнцева О.А.) брали 
участь у міжнародних освітніх проєктах (університет ім. Т.Г. Масарика, м. Бруно, Чеська Республіка), що дало 
можливість навчитися враховувати особливі освітні потреби здобувачів вищої освіти. Під час роботи над 
колективною монографією «Дослідження теоретико-методологічних, методичних та практичних засад професійної 
компетентності сучасного педагога» (2019), участі у Всеукраїнських науково-практичних конференціях 
«Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку» (2019, 2020, 2021) та участі у 
конференціях на міжнародному національному та регіональному рівнях обговорювалися та погоджувалися цілі, РН 
та ОК з колегами всіх кафедр Академії, інших ЗВО (Південноукраїнський національний педагогічний універсистет 
імені К.Д. Ушинського, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Полтавський 
національний педагогічний університет імені В.Г.Короленко, Київський університет ім. Б.Грінченка).

- інші стейкхолдери

В Академії регулярно проводиться вхідне та вихідне діагностування слухачів курсів підвищення кваліфікації, під час 
якого проходило обговорення питань щодо розробки, оновлення та удосконалення ОП. Також в Академії 
проводилися засідання кафедр, які беруть участь у реалізації ОП, де розглядались питання формулювання цілей та 
результатів навчання ОП із залученням до цього процесу стейкхолдерів (протокол № 4 засідання кафедри 
менеджменту та освітньої  політики від 30.10.2019 р.), науково-методичні заходи, під час яких враховувалися 
пропозиції та рекомендації учасників цих заходів щодо оновлення змісту ОП. Академія тісно співпрацює з іншими 
освітніми та науковими установами, які вносили свої пропозиції щодо розробки та перегляду змісту ОК ОП 
(Виговська О.І.  кандидат педагогічних наук, доцент, головний і науковий редактор науково-практичного журналу 
«Директор школи, ліцею, гімназії), Кремінський Б.Г. доктор педагогічних наук, доцент, заслужений вчитель 
України, головний науковий співпрацівник ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Обласна державна 
адміністрація, громадськість.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці
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Під час періодичного моніторингу якості підготовки магістрів за ОП «Освітній менеджмент у педагогічних 
системах» прослідковується відповідність цієї підготовки вимогам та запитам ринку праці та основним тенденціям 
розвитку спеціальності. В сучасних умовах ринкової економіки актуальним є РН 12 та  РН 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, оскільки сьогодні відбуваються 
трансформаційні зміни в освіті у зв’язку з євроінтеграційними процесами, і ринок праці потребує освітніх 
менеджерів нового покоління, здатних працювати у нових умовах. Епоха цифровізації також здійснила свій вплив 
на ринок праці, який сьогодні потребує менеджерів-педагогів, які вільно володіють цифровими технологіями і 
можуть застосовувати їх в освітній та управлінській діяльності. Зважаючи на це, надзвичайно потрібним є РН 2. 
Прийнятий Закон України «Про освіту» відкрив широке поле впровадження інклюзії у систему освіти, що зумовило 
появу нових тенденцій у розвитку спеціальності. У цьому контексті актуальним є РН 13 – враховувати запити, 
потреби і можливості споживачів освітніх послуг у процесі організації роботи закладу освіти. Таким чином, цілі та 
програмні результати навчання ОП повністю відповідають сучасним тенденціям розвитку спеціальності та ринку 
праці.

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

Необхідність підготовки управлінських кадрів з педагогічною освітою зумовлена реформами в освіті, зокрема 
зміною порядку прийому на роботу керівників закладів загальної середньої та дошкільної освіти. Отже, виникає 
потреба у підготовці керівника закладу освіти одноразово як педагога і менеджера. Це є суттєвим аргументом щодо 
запровадження ОП, орієнтованої на галузеві та регіональні потреби у педагогах-менеджерах нового покоління, 
здатних здійснювати управлінські функції в умовах ринкової економіки і водночас бути педагогами і розуміти 
специфіку роботи закладу освіти та інших педагогічних систем під час управління ними. Розробка ОП відбувалась у 
контексті реалізації Обласної програми «Розвиток освіти Одещини на 2019-2021 роки» 
(https://osvita.odessa.gov.ua/prohrama-rozvytku-osvity-odeskoyi-oblasti/). Отже, під час формулювання цілей та РН ОП 
було в повній мірі враховано галузевий та регіональний контекст, що знайшло своє відображення у РН2 – 
використовувати сучасні цифрові технології і ресурси у професійній, інноваційній та дослідницькій діяльності; РН5 
– організовувати освітній процес на основі людиноцентрованого, компетентнісного, контекстного підходів та 
сучасних досягнень освітніх, педагогічних наук, управляти навчально-пізнавальною діяльністю, об’єктивно 
оцінювати результати навчання здобувачів освіти; РН 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.

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 було враховано досвід аналогічних освітніх 
програм: 
ОП «Управління закладом освіти», спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (Бердянський державний 
педагогічний університет); ОП «Управління навчальним закладом», спеціальності 073 Менеджмент (Уманського 
державного педагогічного університету, Української інженерно-педагогічної академії). Було розглянуто зазначені 
ОП та враховано досвід реалізації цих програм.
Конкурентними перевагами ОП у порівнянні з аналогічними вітчизняними програмами є підготовка менеджерів-
педагогів для більш широкого кола педагогічних систем, формування більш широкого набору компетентностей з 
організації та методичного супроводу освітнього процесу.
Серед іноземних програм враховані також україно-фінський проєкт «Навчаємося разом («LearningTogether») 
та досвід підготовки вчителів університету ім. Т.Г. Масарика у межах проєкту «Зміни факультутів і університетів у 
ХХІ столітті».

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

На момент розробки ОП був відсутній стандарт вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за 
другим (магістерським) рівнем. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за другим 
(магістерським) рівнем, затверджений наказом МОН № 520 від 11.05.2021 року 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/05/17/011.Osvitni.ped.nauky.mahistr_17.06.docx був врахований у змінах до ОП. 
Зміст ОП https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_329/files/opp_omps_2021.pdf 
дозволяє досягти результатів навчання, визначених Стандартом (табл. 3).  Матриця відповідності програмних 
результатів ОП містить усі РН, передбачені Стандартом, а також має додаткові СК та РН, обумовлені її специфікою – 
освітнім менеджментом у педагогічних системах. Так РН1 Стандарту – знати на рівні новітніх досягнень концепції 
розвитку освіти і педагогіки, методологію відповідних досліджень, повністю відповідає РН 1 ОП – знати на рівні 
новітніх досягнень концепції розвитку освіти і педагогіки, методологію відповідних досліджень; РН2 Стандарту – 
використовувати сучасні цифрові технології і ресурси у професійній, інноваційній та дослідницькій діяльності 
відповідає РН 2 ОП – використовувати сучасні цифрові технології і ресурси у професійній, інноваційній та 
дослідницькій діяльності; РН3 Стандарту – формувати педагогічно доцільну партнерську міжособистісну взаємодію, 
здійснювати ділову комунікацію, зрозуміло і недвозначно доносити власні міркування, висновки та аргументацію з 
питань освіти і педагогіки до фахівців і широкого загалу, вести проблемно-тематичну дискусію відповідає РН 3 ОП – 
формувати педагогічно доцільну партнерську міжособистісну взаємодію, здійснювати ділову комунікацію, 
зрозуміло і недвозначно доносити власні міркування, висновки та аргументацію з питань освіти і педагогіки до 
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фахівців і широкого загалу, вести проблемно-тематичну дискусію. Простежується відповідність й інших РН 
Стандарту РН ОП. Формування кожного РН забезпечується відповідними освітніми компонентами. Так, наприклад, 
формування РН 1 забезпечується такими ОК, як ОК1 – Методологія і організація науково-педагогічних досліджень, 
ОК3 – Сучасна педагогіка, ОК5 – Інноваційна освітня діяльність, ОК8 – Сучасні педагогічні, освітні системи, ОК9 – 
Цифрові технології в освітній та дослідницькій діяльності, ОК11 – Науково-дослідна практика, ОК13 – Підготовка та 
захист кваліфікаційної роботи;  формування РН 2 – використовувати сучасні цифрові технології і ресурси у 
професійній, інноваційній та дослідницькій діяльності забезпечується ОК1 – Методологія і організація науково-
педагогічних досліджень, ОК3 – Сучасна педагогіка, ОК5 – Інноваційна освітня діяльність, ОК9 – Цифрові 
технології в освітній та дослідницькій діяльності, ОК11 – Науково-дослідна практика, ОК13 – Підготовка та захист 
кваліфікаційної роботи і т.д.

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?

Вимоги до компетентностей та результатів навчання узгоджені між собою та відповідають дескрипторам 
Національної рамки кваліфікацій (НРК).

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)?

Освітні компоненти відповідають предметній області ОП «Освітній менеджмент у педагогічних системах» 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки та забезпечують формування визначених в ОП ЗК та СК, а також 
досягнення РН. Оскільки другий рівень вищої освіти передбачає здійснення загальної професійної підготовки, до 
змісту ОП включено такі фундаментальні дисципліни, як Методологія науково-педагогічних досліджень (ОК1), 
Сучасна педагогіка (ОК 3), Освітній менеджмент (ОК 4), Інноваційна освітня діяльність (ОК 5), Сучасні педагогічні, 
освітні системи (ОК 8), Інклюзивна освіта (ОК 6), Цифрові технології в освітній та дослідницької діяльності (ОК 9), 
які забезпечують вивчення узагальненого соціально-педагогічного досвіду, висвітленого у педагогічних теоріях, 
концепціях, контекстних (професійно орієнтованих) практиках, поглиблення знань з теорії та практики освітньої та 
педагогічної діяльності. Такі дисципліни, як Сучасні педагогічні, освітні системи (ОК8),  Інклюзивна освіта (ОК6), 
Сучасна педагогіка (ОК3) забезпечують вивчення систем освіти, освітніх процесів у формальній та неформальній 
освіті, педагогічних, освітніх систем. Такі освітні компоненти, як Освітній менеджмент (ОК4), Психологія 
управління (ОК7), Управління освітніми проєктами (ОК9), Управлінська практика (ОК12) забезпечують вивчення 
освітнього менеджменту. Освітні компоненти Сучасна педагогіка (ОК3) та Інноваційна освітня діяльність (ОК5) 
забезпечують вивчення інновацій в освіті. Всі освітні компоненти ОП забезпечують ефективне формування 
загальних та спеціальних компетентностей, передбачених ОП. РН повністю забезпечуються відповідними освітніми 
компонентами ОП. Освітня програма забезпечена інформаційно-комунікаційним обладнанням Вільного освітнього 
простору, доступом до електронних бібліотек міста Одеси та України, використанням бази даних Scopus, 
відповідними підручниками, навчальними посібниками та іншою навчально-методичною та науковою літературою. 

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

В Академії діють відповідні внутрішні нормативні документи, які забезпечують здобувачу вищої освіти можливість 
реалізації індивідуальної освітньої траєкторії: Положення про організацію освітнього процесу у 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf  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 , Положення 
про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_akad_mobl.pdf, Положення про 
зарахування результатів неформальної та інформальної освіти  
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_rez_nef_inf_osv.pdf
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Також індивідуальна освітня траєкторія забезпечується через: індивідуальний навчальний план здобувача, участь у 
програмах академічної
мобільності, визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, в неформальній та інформальній освіті, 
академічну відпустку або перерву
у навчанні, поновлення на навчання, можливість вільно обрати собі тему випускної кваліфікаційної роботи та 
наукового керівника, брати участь у науково-дослідній діяльності за науковими темами кафедр.
Загальний обсяг вибіркових дисциплін складає 24 кредити (25% від загального обсягу ОП)

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

В Академії діють відповідні внутрішні нормативні документи, які надають здобувачам вищої освіти можливість 
реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін:  Положення про організацію освітнього процесу у 
Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf     та 
Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін 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_vil_vubir_dus.pdf , відповідно до 
якого організовано процедуру реалізації права на вибір навчальних дисциплін.
Ця процедура включає перелік таких дій:
1. На початку навчального року відбувається ознайомлення здобувачів вищої освіти з переліком та інформаційними 
пакетами вибіркових компонентів ОП.
2. Проходить презентація вибіркових дисциплін викладачами.
3. Відбувається самостійний вибір здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін, про що здобувачем подається 
заява. Здобувачі вищої освіти мають право також обрати дисципліни з інших ОП.
4. Формуються навчальні групи.
5. У разі необхідності відбувається уточнення та корекція навчальних груп та вибіркових дисциплін.
6. Складається індивідуальний план здобувача вищої освіти з урахуванням вибіркових дисциплін, які він вибрав.
7. Складається розклад навчальних занять.
Перелік вибіркових дисциплін розміщується на офіційному сайті Академії, на інформаційних стендах кафедр із 
зазначенням обсягу в кредитах ЄКТС, семестру викладання та змісту (анотації) дисциплін з метою ознайомлення 
здобувачів вищої освіти з цією інформацією  https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/vibirkovi-distsiplini-dly.html

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

Практична підготовка регламентується 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 порядок проведення практики здобувачів вищої освіти у КЗВО «Одеська академія неперервної 
освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_proved_praktyky.pdf
Практична підготовка магістрів за ОП «Освітній менеджмент у педагогічних системах» спрямована на формування 
здатності використовувати набуті професійні знання у практичній діяльності менеджера-педагога, а також 
удосконалення загальних та спеціальних компетентностей, інших професійних та особистісних якостей. Для 
реалізації цього завдання освітньою програмою передбачено науково-дослідну та управлінську практики. Наскрізна 
програма та робочі програми практики розробляються кафедрою педагогіки та освітнього менеджменту. В них 
визначається зміст практичної підготовки здобувачів вищої освіти з урахуванням побажань керівників баз 
практики, роботодавців та стейкхолдерів.

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 вищої освіти соціальних навичок (soft skills), необхідних для професійної діяльності 
менеджерів-педагогів відбувається під час їхньої теоретичної та практичної підготовки. Цьому сприяють такі освітні 
компоненти, як ОК2, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК10, ОК12. Для розвитку soft skills в освітньому процесі застосовуються 
такі методи, як робота в групах; ігрові методи, кейс-стаді, дебати, навчальні дискусії, групові проєкти.
Можливість удосконалити навички soft skills забезпечують вибіркові дисципліни: Педагогічна майстерність, 
Методика виховної роботи, Психологія управлінського спілкування, Розробка і реалізація соцільно-педагогічних 
проєктів, Тренінг в освітньому процесі, Управління конфліктами, Педагогічна взаємодія з соціально-
дезадаптованою сім'єю. 
Для забезпечення розвитку та удосконалення навичок soft skills в Академії регулярно проводяться вебінари, 
семінари та майстер-класи, до участі в яких залучаються здобувачі вищої освіти: 
https://primati.odessaedu.net/uk/site/webinars.html 
Розвитку soft skills сприяє й виконання випускної кваліфікаційної роботи, що надає можливість розвинути у 
здобувачів вищої освіти такі навички, як комплексне вирішення проблем через вільний вибір тематики 
кваліфікаційної роботи, критичне мислення у процесі виконання роботи, самостійний пошук, підбір та подальше 
опрацювання літературних джерел та іншого матеріалу відповідно до теми роботи.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
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Професійного стандарту освітнього менджера наразі немає, але ОП враховує вимоги, викладені у Проєкті 
Професійного стандарту за професією «Керівник закладу загальної середньої освіти». Так ЗК.01 Проєкту Стандарту  
відповідає ЗК8 ОП – здатність діяти соціально відповідально і свідомо; ЗК.02 Проєкту Стандарту відповідає ЗК7 ОП 
– здатність до міжособистісної взаємодії та СК6 – здатність управляти стратегічним розвитком команди в 
педагогічній, науково-педагогічній та науковій діяльності; ЗК.03 Проєкту Стандарту відповідає СК10 ОП – здатність 
організовувати діяльність закладу освіти з урахуванням запитів, потреб і можливостей здобувачів як замовників та 
споживачів освітніх послуг; ЗК.04 Проєкту Стандарту відповідає СК9 – Здатність до використання сучасних 
інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітній та дослідницькій діяльності. Простежується 
відповідність й інших ЗК та СК ОП загальним та професійним компетентностям Проєкту Стандарту. Формування ЗК 
та СК, зазначених в ОП, а також отримання відповідних РН забезпечується відповідними ОК: 2,3,4,5,6,7,9,10 та ін.

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

Підхід для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням 
здобувачів вищої освіти (включно із самостійною роботою) регламентується Положенням про організацію 
освітнього процесу 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf . Основним 
підходом до цього є доцільність і адекватність. Для з’ясування завантаженості здобувачів за ОП проводиться 
опитування здобувачів вищої освіти у формі бесіди протягом освітнього процесу, спостереження з боку завідувача 
кафедри, завідуючого відділу освітньо-наукової підготовки, науково-педагогічних працівників та
наукових керівників. Результати опитування та спостережень обговорюються на засіданнях кафедри. Загальний 
бюджет навчального часу складає 90 кредитів ЄКТС (2700 годин), з яких обсяг аудиторних становить години 176 
годин. Самостійна робота забезпечується підручниками, навчальними посібниками, методичними матеріалами, 
курсами лекцій, практикумами, презентаціями лекцій, методичними рекомендаціями до самостійних та 
семінарських занять та іншими матеріалами. Така організація розподілу дає можливість здобувачам вищої освіти 
працювати за ОП без перенавантаження, що підтверджується результатами регулярного їхнього опитування. 

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

Підготовка здобувачів вищої освіти ОП «Освітній менеджмент у педагогічних системах» за дуальною формою 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?

В Академії діють Правила прийому на навчання КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 
ради», опубліковані на офіційному сайті Академії:  https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/pravila-priiomu-2021-r-.html , 
відповідно до яких проводиться конкурсний відбір абітурієнтів для вступу їх на навчання до Академії. 
У разі вступу до Академії осіб, які мають ступень бакалавра, магістра (спеціаліста), під час проведення конкурсного 
відбору зараховуються результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного випробування з 
іноземної мови, а також результати фахового вступного випробування. Для осіб з попередньою освітою з іншої 
спеціальності передбачено складання додаткового вступного випробування, у програмі якого містяться вимоги та 
критерії оцінювання знань абітурієнтів, які щорічно оновлюються та публікуються на офіційному сайті Академії  
(Розділ сайту: «Магістратура, аспірантура»-«Вступна кампанія»). Під час фахового вступного випробування 
визначається мотивація вступника навчатися за магістерською програмою, аналізуються його особистісні риси, 
розумові здібності, наявність певних базових знань, професійні характеристики особистості, зокрема ступінь 
психологічної готовності працювати у майбутньому за обраною спеціальністю, бажання працювати саме 
менеджером в освіті, педагогом.

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

В Академії діють внутрішні нормативні документи, якими регулюється питання визнання результатів навчання, 
отриманих в інших ЗВО: Правила прийому на навчання https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/pravila-priiomu.html , 
Положення про організацію освітнього процесу у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія 
неперервної освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf   та 
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Комунального 
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закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_akad_mobl.pdf . У разі 
переведення здобувача вищої освіти до Академії з іншого ЗВО, зарахування результатів його навчання в іншому ЗВО 
здійснюється шляхом порівняння кількості залікових кредитів і обсягу змістових модулів та визначення академічної 
різниці нормативних змістових модулів (у кредитах та годинах). Академічна різниця, як правило, не може 
перевищувати 1/3 навчального плану. 

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

Під час реалізації ОП ще не було таких випадків, тому зазначені правила ще не застосовувалися на практиці. 

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

В Академії діють внутрішні нормативні документи, якими регулюються питання визнання результатів навчання, 
отриманих у неформальній освіті: Положення про організацію освітнього процесу 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_akad_mobl.pdf  та Положення 
про зарахування результатів неформальної та інформальної освіти 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_rez_nef_inf_osv.pdf  Зазначені 
документи опубліковано у відкритому доступі на офіційному сайті Академії. Відповідно до цих документів, 
визнанню підлягають результати навчання, які було отримано у неформальній освіті. Для зарахування результатів 
неформальної освіти здобувачу вищої освіти необхідно подати про це заяву на ім’я ректора Академії. У разі подання 
заяви на перезарахування окремих частин освітнього компоненту, здобувач вищої освіти вказує це в заяві. У 
випадку, коли здобувач претендує на перезарахування освітнього компоненту в цілому, або він не згоден з рішенням 
науково-педагогічного працівника щодо перезарахування окремих частин освітнього компоненту, створюється 
комісія. Повне зарахування результатів неформальної освіти можливо лише у випадку, якщо вивчена дисципліна 
співпадає із запланованими результатами навчання або має несуттєві відмінності, а також близька за обсягом і 
змістом. Якщо дисципліну визнають не повністю, і за деякими темами необхідно додатково проводити 
переатестацію відбувається часткове зарахування результатів неформальної освіти. 

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

Під час реалізації ОП ще не було таких випадків, тому зазначені правила ще не застосовувалися на практиці. 

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Методи та форми навчання та викладання на ОП визначаються Положенням про організацію освітнього процесу у 
КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 
(https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf ) , 
відповідно до якого, освітній процес здійснюється за такими формами, як навчальні заняття (лекція, семінарське, 
практичне, індивідуальне заняття, консультація); самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи. 
Досягнення результатів навчання забезпечується використанням різноманітних традиційних та інтерактивних 
методів і прийомів навчання і викладання (табл.3). Оскільки підготовка фахівців здійснюється на основі 
компетентнісного та практико-орієнтованого підходів із залученням фахівців-практиків, переважно практикується 
застосування інтерактивних форм і методів навчання та викладання (ділові ігри, дискусії, мозковий штурм, метод 
проєктів, кейс-метод, робота в парах і малих групах, моделювання, вільний мікрофон, аргументований виступ, 
презентації). Вказані методи визначені у робочих програмах навчальних дисциплін, розміщених на сайті кафедри 
педагогіки та освітнього менеджменту (https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-
osnovnikh-distsiplin-2021-2022-nr-1.html)

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?

У процесі провадження освітньої діяльності за ОП «Освітній менеджмент у педагогічних системах» у повній мірі 
реалізується студентоцентрований підхід, який задовольняє інтереси та освітні потреби здобувачів вищої освіти, 
надає їм можливість реалізувати свої академічні права. Реалізація цього підходу відбувається через прояв ними 
активності, самостійності та відповідальності, налагодження партнерських відносин між учасниками освітнього 
процесу. Студентоцентрований підхід забезпечує урахування особливостей особистісних пріоритетів здобувачів 
вищої освіти. Вони залучаються до активної участі у процесах розробки, оновлення, реалізації і моніторингу 
освітньої програми. Серед методів та форм, що застосовуються у процесі реалізації ОП переважають проблемні, 
інтерактивні, дослідницькі, діалогові, інноваційні, які у повній мірі відповідають вимогам студентоцентрованого 
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підходу. За результатами опитування здобувачів освіти 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_398/files/yakisniy_analiz_omps.pdf можна 
констатувати задоволеність здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання, що підтверджує відповідність 
цих методів та форм вимогам студентоцентрованого підходу. 

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

В Академії створено умови для реалізації принципів академічної свободи, що забезпечує автономність і 
незалежність учасників освітнього процесу. Відповідність методів навчання і викладання на ОП принципам 
академічної свободи забезпечується учасникам освітнього процесу можливістю реалізувати свої академічні права, 
визначені у внутрішніх нормативних документах Академії: Стратегія розвитку КЗВО «ОАНО» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_192/files/merged_1.pdf, Положення про 
організацію освітнього процесу 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf  Серед них 
основними є право брати участь в організації освітнього процесу, перегляді та оновленні ОП; визначати 
індивідуальну траєкторію навчання. Науково-педагогічним працівникам забезпечується право самостійно і вільно 
обирати педагогічний інструментарій для досягнення РН; використовувати результати власних наукових розробок у 
змісті ОК; застосовувати творчий  підхід до розробки робочих програм навчальних дисциплін та їхнього навчально-
методичного забезпечення. 
Здобувачам вищої освіти надається можливість реалізувати свої академічні права на вибір навчальних дисциплін, 
опанування знань, набуття та удосконалення компетентностей у неформальній освіті, вибір та конкретизацію 
тематики індивідуальних завдань, самостійний вибір теми та керівника випускної кваліфікаційної роботи та баз 
проходження практик. 

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 *

У робочих програмах навчальних дисциплін та сибуласах ОК міститься вся необхідна інформація щодо цілей, змісту 
та очікуваних результатів навчання, а також порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих ОК. Ця інформація 
надається НПП, здобувачам вищої освіти на першому занятті, а також опублікована на вебсторінці кафедри 
педагогіки та освітнього менеджменту 2020-2021 https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-
zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-1.html , 2021-2022 https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-
zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-2021-2022-nr-1.html у вільному доступі.  
Навчальний план, графік навчального процесу, розклад занять розміщено  на сайті Академії у розділі «Магістратура 
і аспірантура» https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/magistratura.html В цих документах окреслено форми і терміни 
підсумкового контролю.
Цілі, зміст, очікувані результати навчання, критерії оцінювання за вибірковими дисциплінами містяться у 
презентаціях та силабусах ВК, доводяться до здобувачів вищої освіти на першому тижні навчання і є у постійному 
вільному доступі на сайті Академії https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/vibirkovi-distsiplini-dly.html. Каналами 
комунікації із здобувачами з метою їхнього інформування є також корпоративна пошта, телефонний зв’язок, 
соціальні мережі, зокрема Viber.

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

В Академії діє Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених. Здобувачі вищої освіти та НПП беруть 
активну участь у роботі наукових конференцій, залучаються до науково-дослідної роботи Академії, кафедри 
педагогіки та освітнього менеджменту, займаються дослідженнями під час виконання випускної кваліфікаційної 
роботи. Здобувачі вищої освіти співпрацюють над науковими роботами у співавторстві з науково-педагогічними 
працівниками Академії. Під час проведення практичних та семінарських занять, а також під час проходження 
практик, перед здобувачами ставляться завдання, що мають дослідницький характер. Вони готують тези доповідей 
для виступів на наукових конференціях, складають списки наукових джерел з тем дисциплін, опрацьовують ці 
джерела під час підготовки рефератів та наукових доповідей, з якими виступають під час семінарських занять та 
участі у наукових конференціях та інших заходах, зазначених у плані роботи Академії (семінарах, вебінарах, 
майстер-класах, круглих столах, педагогічних майстернях та ін.). Ці заходи забезпечують поєднання навчання і 
досліджень під час реалізації ОП. 
У 2021 році здобувачі вищої освіти взяли участь у круглому столі «Історія становлення та перспективи розвитку 
освіти в Одеській області» https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1168-9324/ , Всеукраїнській науково-практичній 
онлайн-конференції «Нове покоління вчителів для української школи: виклики і досягнення» 
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1246-9324/ , підготували тези доповіді до Першої науково-практичної 
конференції здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми педагогічної освіти в ХХІ столітті» 
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1191-9324/
У ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та 
перспективи розвитку» https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1250-9324/  
 Інформація про проведення наукових заходів публікується для здобувачів вищої освіти на дошці повідомлень та 
об’яв, а також у соціальній мережі Viber.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі
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Процес реформування освіти в Україні зумовлює значний попит на педагогів-менеджерів нового покоління, які б 
застосовували у професійній діяльності нові здобутки управлінської та педагогічної науки. Це висуває нові вимоги 
до оновлення змісту освітніх компонентів на основі нових наукових досягнень і сучасних практик у галузі педагогіки 
та освітнього менеджменту та формування у здобувачів вищої освіти готовності до інноваційної освітньої діяльності. 
Враховуючи практичну спрямованість зазначених вимог, в перелік ОК була включена навчальна дисципліна 
«Інноваційна освітня діяльність». Проблеми і позитивні практики імплементації Концепції «Нова українська 
школа» було відображено в ОК Сучасна педагогіка у темах: 8. Система загальної середньої освіти; 9. Зміст освіти; 12. 
Організаційні форми навчання.
Потреба у вирішенні проблеми доступності навчання для людей з особливими освітніми потребами зумовила 
впровадження в освітній процес ОК Інклюзивна освіта. Досвід факультету педагогічних наук Гельсінського 
університету, вивчений під час освітнього візиту до Фінляндії (21.10-25.10.2019 р.), упроваджено у змісті ОК 
«Психологія управлінського спілкування», «Психолого-педагогічні аспекти лідерства». Участь у тренінгах для 
тренерів, які проходили в межах проєкту «Фінська підтримка реформи української школи» дозволила оновити зміст 
ОК «Педагогічний контроль». Зокрема вивчення сучасних практик під час тренінгу на тему «Практика та 
інструменти оцінювання в школі» (16.10-18.10.2019 р.) дозволило оновити такий навчальний матеріал дисципліни, 
як мета та культура оцінювання; практика та інструменти оцінювання; оцінювання з боку групи однолітків, 
самооцінювання; обговорення питань оцінювання між учителем і учнем тощо; вивчення сучасних практик під час 
тренінгу на тему «Інклюзивна освіта» (03.02-05.02.2020 р.) дозволило оновити такий навчальний матеріал 
дисципліни, як роль шкільної культури в підтримці учня; диференційоване викладання – шлях до кращих 
результатів навчання; інструменти для вирішення учителями проблем з поведінкою учнів. Питання оновлення 
змісту ОК та їхньої структури регулярно обговорюються на засіданнях кафедри педагогіки та освітнього 
менеджменту за участю здобувачів вищої освіти, стейкхолдерів та роботодавців, науково-педагогічних працівників. 
Усі зміни внесені до робочих програм навчальних дисциплін у процесі оновлення змісту ОК затверджуються перед 
початком навчального року.

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

НПП, які викладають на ОП є активними учасниками міжнародних проєктів. Солнцева О.А. бере участь у чесько-
українському проєкті «На шляху до інклюзії» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_379/files/inklyuziya.pdf   та в українсько-
австрійському проєкті «Інклюзивна освіта». У проєкті «Компетентності лідерства та менеджменту для ефективного 
розвитку якості в опорних школах» взяли участь Здрагат С.Г. та Воронова С.В.  (2019-2020 рр.) 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_379/files/avstriya_2019.pdf
Кузнєцова О.В. брала участь  в освітній поїздці у межах україно-фінського проєкту «Навчаємося разом 
(«LearningTogether»). Фінська підтримка реформи української школи».
Активну участь НПП беруть також в українсько-чеському проєкті «Зміни педагогічних факультетів у 21 ст.», який 
реалізується на базі Університету імені Масарика при підтримці Чеської агенції розвитку: Ягоднікова В.В.  (2019-
2021), Костенко Р.В. (2020-2021), Воронова С.В (2020), Кузнєцова Н.В. (2020), Полещук Л.В. (2020-2021), Папач О.І. 
(2021). https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1208-9324/ Також до цього проєкту були залучені здобувачі, які взяли 
участь у  семінарі-дискусії «Інтернаціоналізація та інклюзія у вищій освіті»  https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-
1283-9324/
Отримані знання і досвід впроваджуються у зміст ОП та ОК.
Викладачі беруть участь у міжнародних 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?

В Академії діє два Положення, якими визначаються форми контрольних заходів: Положення про організацію 
освітнього процесу 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf та 
Положення про організацію і проведення контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти Комунального 
закладу вищої освіти «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 . 
Згідно з цими Положеннями, контрольні заходи включають вхідний, поточний, періодичний та підсумковий 
контроль і визначають наскільки рівень набутих здобувачами компетентностей відповідає вимогам Стандарту вищої 
освіти та відповідної ОП. 
Вся інформація про форми та методи  контролю результатів навчання здобувачів, а також критерії їх оцінювання у 
межах освітніх компонентів ОП міститься у силабусах, робочих програмах навчальних дисциплін та узагальнена у 
Таблиці 3. «Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання». 
Під час проведення контрольних заходів об’єктом оцінювання є теоретична та практична підготовка здобувачів. З 
метою перевірки результатів навчання освітньої програми застосовуються різноманітні форми контрольних заходів: 
тестування, усне та письмове опитування, вирішення кейсу, презентації, захист проєктів (творчих завдань), усна 
монологічна відповідь тощо. Здобувачі зобов’язані брати участь у всіх формах контрольних заходів, передбачених 
навчальним планом ОП. Контрольні заходи та критерії їх оцінювання є прозорими, чіткими, зрозумілими та 
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завчасно опублікованими. Формами підсумкового контролю є семестровий іспит або залік з конкретного освітнього 
компоненту в обсязі того навчального матеріалу, який було визначено робочою програмою навчальної дисципліни 
та вивчено протягом семестру. Підсумковий контроль проводиться у терміни, визначені навчальним планом ОП.

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

У робочих програмах навчальних дисциплін та силабусах, опублікованих на сайті Академії 
https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-2021-2022-nr-1.html , 
чітко і зрозуміло визначено форми контрольних заходів, критерії оцінювання досягнення РН здобувачів та розподіл 
балів. У силабусах та робочих програмах навчальних дисциплін подано порядок та критерії оцінювання результатів 
навчання, розподіл балів за змістовими модулями, форми контрольних заходів, критерії оцінювання навчальних 
досягнень, РН. 
За даними опитування здобувачів вищої освіти, форми контрольних заходів, критерії оцінювання та розподіл балів є 
для них повністю зрозумілими.

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

НПП, задіяні у викладанні на ОП, на 1-му занятті повідомляють здобувачам про форми контролю та критерії 
оцінювання. НПП інформують здобувачів про перелік контрольних завдань та критерії їх оцінювання не пізніше 
ніж за тиждень до проведення періодичних контрольних заходів. Учасники освітнього процесу ознайомлюються з 
розкладом підсумкового контролю не пізніше ніж за місяць до його початку. Розклад містить дату, час, номер 
аудиторії, шифр групи, назву освітнього компоненту та прізвище, ім’я, по-батькові НПП, який проводить 
підсумковий контроль. Проведення контрольних заходів регулюється 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  
Здобувачі мають можливість самостійного ознайомлення з інформацією про форми контрольних заходів, яка 
міститься у розділі «Магістратура і аспірантура»  на сайті Академії. Також ця інформація міститься в ОП, яку 
розміщено у вільному доступі на сайті Академії 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_329/files/opp_omps_2021.pdf . У межах 
окремого освітнього компоненту інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання міститься у 
силабусах та робочих програмах навчальних дисциплін, розміщених на офіційному сайті Академії 
https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-2021-2022-nr-1.html

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

Стандартом за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки для другого (магістерського) рівня вищої освіти 
визначено форму атестації здобувачів вищої освіти у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Відповідно 
до вимог зазначеного Стандарту, кваліфікаційна робота передбачає самостійне розв’язання складної задачі у сфері 
освітніх, педагогічних наук, що потребує проведення досліджень та/або впровадження інновацій, а також 
характеризується невизначеністю умов і вимог. У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, 
фабрикації та фальсифікації. Кваліфікаційна робота публікується на офіційному сайті Академії або в репозитарії 
ЗВО.

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

В Академії діють внутрішні нормативні документи, які регулюють  процедуру проведення контрольних заходів: 
Положення про організацію освітнього процесу 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf 
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  
Положення про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_sust_zao.pdf
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
Положення про організацію виконання та захист магістерських робіт у КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 
Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_kvalifik_rob_3.pdf
Зазначені внутрішні нормативні документи розміщено на офіційному сайті Академії 
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/calls.html , що забезпечує їх публічність та доступність для всіх учасників 
освітнього процесу.

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

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується через процедури, визначені у таких документах Академії: Положення 
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про організацію освітнього процесу 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf 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  
Кодекс академічної доброчесності учасників освітнього процесу 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/kodeks_akad_dob.pdf
Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти проводиться відповідно процедур, встановлених у 
зазначених положеннях. Для підвищення об’єктивності оцінювання здобувачів було впроваджено практику 
прийому іспиту двома викладачами. Проведення іспитів відбувається виключно за затвердженими 
екзаменаційними білетами, критерії та методи оцінювання публікуються завчасно до проведення іспиту. Якщо 
виникає конфлікт інтересів, НПП зобов’язані не ухвалювати рішень та не вчиняти будь-яких дій, оскільки 
процедури вирішення конфлікту інтересів в Академії регулюються Положенням про порядок i процедури 
вирішення конфліктних ситуацій 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_konfl_cutyac.pdf
Під час провадження освітньої діяльності за ОП, не було випадків необ’єктивного оцінювання 

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

Процедури повторного проходження контрольних заходів визначено у Положенні 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 
У разі отримання здобувачем загальної підсумкової оцінки до 59 балів, або якщо здобувач не з’явився без поважних 
причин на іспит або залік, він має право ліквідувати академічну заборгованість після закінчення сесії до початку 
наступного семестру. Здобувачу надається право перескладання кожного із предметів два рази. Перший раз 
здобувач перескладає іспит або залік на кафедрі перед викладачем, а другий раз – утворюється комісія з ліквідації 
академічної заборгованості, яку формує проректор за пропозицією кафедр, і перескладання відбувається перед 
комісією. Склад цієї комісії у кількості не менше трьох осіб та графік ліквідації заборгованостей затверджується 
розпорядженням проректора. Оцінка, виставлена комісією, є остаточною. Випадків повторного перескладання 
іспитів та заліків за ОП «Освітній менеджмент у педагогічних системах» не було.

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

Порядок оскарження процедури та результатів навчання регулюється 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  
Здобувач вищої освіти має право на оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів. Для 
оскарження він може подати заяву у письмовому вигляді (апеляцію) не пізніше наступного робочого дня після 
проведення підсумкових контрольних заходів, або оголошення їх результатів. Для проведення повторного іспиту або 
заліку, за розпорядженням проректора створюється апеляційна комісія у складі п’яти осіб. Оцінка результатів 
навчання здобувача вищої освіти не може бути зменшена у процесі повторного прийому іспиту або заліку. 
Прозорість, відкритість, об’єктивність та демократичність є основоположними принципами роботи апеляційної 
комісії. Наразі, випадків оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів за ОП не було.

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

В Академії діють внутрішні нормативні документи, що регулюють політику, стандарти і процедури дотримання 
академічної доброчесності: 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 систему внутрішнього забезпечення якості 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
Політика забезпечення якості вищої освіти 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_366/files/pol_zab_yak_.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

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

На ОП «Освітній менеджмент у педагогічних системах» використовується система StrikePlagiarism від компанії ТОВ 
«Плагіат» для технічної перевірки академічних текстів на наявність текстових запозичень. Ця система  
рекомендована Міністерством освіти і науки України відповідно до укладених з розробниками програм 
Меморандумів щодо їх використання у закладах вищої освіти. Адміністрування цієї послуги здійснюється 
бібліотекою Академії. Здобувачам та науково-педагогічним працівникам Академії ця послуга надається 
безкоштовно. Інструкцію щодо процедури технічної перевірки на наявність текстових запозичень опубліковано на 
офіційному сайті Академії 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_318/files/instr_plag.pdf 
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Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти відбувається шляхом ознайомлення їх, 
перед початком навчання, з  документами, якими унормовано політику академічної доброчесності в Академії 
(Кодекс академічної доброчесності учасників освітнього процесу 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/kodeks_akad_dob.pdf ) Також, до всіх 
силабусів освітніх компонентів включено опис вимог, що стосуються дотримання академічної доброчесності.  Теми 
та окремі питання про академічну доброчесність включено до змісту ОК1 та ОК3. Під час надання здобувачам 
завдань НПП нагадують про необхідність дотримання принципів академічної доброчесності та етичних норм. На 
сайті Академії розміщено матеріали, що містять інформацію про проведення вебінарів, інформаційні бюлетені, 
рекомендовані джерела і корисні посилання з питань академічної доброчесності 
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/akademichna-dobrochesnist.html ; міститься інформація щодо користування 
системою StrikePlagiarism.
Наприкінці першого року навчання було проведено конкурс https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1313-9324/  Під час 
проведення конкурсу було створено багато постерів, підібрано влучні цитати та вислови, виготовлено яскраві та 
інформативні флаєри. На основі цих матеріалів було створено інформаційну експозицію тематики академічної 
доброчесності в аудиторіях. Зазначені заходи сприяють популяризації академічної доброчесності серед здобувачів 
вищої освіти.

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

До порушників академічної доброчесності застосовуються заходи згідно з вимогами законодавства України, Кодексу 
Академічної доброчесності учасників освітнього процесу 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/kodeks_akad_dob.pdf
Порушення академічної доброчесності карається притягненням до такої академічної відповідальності, як зниження 
оцінки результатів контрольної роботи, підсумкового контролю тощо; повторне перескладання певної форми 
контролю (контрольної роботи, іспиту, заліку тощо); призначення додаткових контрольних заходів (додаткові 
індивідуальні завдання, контрольні роботи, тести тощо); повторне вивчення відповідної дисципліни, проходження 
практики за ОП; додаткова перевірка інших робіт порушника;  повідомлення суб’єкта, який здійснює фінансування 
навчання (проведення наукових досліджень), установи, що видала грант на навчання (дослідження), потенційних 
роботодавців, батьків здобувача вищої освіти про вчинене порушення академічної доброчесності; відрахування з 
Академії. За час реалізації ОП максимальними мірами, що застосовувалися до порушників академічної 
доброчесності була видача нових завдань та надання можливості повторного захисту виконаної роботи.

6. Людські ресурси

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

В Академії діє такий внутрішній нормативний документ, як Положення про порядок проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад, призначення і звільнення з посад, продовження терміну роботи науково-педагогічних 
працівників 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_zamishch_vakant_posad.pdf , 
яким регламентується порядок проведення конкурсного добору викладачів на ОП. Відповідно до нього до участі у 
конкурсному відборі на заміщення вакантної посади можуть бути допущені особи, які відповідають встановленим 
кваліфікаційним вимогам до відповідної посади науково-педагогічного працівника. Зазначені кваліфікаційні 
вимоги викладено у пунктах 3.1-3.5 цього положення. У пунктах 3.10-3.11  вказано перелік документів, які повинен 
надати претендент на посаду. Процедуру обрання науково-педагогічного працівника за конкурсом  вказано у 
пунктах 3.17-3.30. Під час конкурсного відбору науково-педагогічних працівників акцентується увага на можливості 
забезпечити ними певні освітні компоненти ОП на основі урахування його академічної та/або професійної 
кваліфікації з таких позицій: 1) базова вища освіта; 2) наявність наукового ступеня та вченого звання; 3) загальна 
кількість наукових праць, а також кількість праць за останні 5 років; 4) підвищення кваліфікації протягом останніх 5 
років; 5) досвід практичної роботи за спеціальністю. У першу чергу звертається увага на те, щоб зазначені позиції 
відповідали тим дисциплінам, які буде викладати науково-педагогічний працівник.

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

Залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу є необхідною умовою підготовки 
конкурентоспроможних та затребуваних на ринку праці фахівців з освітніх, педагогічних наук, зокрема з освітнього 
менеджменту. Під час викладання на ОП беруть участь роботодавці від Академії, зокрема методисти науково-
методичної лабораторії розвитку та якості освіти кафедри освітньої політики КЗВО «Одеська академія неперервної 
освіти Одеської обласної ради» 14 травня 2021 року відбувся коворкінг з особистісного розвитку педагога 
«Технологія селф-коучингу» для керівників закладів загальної середньої освіти. 
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1252-9324/
Роботодавці беруть участь в експертизі ОП, керівництві практикою здобувачів вищої освіти від підприємства-бази 
практики, проведенні семінарів, круглих столів, майстер-класів, наукових конференцій,  пропонують тематику 
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випускних, кваліфікаційних робіт.
Так, наприклад, під час проведення щорічної наукової конференції обговорюються питання удосконалення 
організації освітнього процесу, актуальні питання освітньої галузі. Також в Академії діє Рада стейклхолдерів, на 
офіційному сайті Академії створено спеціальний розділ для організації співпраці з роботодавцями з метою 
залучення їх до участі в організації освітнього процесу.

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

Академія постійно залучає професіоналів-практиків до викладання на ОП. Так, для викладання дисципліни 
«Інклюзивна освіта» залучена ст. викладач Солнцева О.А., яка має три роки практичної роботи асистента вчителя в 
класі з інклюзивною формою навчання в середній загальноосвітній школі № 40  м. Кам'янська Дніпропетровської 
області. (2015-2018 рр.), є тренером з кризового консультування та підвищення психосоціальної стійкості до стресу у 
дітей та дорослих за підтримки Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ, тренер проекту «Інклюзивне навчання в закладах 
загальної середньої освіти» м. Київ. Для викладання вибіркових дисциплін залучаються науково-педагогічні 
працівники з великим досвідом практичної роботи. Так, Мительман І.М. викладає ВК «Освітні вимірювання» 
доцент, к. ф.-м. н., Заслужений вчитель України, Відмінник освіти України, учитель математики вищої категорії, 
вчитель-методист; 
Професор Г.М. Сагач провела авторський семінар «Розвиток риторичної компетентності педагога як провідника 
ціннісних змін в освіті й життєтворчості» https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1242-9324/ 29.04.21 р.;
теоретико-методологічний семінар «Філософсько-педагогічна спадщина Г.С. Сковороди: духовно-моральний вимір 
в епоху викликів ХІХ століття» https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1291-9324/;
05.10.20 р. регіональний круглий стіл «Досягнення та виклики Всеукраїнського експерименту «Формування 
багатомовності дітей та учнів: прогресивні європейські ідеї в українському контексті» у закладах освіти Одеської 
області».  https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1061-9324/

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

В Академії діє Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників 
(https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_pidvisch_kvalifikacii_1.pdf), 
відповідно до якого всі, задіяні у викладанні на ОП постійно підвищують свою професійну кваліфікацію. Так, у 2020 
році проф. Костенко Р.В., доц. Кузнєцова Н.В., проф. Ягоднікова В.В., викл. Солнцева О.А. пройшли підвищення 
кваліфікації за програмою «Менеджмент освіти та педагогічної діяльності в закладах освіти» (30 годин)  ДЗВО 
«Інститут модернізації освіти»; доц. Кузнєцова Н.В. пройшла стажування в Південноукраїнському національному 
педагогічному університеті ім. К.Д.Ушинського. 
НПП активно беруть участь у наукових заходах, результати яких визнаються як підвищення кваліфікації, що 
регулюється Положенням 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_rezult_pidvisch_kvalifik.pdf 
У науково-педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації є всі документи, які це підтверджують. 
Система рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників, яка діє в Академії  спонукає викладачів 
до професійного зростання (Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних 
та педагогічних працівників Комунального «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради») 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_reitynh_otsiniuv.pdf .

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

В Академії регулярно за допомогою опитування збирається інформація щодо якості навчання та викладання, 
надається можливість НПП постійно підвищувати кваліфікацію. Також існує система матеріального та 
нематеріального заохочення працівників за значні досягнення у роботі, яка передбачає виплату НПП надбавок за 
високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність і напруженість праці; преміювання за 
високі професійні досягнення, що регулюється відповідним законодавством України. Матеріальне заохочення 
регулюється Положенням про преміювання працівників Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія 
неперервної освіти Одеської обласної ради»  
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_premia.pdf
Були нагороджені Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: 
Колесова О.А., Ягоднікова В.В., Здрагат С.Г., Воронова С.В., Полещук Л.В. Існує практика присвоєння почесного 
звання Академії, що регулюється відповідним положенням:
Положення про порядок присвоєння почесного звання "Почесний професор Комунального закладу вищої освіти 
"Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради" 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_poch_zv_prof.pdf .

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?
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Досягнення визначених ОП цілей та РН забезпечується матеріально-технічною базою Академії, яка відповідає 
ліцензійним вимогам. Аудиторії забезпечені сучасним технічним обладнанням (табл. 1), в них, зокрема, є пристрої 
для застосування наочних методів навчання, бездротовий доступ до мережі Інтернет. Тренінгові, практичні заняття 
з дисциплін «Інклюзивна освіта» та «Цифрові технології в освітній та дослідницькій діяльності» проводяться у 
спеціалізованих аудиторіях та лабораторіях Хабу для вчителів «Вільний освітній простір» 
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/video.html , який має всі необхідні матеріально-технічні ресурси для навчання. 
Створено арт-простір, який має зони для відпочинку, тренінгових занять та здійснення самопідготовки. В Академії є 
своя бібліотека, доступ до баз даних Scopus, Web of Science та електронних ресурсів. Укладено договір з Одеською 
національною науковою бібліотекою для доступу здобувачів та НПП до останніх надходжень видань, обов’язковий 
примірник яких надсилається до цієї бібліотеки. Під час карантину здійснюється онлайн навчання на платформах 
«Класна оцінка» та «ZOOM». Навчально-методичне забезпечення ОП розміщено на сайті Академії 
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-vibirkovikh-distsiplin-2021-2022-nr-1.html 
. В Академії є достатня кількість облаштованих місць у гуртожитку.

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?

В Академії створено комфортне середовище для навчання, проживання у гуртожитку. Здобувачам вищої освіти 
надається психологічна підтримка. Створено умови для безкоштовного доступу до літератури через репозитарій, 
відкриті бібліотечні сервіси, зокрема до Web of Science, доступу до мережі Інтернет в усіх корпусах, забезпечується 
участь здобувачів у конкурсах, наукових конференціях. Здобувачі постійно залучаються до обговорення питань 
щодо удосконалення освітнього процесу, наукової роботи, що забезпечує виявлення та врахування їхніх потреб та 
інтересів, беруть участь у студентському самоврядуванні, роботі Наукового товариства студентів, аспірантів.  Центр 
забезпечення якості освіти періодично проводить анонімні опитування, діють паперова та електронна скриньки 
довіри. Зі здобувачами вищої освіти постійно проводять зустрічі ректор, проректор з науково-педагогічної та 
інноваційної діяльності, співробітники відділу освітньо-наукової підготовки. Всі висловлені зауваження, побажання 
та обґрунтовані пропозиції здобувачів вищої освіти враховуються в подальшому для удосконалення освітнього 
процесу за ОП.

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

В Академії діють внутрішні нормативні документи, що регулюють створення безпечного освітнього середовища для 
життя та здоров’я здобувачів вищої освіти. Стратегією розвитку Академії до 2023 року передбачено розширення 
сфери соціальної та психологічної підтримки здобувачів вищої освіти та людиноцентризм. 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_192/files/merged_1.pdf  У навчальних 
корпусах є чергові, які унеможливлюють перебування сторонніх осіб на території Академії, також функціонує 
централізована система відеоспостереження. Для забезпечення безпеки освітнього середовища для життя і здоров’я 
здобувачів, проводиться регулярна перевірка технічного стану навчальних та допоміжних приміщень, обладнання та 
інженерно-технічних комунікацій, проводяться інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, користування 
електроприладами та розетками, пожежної безпеки. Проводяться профілактичні бесіди про правила поводження у 
надзвичайних ситуаціях, з незнайомими предметами тощо. В Академії діє Центр практичної психології та соціальної 
роботи https://ppko.odessaedu.net/uk/site/tsentr-psikhologiyi.html , який є структурним підрозділом кафедри 
психології, соціальної роботи та інклюзивної освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 
ради https://ppko.odessaedu.net , головним завданням якого є збереження та зміцнення психічного здоров’я 
здобувачів та забезпечення їхньої психологічної безпеки. 

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?

Консультативну та соціальну підтримку здобувачам вищої освіти надає Центр практичної психології та соціальної 
роботи https://ppko.odessaedu.net/uk/site/tsentr-psikhologiyi.html , одним із головних завдань якого є надання 
психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу, зокрема здобувачам вищої 
освіти. Центр практичної психології та соціальної роботи  забезпечує реалізацію індивідуального підходу до 
кожного учасника освітнього процесу з урахуванням індивідуальних психічних, фізичних та соціальних 
особливостей особистості; надання навчально-методичної, інформаційної, консультативної підтримки; здійснення  
та організацію  науково-дослідницької, експериментальної, практичної  діяльності. 
В умовах карантину було організовано психологічну консультативну допомогу, метою якої було консультування 
щодо подолання тривожності у зв’язку з загальною розгубленістю та невпевненістю в новій для всього суспільства 
ситуації соціальної депривації. Зазначена допомога надавалася конфіденційно у процесі онлайн зустрічі на підставі 
письмового звернення здобувача через сайт кафедри. https://ppko.odessaedu.net/uk/news-50-11548/
З метою мотивації здобувачів вищої освіти до навчальної діяльності, а також виявлення та допомоги у вирішенні 
їхніх потреб та проблем під час реалізації ОП регулярно проводилися мотиваційні зустрічі. Для оперативного 
надання допомоги й підтримки під час навчання, було створено ефективну систему комунікації здобувачів вищої 
освіти між собою, науково-педагогічними працівниками, відділом освітньо-наукової підготовки. 
Результати анкетування за блоком запитань «Організація та загальна підтримка освітньої програми» засвідчили, що 
83% здобувачів вищої освіти мають доступ до важливої інформації і даних щодо навчальних курсів та успішності, у 
17% – цей показник визначено як «частково»; ознайомлені з порядком оскарження результатів заліків, іспитів 92% 
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респондентів (не ознайомлені – 8%). З порядком перескладання заліків, іспитів ознайомлені повністю 83% 
здобувачів освіти і 17% – частково; з процедурою врегулювання конфліктних ситуацій в Академії – 83% повністю і 
17% частково. Переважна більшість респондентів (92%) відмітили викладання всіх навчальних дисципліни за 
освітньою програмою українською мовою (8% – частково). 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_398/files/yakisniy_analiz_omps.pdf 

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

В Академії діє Положення про організацію навчання осіб з особливими освітніми потребами 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_osv_potrebu.pdf .
У Стратегії розвитку Академії до 2023 року зазначено про розвиток інфраструктури для здобувачів вищої освіти з 
обмеженими фізичними можливостями 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_192/files/merged_1.pdf .
Здійснюється облаштування навчальних корпусів пандусами та поручнями. Навчальний корпус А (вул. Нахімова 8), 
обладнаний підйомною 
платформою, ліфтом та санвузлом для осіб з обмеженими фізичними можливостями. 
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/umovi-dostupnosti-zakladu.html 
Також, для осіб з особливими освітніми потребами, за потреби, складатиметься розклад аудиторних занять, що 
проходитимуть за вказаною адресою, оскільки там є пандус,  аудиторії мають необхідну ширину дверних отворів для 
пересування на інвалідних візках, є пристосований для візків санвузол та столи в аудиторії. Для здобувачів освіти з 
порушеннями зору, слуху наявні візуальні підказки. Аудиторії обладнані проекторами, екранами та сенсорною 
панеллю. Здобувачам з інвалідністю  забезпечується доступ до електронних ресурсів Академії 
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/videokonferentsiyi-vebina.html  , можливість дистанційного виконання завдань.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

В Академії діє Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій, яким визначається політика 
та процедури врегулювання конфліктних ситуацій, у тому числі й пов’язані із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_konfl_cutyac.pdf 
Вказане Положення опубліковано на офіційному сайті Академії та є доступним для всіх учасників освітнього 
процесу. Його чітко дотримуються науково-педагогічні працівники, які задіяні у викладанні на ОП. Також, в 
Академії регулярно проходять заходи, спрямовані на інформування учасників освітнього процесу щодо запобігання і 
протидії дискримінаційних, сексуальних домагань, корупції.
З метою координації та проведення заходів щодо запобігання корупції та врегулювання конфлікту інтересів 
ректором Академії було призначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в Академії.
В Академії діє Програма антикорупційних заходів у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія 
неперервної освіти Одеської обласної ради». 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_395/files/nakaz_pro_zatverdzhennya_program
i_antikorupciynih_zahodiv.pdf 
В Академії створено «Скриньки довіри» та проводиться роз'яснювальна робота з учасниками освітнього процесу 
щодо їхнього призначення.
Якщо виникає конфлікт інтересів у суб’єктів освітнього процесу, здобувач або працівник Академії може подати 
заяву-звернення на ім’я ректора Академії для вирішення ситуації. Ректором Академії створюється комісія з розгляду 
звернень, склад якої формується залежно від конкретної ситуації.
Результати анкетування за блоком запитань «Організація та загальна підтримка освітньої програми» засвідчили, що 
з процедурою врегулювання конфліктних ситуацій в Академії 83% здобувачів ознайомлені повністю, а 17% – 
частково. 
За весь час реалізації ОП конфліктних ситуацій, в тому числі пов’язаних із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією не було. 

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

В Академії діють такі внутрішні нормативні документи, які регулюють процедури розроблення, затвердження, 
моніторингу та періодичного перегляду ОП:
-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»  
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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 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_osv_prohr.pdf 
Для затвердження проєкту оновленої ОП здійснюється зовнішня і внутрішня експертиза. Зовнішня експертиза 
здійснюється через громадське обговорення проєкту ОП, для чого використовується опитування за допомогою 
google-forms. Також відбувається  обговорення проєкту ОП на розширеному засіданні кафедри педагогіки та 
освітнього менеджменту за участю запрошених стейкхолдерів. Проєкт ОП проходить рецензування фахівцями 
галузі та стейкхолдерами. До внутрішньої експертизи залучається НМР Академії. Також проєкт ОП розглядається на 
засіданнях кафедр, які беруть участь у реалізації ОП. Моніторинг ОП здійснюється на рівні Академії та ОП. 
Моніторинг на рівні Академії здійснюється Центром забезпечення якості освіти, а на рівні ОП – гарантом, членами 
робочої групи за участю кафедр, залучених до реалізації ОП та представниками студентського самоврядування. 
Зміни, що вносилися до ОП 2021 р., обумовлені затвердженням Cтандарту 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). Проєкт змін було обговорено на засіданні кафедри 
педагогіки та освітнього менеджменту(протокол №10 від 22.06.21 р.). Так, через внесення змін у ЗК, СК та РН, до ОК 
було введено дисципліну «Цифрові технології в освітній та дослідницькій діяльності». Дисципліну «Управління 
освітніми проєктами» було введено до переліку ОК, а дисципліну «Управління освітнім процесом» перенесено до 
переліку ВК. Результати громадського обговорення були розглянуті на розширеному засіданні кафедри педагогіки 
та освітнього менеджменту із запрошенням стейкхолдерів (протокол №10 від 22.06.21 р.) Рішенням кафедри 
пропонувалось: 1. Додати до переліку СК: СК10. Здатність організовувати діяльність закладу освіти з урахуванням 
запитів, потреб і можливостей здобувачів як замовників та споживачів освітніх послуг. СК11. Здатність приймати та 
реалізовувати управлінські рішення. СК12. Здатність підвищувати конкурентоспроможність закладу освіти та його 
привабливість для споживачів освітніх послуг. 2. Додати до переліку РН: РН 12. Підвищувати 
конкурентоспроможність закладу освіти на ринку освітніх послуг РН 13. Враховувати запити, потреби і можливості 
споживачів освітніх послуг у процесі організації роботи закладу освіти 3. Внести відповідні зміни в матриці IV та  V 
ОП «Освітній менеджмент у педагогічних системах».
Підставами оновлення ОП є: зміни у законодавстві; висновки за результатами щорічного звіту про моніторинг ОП; 
обґрунтовані звернення здобувачів вищої освіти за ОП; задокументовані рекомендації зовнішніх стейкхолдерів 
щодо необхідних компетентностей випускників ОП; результати опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються 
за 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

В Академії регулярно проводиться опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми, освітнього 
процесу, викладання. Під час цього опитування здобувачі вищої освіти мають можливість висловитися і надати 
пропозиції щодо перегляду ОП та інших процедур забезпечення якості. Здобувачі вищої освіти також мають 
можливість висловлювати свої зауваження і пропозиції під час громадського обговорення ОП, або внести ці 
пропозиції і зауваження через представників студентського самоврядування.
Здобувачі вищої освіти Молла Валентина та Торкіна Катерина залучені до робочої групи ОП у якості внутрішніх 
стейкхолдерів. Після кожної сесії проводяться консультаційні та мотиваційні зустрічі, під час яких здобувачі вищої 
освіти мають можливість обговорити питання, що стосуються навчання за ОП, внести свої обґрунтовані пропозиції 
та висловити зауваження. 

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

Участь представників студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП 
регламентується Положенням про студентське самоврядування Комунального закладу вищої освіти «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 залучаються до  обговорення та вирішення питань, пов’язаних з 
підвищенням якості  освітнього процесу за ОП; беруть участь у різноманітних організаційних, просвітницьких, 
наукових та інших заходах; надають пропозиції щодо поліпшення контролю за якістю освітнього процесу за ОП; 
беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти. Представники студентського 
самоврядування  беруть активну участь у роботі Вченої ради Академії, проводять опитування здобувачів вищої 
освіти, та залучаються до участі у процедурі перегляду ОП; надають обґрунтовані пропозиції щодо покращення 
організації освітнього процесу за ОП та його якості. Органи студентського самоврядування беруть участь у розробці 
анкет для опитування здобувачів щодо якості освіти, ОП, викладання. Ректор Академії Задорожна Л.К., проректор з 
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інноваційної та науково-педагогічної діяльності Ягоднікова В.В. та завідувач освітньо-наукового відділу Полещук 
Л.В. регулярно проводять зустрічі із здобувачами вищої освіти та представниками студентського самоврядування, на 
яких їм надається можливість висловитися щодо забезпечення якості 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

Роботодавці постійно залучаються до перегляду ОП та інших процедур забезпечення якості вищої освіти. Так, в 
обговоренні ОП 2020 року взяли участь Лончак О.А., директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної 
державної адміністрації, Іванніков С.І., директор КЗ «Балтський педагогічний фаховий коледж», к.пед.н., Стаценко 
Н.В., директор Одеської спеціалізованої школи № 117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області. В 
обговоренні ОП 2021 року взяли участь та висловили свої рекомендації та пропозиції Шмелькова О.О., директор 
Білгород-Дністровського ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 11 Одеської області. 4. Мергут С.І., начальник відділу освіти та 
молодіжної політики Кілійської міської ради.
16.01.21 в Академії було проведено онлайн зустріч із стейкхолдерами, серед яких були роботодавці. Під час зустрічі 
розглядались питання, що стосувалися підсумків першого семестру та організаційні питання, пов’язані з 
проходженням здобувачами вищої освіти педагогічної практики. https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1150-9324/ 
Досить дієвим джерелом надходження зауважень та пропозицій від стейкхолдерів щодо удосконалення ОП є анкета 
стейкхолдера, яку розробили працівники Центр ЗЯО Академії. 
 https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/anketa-dlya-steikkholderi.html  Отримані результати опитування обговорються у 
Центрі ЗЯО. З метою отримання зауважень, рекомендацій та пропозицій від стейкхолдерів та роботодавців, їх 
запрошують на розширені засідання кафедри педагогіки та освітнього менеджменту (протокол № 10 від 22.06.21).

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

Перший випуск магістрів за ОП планується у 2021 році. У подальшому планується збирати всю необхідну 
інформацію щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників за ОП з метою врахування цієї 
інформації для постійного удосконалення ОП.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

У процесі реалізації процедур внутрішнього моніторингу системи забезпечення якості під час провадження 
освітньої діяльності за ОП, здобувачами вищої освіти висловлювалися побажання та пропозиції з удосконалення 
ОП, які розглядалися нами як недоліки, які треба ліквідувати. Так, однією з пропозицій було відведення аудиторії 
для самопідготовки. Адміністрацією Академії було враховано це побажання здобувачів до початку першої сесії та 
було виділено та обладнано таку аудиторію. Також було висловлено таке зауваження, що не всі здобувачі розуміють 
вимоги окремих науково-педагогічних працівників, які висувалися до вивчення навчальної дисципліни. Для 
ліквідації цього недоліку було розроблено силабуси обов’язкових і вибіркових освітніх компонентів та  розміщено їх 
на офіційному сайті Академії. Здобувачами висловлювалися побажання щодо удосконалення процедури перевірки 
академічних текстів на плагіат. У відповідь на це зауваження, працівниками Центру забезпечення якості освіти було 
розроблено 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» та опубліковано його на офіційному сайті Академії у відкритому доступі у мережі Інтернет 
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?

Акредитація трьох освітніх програм Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти 
Одеської обласної ради» проводиться вперше.

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

Учасники академічної спільноти постійно залучаються до процедур внутрішнього забезпечення якості освіти. Так, 
науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні на ОП регулярно оновлюють зміст ОК за результатами своєї 
наукової, педагогічної діяльності, підвищення своєї кваліфікації тощо; вносять обґрунтовані пропозиції щодо 
оновлення змісту ОП під час її громадського обговорення; беруть активну участь в обговоренні ОП на засіданнях 
кафедр, задіяних у викладанні на ОП, засіданнях НМР, Вченої ради Академії; беруть участь у науково-дослідній 
роботі кафедри педагогіки та освітнього менеджменту; публікують необхідну інформацію та навчально-методичні 
матеріали на офіційному сайті Академії (вебсторінка магістратури 
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/aspirantura.html ; вебсторінка кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 
https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-2021-2022-nr-1.html . 
Академічною спільнотою було запропоновано значну кількість вибіркових компонентів 
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/vibirkovi-distsiplini-dly.html , що сприяють удосконаленню компетентностей 
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здобувачів вищої освіти, внесено пропозицію щодо підготовки презентацій вибіркових дисциплін з метою кращого 
ознайомлення здобувачів вищої освіти з ними. 

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

В Академії діє внутрішній нормативний документ «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 
освіти»  https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_sust_zao.pdf , який 
регламентує розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами Академії у контексті здійснення 
процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти (ВЗЯО). 
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. Третій рівень – здійснення організації 
ВЗЯО відділом освітньо-наукової підготовки, який впроваджує та адмініструє 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 усіх учасників освітнього процесу регулюються Положенням про організацію освітнього процесу 
у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf 
Доступність цього документу для учасників освітнього процесу забезпечується його публікацією на офіційному сайті 
Академії.

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://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_280/files/proiekt_opp_omps_2021.pdf

https://docs.google.com/forms/d/115nMSUSUm42yGj9ASnb2kcdmOfZGZWSZiYrT9wval0Y/viewform?
edit_requested=true

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

https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_329/files/opp_omps_2021.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОП є те, що вона повністю враховує потреби регіонального ринку праці, який сьогодні 
потребує педагогів-менеджерів для роботи у різноманітних педагогічних системах, яких стає все більше в умовах 
ринкової економіки. Відкривається багато шкіл, дитячих садків, різноманітних навчальних курсів, гуртків за 
інтересами для дітей, які потребують здійснення керівництва на основі нових підходів, з урахуванням значного 
високопродуктивного досвіду менеджменту, що накопичився за роки існування цієї науки. В той же час основною 
вимогою до менеджера у педагогічних системах є наявність відповідних педагогічних компетентностей, які 
формуються у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Таким чином, сильною сторою програми є те, що вона 
фактично дозволяє поєднати підготовку майбутнього фахівця як педагога і менеджера одночасно, і надає йому 
можливість працювати у подальшому не тільки керівником закладу освіти, а й керівником будь-яких інших 
педагогічних систем. Програма узгоджена з чинними вимогами до розроблення і реалізації ОП, має практико-
орієнтоване навчання. Є широкі можливості для навчання людей з особливими потребами та набуття інклюзивної 
освіти.
Сильною стороною ОП також є високий професіоналізм НПП Академії, задіяних у викладанні на ОП, що 
підтверджується їхньою науковою та професійною активністю, досвідом практичної роботи на керівних посадах у 
галузі освіти. До викладання на ОП залучаються педагоги- практики, тренери та фахівці у галузі освіти та 
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педагогіки. На ОП також викладають керівники структурних підрозділів академії (проректор, завідувачі кафедрами, 
лабораторіями, центрами, які мають можливість під час викладання приділити увагу управлінському аспекту роботи 
у педагогічних системах та передати свій досвід менеджменту в освітній організації, педагогічних системах та 
освітній галузі в цілому. Для реалізації ОП в Академіє є все необхідне розвинуте інфраструктурне, матеріально-
технічне забезпечення освітньої, наукової, методичної, інноваційної, консультативної діяльності. На ОП активно 
застосовуються сучасні інтерактивні методи навчання, здобувачі вищої освіти залучаються до науково-методичних 
заходів, що організовує Академія. Є можливість використовувати  лекції-дискусії, лекції проблемного характеру, на 
яких здобувачі вищої освіти мають можливість обговорити проблеми освіти, педагогіки та менеджменту освіти 
вітчизняного та світового рівня. До освітнього процесу регулярно залучаються стейкхолдери, зокрема роботодавці.
На сьогодні залишається проблемним можливість публікації НПП та здобувачів у зарубіжних виданнях, зокрема 
тих, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science. Однією з причин цього 
вбачаємо у недостатній кількості видань з освітніх, педагогічних наук у цих базах. Існує певна обмеженість 
можливості забезпечити академічну мобільність НПП та здобувачів.

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

Перспективними напрямками розвитку ОП є:
- залучення Інтернет-ресурсів для поліпшення інформаційного забезпечення освітнього процесу за ОП 
(продовження роботи над оптимізацією умов для самоосвіти здобувачів вищої освіти; модернізація роботи 
репозитарію Академії)
- інтернаціоналізація освіти з метою надання широких можливостей для
професійної комунікації, взаємозбагачення у співпраці та взаємодії з іноземними дослідниками; розширення 
можливостей академічної мобільності здобувачів вищої освіти та НПП;
- удосконалення матеріально-технічної бази Академії;
- розширення переліку дисциплін, що викладаються іноземними мовами;
- розширення кола роботодавців та стейкхолдерів для збільшення можливостей вибору місць для проходження 
здобувачами практики та подальшого працевлаштування за спеціальністю.

 

 
          
  

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 TQhUFTpMSXFf+P4
4asfSM/CsF3EzG9S5

j7arJrn2I8E=

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 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 aTAhvsKaTmGcdhJa
bXib6AqjGaw4LFEeP

SP5iGKv/28=

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.

ОК 3. Сучасна 
педагогіка

навчальна 
дисципліна

ОК 3.pdf J6AV5UwGVsdizJQt
oD0hxpCjRz78IjY2F

YA8jxHadhc=

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 4. Освітній 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

ОК 4.pdf 5HIW7uMufFmwmh
dAB41F7D15MAtaLT
hUOQjH3Q8VCr0=

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 Тренерська 
зала № 2 (для практичних 
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 онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна Оцінка, 
BigBlueButton, Zoom.



ОК 5. Інноваційна 
освітня діяльність

навчальна 
дисципліна

ОК 5.pdf h1XsNik+xQtqu2R2u
ahG4LihMrJUMaZX

z1RguH8RrD0=

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 6. Інклюзивна 
освіта

навчальна 
дисципліна

ОК 6.pdf /er8n3jrVS6HwA1A6
6GxW61yb3grhVQIk

2XBmGlKCf4=

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 Сенсорна 
кімната № 3 (для практичних 
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., 
ноутбук Acer Extensa EX2540-
39G3 – 1 шт., маршрутизатор 
TP-Link TL-WR94ON – 1 шт., мат 
підлоговий 1500-1500-500 
круглий, ПВХ, жовтий, червоний, 
зелений – 1 шт., дитячий 
балансир – 2 шт., конструктор з 
м’якого каучуку, деталі по 4 см, 
30 деталей – 1 шт., кулька для 
сухого басейну (кольорова) D 70 – 
1300 шт., мольберт 
двосторонній крейдово-
маркерний – 1 шт., словники з 
української мови та мов 
національних меншин, в тому 



числі ілюстровані: 
орфографічний – 10 шт., 
тлумачний – 4 шт., синонімів – 4 
шт., антонімів – 4 шт., 
перекладний – 4 шт., Thinkers 6-9 
років, випуск 2, Уява (укр) – 1 
шт., Thinkers 6-9 років, 
Просторове мислення – 1 шт., 
Thinkers 6-9 років, випуск 3 Логіка 
– 1 шт., Thinkers Геометричне 
мислення 12-16 років – 1 шт., «Я 
сам» - плакати для формування 
навиків самообслуговування – 1 
шт., «Емоції. Почуття» для 
індивідуальних занять з 
дитиною, батьками та 
педагогом – 1 шт., «Зоопарк» 
Книга з піктограмами для дітей 
з аутизмом, соціальна історія з 
навиками звуконаслідування – 1 
шт., «Маша захворіла» книга з 
піктограмами для дітей з 
аутизмом та особливостями 
розвитку, соціальна історія – 1 
шт., книга «Білосніжка» для 
навчання чатанню і комунікації 
дітей з аутизмом – 1 шт., набір 
кольорового піску (4 кольори) в 
пластикових контейнерах по 
350г – 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. Психологія 
управління

навчальна 
дисципліна

ОК 7.pdf SBoYCKwpvHKzkml1
OxcYixwI0NRCYVsR

e6r1mD3S5Sk=

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 8. Сучасні 
педагогічні, освітні 
системи

навчальна 
дисципліна

ОК 8.pdf KuLT+lqol3RXZL6Sx
aWzjdk1mGrOm1A8v

ifHLNwaifg=

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 9. Цифрові 
технології в освітній та 
дослідницькій 
діяльності

навчальна 
дисципліна

ОК 9.pdf ZtM9m8nCLk+oTHS
Aey14aobRNM23CtU

8abt2dn8HURc=

Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 106 (для лекційних 
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 забезпечення навчального 
процесу функціонує 
Комп’ютерний клас № 12 (для 
практичних занять, пров. 
Нахімова, 8), який 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., 
сервер комп’ютерного класу в 
комплекті (системний блок, 
процесор) Intel i7/Оперативна 
пам’ять 32gb/Відео карта 
1024МВ/Пам’ять HDD 
1Тb+SSD480gb/Привод DVD+RW 
– 1 шт., монітор LCD 21,5 – 1 
шт., клавіатура дротова – 1 
шт., мишка дротова – 1 шт., 
комутатор 24х1ge – 1 шт., 
інтернет-шлюз – 1 шт., 
мікрофон всенаправлений – 1 
шт., навушники – 1 шт., колонки 
– 1 шт., джерело безперебійного 
живлення – 1 шт., ліцензія 
ПЗMicrosoft Windows MultiPoint 
Server Premium 2016 – 1 шт., 
ліцензія ПЗMicrosoft Windows 
MultiPoint CAL 2019 – 16 шт., 
ліцензія ПЗMicrosoft Windows 
Remote Desktop CAL 2019 – 16 
шт., ліцензія ПЗMicrosoft 
Windows office standard 2019 – 16 
шт., комплект комп’ютерного 
обладнання для робочого місця 
учня: монітор LCD 18,5 – 15 шт., 
клавіатура дротова – 15 шт., 
мишка дротова USB – 15 шт., 
мережевий термінал – 15 шт., 
навушники – 15 шт., ноутбук – 1 
шт. Приміщення обладнано 
доступом до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Онлайн-ресурси: 
LEARNINGAPPS.ORG, CANVA, 
ANIMATRON, MENTIMETR
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна Оцінка, 
BigBlueButton, Zoom.



ОК 10. Управління 
освітніми проєктами

навчальна 
дисципліна

ОК 10.pdf IPOG2ALiHgjneYfeT
PW3gqIwwQ7k/L+0

2tfnLN5Xc2g=

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 11. Науково-
дослідна практика

практика ОК 11.pdf 9Xkc4jx+BLHL50kb
G0mOtcTYNj0oznh0

Gyvvw+Qoa/s=

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. Управлінська 
практика

практика ОК 12.pdf x+GZ7y0QOECy/xE
PDqpjXOB8n50suFu

IRAy/nC9u0RU=

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. 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., 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.

 
* 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

311476 Воронова 
Світлана 
Віталіївна

Завідувач, 
Основне 
місце 
роботи

Науково-
методична 

лабораторія 
розвитку та 

якості освіти

Диплом 
кандидата наук 

ДK 15569, 
виданий 

04.07.2013

26 ОК 10. 
Управління 
освітніми 
проєктами

Підвищення 
кваліфікації:
НАДУ при 
Президентові 
України, Свідоцтво 
тренера з освіти для 
демократичного 
громадянства та 
освіти з прав людини і 
розвитку 
громадянських 
компетентностей; 
ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти».
Тренінг 
«Децентралізація. 
Самоорганізація: як 
впровадити нові 
знання в школі». 
Кількість 



кредитів/годин: 24 
год. Сертифікат Д-8-
21-021 від 28.08.2021 
р.
Вебінар «Партнерська 
інтервізія як складник 
відкритого освітнього 
простору 
педагогічного 
конкурсного руху». 
Кількість 
кредитів/годин: 0,1 
кред. / 3год. 
Сертифікат № МНК 
02136146/2282-21 від 
14.05.2021 р.
Вебінар «Квест-
технологія в сучасній 
школі та перехід в он-
лайн». Кількість 
кредитів/годин: 2 год. 
Сертифікат № 
BU405063 від 
13.01.2021 р.
Курси підвищення 
кваліфікації при 
НАПНУ ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту освіти» 
Кількість 
кредитів/годин: 150 
год. Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СП 
35830447/0171-20 від 
21.02.2020 р.
Державна служба 
якості України. 
«Інституційний аудит. 
Розбудова 
внутрішньої системи 
забезпечення якості 
освіти». Сертифікат 
№ 12-20 від 
21.02.2020 р Тренер та 
експерт для 
проведення 
інституційного аудиту 
закладів загальної 
середньої освіти.
Курси підвищення 
кваліфікації «Селф-
коучинг 
(самонаставництво) як 
технологія 
професійного 
розвитку педагога 
Нової української 
школи» (платформа 
«Всеосвіта»). 
Кількість 
кредитів/годин: 36 
год. Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СХ 
337298 від 14.05.2020 
р.
Чесько-український 
проєкт «Зміни 
педагогічних 
факультетів та 
університетів у 21 
столітті» (2020 р., 
Сертифікат).
Австрійсько-
український проєкт 
«Компетентності 
лідерства та 
менеджменту для 
ефективного розвитку 
якості в опорних 



школах» (2019-2020 
рр., сертифікат).
Сертифікат учасника 
українсько-
австрійського проекту 
«Нові вимоги до 
компетенцій 
керівників шкіл в 
Україні» (15.02.2017 - 
06.06.2018 р.) ДВНЗ 
Університет 
менеджменту освіти.
Сертифікат «Розвиток 
компетентностей 
директора Нової 
української школи» 
(25-26.06.2018 р.-
18.03.2016 р.) 
№18032016-64.
Відповідність п.38 
Ліцензійних умов: 
пункти 1, 3, 4, 10, 11, 
12, 20.
Наукове 
консультування 
Одеська гімназія № 5 
Одеської міської ради.
Воронова С. В. 
Готовність керівника 
загальноосвітнього 
навчального закладу 
до змін. Педагогічний 
альманах. 2016. Вип. 
29. С. 223-228.
Воронова С. В. 
Формування 
педагогічної команди 
в загальноосвітньому 
навчальному закладі. 
Педагогічна освіта: 
теорія і практика : зб. 
наук. праць. 2016. 
Вип. 20. Ч. 1. С. 32-38.
Воронова С.В. 
Академічна 
доброчесність в 
системі загальної 
середньої освіти. 
Молодь і ринок. 2021. 
№ 2. С. 95-100.
Воронова С. В. 
Педагогічна культура 
батьків: виклики та 
шляхи формування. 
Науковий вісник 
Південноукраїнського 
національного 
педагогічного 
університету імені К. 
Д. Ушинського. 2020. 
№ 3. С. 17-23.
Воронова С. В. 
Мультипрофільна 
модель навчання – 
модель нової 
української школи. 
Наука і освіта. 2016. 
№ 10. С. 120-124. 
(ESCI by Web of 
Science).
Воронова С.В. 
Підготовка 
менеджерів освіти до 
роботи з 
громадськими 
організаціями в 
умовах 
децентралізації. 
Професіоналізація у 
сфері публічного 
управління: стан, 



проблеми, 
перспективи 
вирішення: Сучасний 
контент професійного 
розвитку менеджерів 
освіти в умовах 
глобальних викликів 
та реформ: 
монографія. 
[Хаджирадєва С.К., 
Воронова С.В., 
Кравцова Н. Є. та ін.]; 
за заг. ред. С. К. 
Хаджирадєвої. 
Миколаїв : Видавець 
Ємельянова Т. В., 
2017. Ч. ІІ. С. 146-163.
Воронова С. В. Коуч-
технологія для 
директора школи: 
навч.-метод. посіб. 
Харків: Вид. група 
«Основа», 2018. 128 с. 
Воронова С.В. 
Самоосвіта керівника 
загальноосвітнього 
навчального закладу : 
навч.-метод. посіб.
Харків: Вид. група 
«Основа», 2017. 128 с.
Методичні 
рекомендації до 
організації 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни 
«Забезпечення якості 
освіти»: для 
здобувачів вищої 
освіти за другим 
(магістерським) 
рівнем вищої освіти 
спеціальності 011 
«Освітні, педагогічні 
науки» (ОПП 
«Освітній 
менеджмент у 
педагогічних 
системах») денної та 
заочної форм 
навчання / укладач С. 
В. Воронова. Одеса: 
видавець Букаєв 
Вадим Вікторович, 
2020. 28 с.
Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять з 
навчальної 
дисципліни 
«Забезпечення якості 
освіти»: для 
здобувачів вищої 
освіти за другим 
(магістерським) 
рівнем вищої освіти 
спеціальності 011 
«Освітні, педагогічні 
науки» (ОПП 
«Освітній 
менеджмент у 
педагогічних 
системах») денної та 
заочної форм 
навчання / укладач С. 
В. Воронова. Одеса: 
видавець Букаєв 
Вадим Вікторович, 
2020. 28 с.



311418 Гарачук 
Тетяна 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
дошкільної і 
початкової 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Уманський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Павла 
Тичини, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

010102 
Початкове 
навчання. 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 

(англійська), 
Диплом 
магістра, 

Уманський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Павла 
Тичини, рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

010102 
Початкове 
навчання, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 028927, 

виданий 
30.06.2015

11 ОК 8. Сучасні 
педагогічні, 
освітні системи

Підвищення 
кваліфікації:
КЗВО «Одеська 
академія неперервної 
освіти Одеської 
обласної ради», тема 
«Реалізація 
контрольної функції 
менеджменту в 
ЗЗСО», 60 годин. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації: № 7-
КПОМ, 03.02.2021-
31.03.2021.
Kujawska Szkola 
Wyzsza we Wloclaweku 
Theme «Pedagogy and 
psychology: productive 
interaction in the 
educational process», 
180 годин. Certificate 
№ PSI-81911-KSW, 
08.02.2021-19.03.2021.
ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти», 
Центральний інститут 
післядипломної освіти 
Український 
відкритий університет 
післядипломної 
освіти, тема 
«Менеджмент 
освітньої та 
педагогічної 
діяльності в закладах 
освіти», 30 годин, 
сертифікат 857/20-ВУ, 
30 грудня 2020 року.
Відповідність п.38 
Ліцензійних умов: п. 
1, 3, 4, 11, 12, 19. 
Гарачук Т. В. Роль 
ранкової зустрічі в 
освітній системі Нової 
Української школи. 
Інноваційна 
педагогіка. М. Одеса. 
Випуск 36, 2021.
Гарачук Т. В. 
Модернізація 
початкової освіти як 
сучасної педагогічної 
системи. Scientific and 
pedagogical interтship 
«Pedagogy and 
psychology: productive 
interaction in the 
educational process»: 
Interтship proceedings, 
February 8 – March 19, 
2021. Wloclawek, 
Republic of Poland: 
«Baltija publishing». Р. 
42-46.
Гарачук Т. В., 
Грітченко Т. Я., 
Муковіз О. П. 
Особливості 
упровадження 
електронного 
навчального курсу 
«Методика навчання 
іноземної мови» у 
процес підготовки 
майбутнього вчителя 
початкової школи. 
Нові технології 
навчання: збірник 
наукових праць. ДНУ 
«Інститут 



модернізації змісту 
освіти». К., 2018. Вип. 
91. С. 71-88.
Гарачук Т. В. 
Методика навчання 
літературного читання 
[навчальний 
посібник]. Тамара 
Анатоліївна 
Торчинська, Тетяна 
Володимирівна 
Гарачук. Умань: ВПЦ 
«Візаві», 2017. 133 с.
Гарачук Т. В. 
Ефективність 
міжпредметних 
зв’язків в освітньому 
просторі початкової 
школи. Актуальні 
питання застосування 
на практиці досягнень 
сучасної педагогіки і 
психології: збірник тез 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (8-9 
травня 2020 р.). 
Харків: 
Східноукраїнська 
організація «Центр 
педагогічних 
досліджень». С. 10-13.
Гарачук Т. В. 
«Інтеграція» VS 
«міжпредметні 
зв’язки»: теоретичний 
аспект». Педагогічна 
наука і освіта у 
сучасному вимірі: 
проблеми та 
перспективи 
розвитку: Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. 14 
травня 2020 р. За заг. 
ред. В. В. Ягоднікової. 
Одеса: видавець 
Букаєв В. В. 2020. С. 
141-143.
Гарачук Т. В. Творча 
група як форма 
методичної роботи. 
Концептуалізація 
професійних 
компетентностей 
вчителя в умовах 
інноваційного 
освітнього простору 
сучасної школи: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, (10-11 
червня, 2021). 
[Ред.кол.: В.Черняк 
(відп. ред.) та ін.]; 
Тернопільський 
ОКІППО. Тернопіль: 
Вид. центр ТОКІППО. 
2021. С. 55-57.

336677 Полещук 
Лілія 
Василівна

Старший 
викладач, 
Суміщення

Кафедра 
методики 

викладання і 
змісту освіти

Диплом 
спеціаліста, 

Ізмаїльський 
державний 

гуманітарний 
університет, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 

11 ОК 7. 
Психологія 
управління

Підвищення 
кваліфікації:
Здобувачка вищої 
освіти ступеня 
доктора філософії 
третього року 
навчання Одеського 
національного 
університету імені І. І. 



010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 
(російська 

мова, 
болгарська 

мова), Диплом 
магістра, 

Державний 
заклад 

"Південноукраї
нський 

національний 
педагогічний 
університет 
імені К.Д. 

Ушинського", 
рік закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

000009 
Управління 
навчальним 

закладом

Мечникова за 
спеціальністю 053 
Психологія. 
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).
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 
and Pedagogical 
Universities for XXI. 
century» (40 hours). 
Міжнародний проєкт 
«Зміни педагогічних 
факультетів та 
університетів у 21 
столітті», який 
реалізує Університет 
імені Масарика 
(Чеська республіка) за 
підтримки Чеської 
агенції розвитку. 
2019-2021 рр. 
15.12.2020-30.12.2020, 
ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти», 
тема «Менеджмент 
освітньої та 
педагогічної 
діяльності в закладах 
освіти», сертифікат 
№854/20-ВУ.
Відповідність п.38 
Ліцензійних умов: 
пункти 1, 3, 10, 12.
Полещук Л. В. 
Педагогічні умови 
формування 
професійно-значущих 
якостей майбутніх 
менеджерів освіти. 
Молодь і ринок. 2020. 
№ 6-7. С. 157-162.
Полещук Л. В. 
Формування 
професійно значущих 
якостей майбутніх 
менеджерів освіти: 
компетентнісний 
аспект. Інноваційна 
педагогіка. 2021. № 31 
С. 144-148.
Oksana Kononenko, 
Liliia Poleshchuk. Time 
competence as a factor 
in maintaining mental 
health. The 
psychological health of 
the personality and 
society: the challenges 
of today. Monograph. 
Eds. Malgorzata 
Turbiarz & Hanna 



Varina. Opole: The 
Academy of 
Management and 
Administration in 
Opole, 2020; ISBN 978-
83-66567-09-2; p. 30-
35.
Полещук Л. В., 
Постоян Т. Г. К 
вопросу актуальности 
формирования 
профессионально 
важных качеств 
будущих менеджеров 
образования. Science 
and Education a New 
Dimension. Pedagogy 
and Psychology, IX 
(99), Issue: 252, 2021, 
May. P. 34-37.
Полещук Л. В. Час як 
цінність та ресурс 
людини. Міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конференція 
«Тенденції та 
перспективи розвитку 
психології та 
соціальної роботи в 
сучасному 
суспільстві». 5 
листопада 2020 року.
Полещук Л. В. Часова 
компетентність як 
інтегральна 
характеристика 
особистості: 
теоретичний аспект. 
Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми та 
перспективи 
розвитку: Матеріали 
ІІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. 14 
травня 2020 р. Одеса: 
видавець Букаєв 
Вадим Вікторович. 
2020. С. 50-51. 

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 9. 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,STEAM,STREA
M: 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».



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 5. 
Інноваційна 
освітня 
діяльність

Підвищення 
кваліфікації: 
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.

368291 Костенко Завідувач Кафедра Диплом 25 ОК 4. Освітній Підвищення 



Ростислав 
Валерійович

кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

педагогіки та 
освітнього 

менеджменту

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

менеджмент кваліфікації Костенка 
Р.В.:
1) 30.12.2020 р., ДЗВО 
«Університет 
менеджменту освіти», 
м. Київ, Тема 
«Менеджмент 
освітньої та 
педагогічної 
діяльності в закладах 
освіти», (1 кредит 
ECTS/30 годин);
2)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);
3) 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);
4) 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 
and Pedagogical 
Universities for XXI. 
century” (40 hours);
5) 12.11.2020 р., ГО 
«Прометеус», Тема 
«Впровадження 
інновацій в школах», 
(60 годин / 2 кредита 
ЄКТС);
6) 13.11.2020 р., ГО 
«Прометеус», Тема 
«Дизайн-мислення в 
школі, (30 годин / 1 
кредит ЄКТС);
7) 14.11.2020 р., ГО 
«Прометеус», Тема 
«Освітні інструменти 
критичного 
мислення», (60 годин 
/ 2 кредита ЄКТС);
8) 12.11.2020 р., ГО 
«Прометеус», Тема 
«Протидія та 
попередження булінгу 
(цькуванню) у 
закладах освіти», (80 
годин /  2,6 кредитів 
ЄКТС);
9) 15.11.2020 р., ГО 
«Прометеус», Тема 
«Жінки та чоловіки: 
гендер для всіх», (60 
годин / 2 кредита 
ЄКТС);
10) 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);
11) 11.11.2020 р., ГО 
«Прометеус», Тема 
«Критичне мислення 
для освітян», (30 
годин / 1 кредит 
ЄКТС);
12) 12.11.2020 р., ГО 
«Прометеус», Тема 
«Медіаграмотність 
для освітян», (60 
годин / 2 кредита 
ЄКТС);
13) 08.07.2020 р., 
НАЗЯВО, вебінар на 
тему «Академічна 
доброчесність – 
запорука успішного 
розвитку науки і 
держави», (2 години);
14) 08.07.2020 р., 
Clarivate Web of 
Science, вебінар на 
тему «Оновлений 
Journal Citation 
Reports», (1 година);
15) 14.05.2020 р., 
КЗВО «Одеська 
академія неперервної 
освіти Одеської 
обласної ради», 
наукова конференція 
на тему «Педагогічна 
наука і освіта у 
сучасному вимірі: 
Проблеми і 
перспективи 
розвитку», (15 годин);
16) 15.11.2020 р., ГО 
«Прометеус», Тема 
«Фінансовий 
менеджмент»;
17) 14.11.2020 р., ГО 
«Прометеус», Тема 
«Боротьба з 
корупцією»;
18) 10.11.2020 р., ГО 
«Прометеус», Тема 
«Підприємництво. 
Власна справа в 
Україні»;
19) 14.11.2020 р., ГО 
«Прометеус», Тема 
«Основи державної 
політики»;
20) 13.11.2020 р., ГО 
«Прометеус», Тема 
«Вступ до Теорії 
обмежень та Процеси 
мислення як 
потужний підхід до 
управління бізнесом»;
21) 16.11.2020 р., ГО 
«Прометеус», Тема 
«Юридичні аспекти 
створення та ведення 
бізнесу в Україні»
22) Clarivate Web of 
Science участь у 
вебінарі «Оцінка 
здобутків і співпраці 
установ за даними   
Web of Science Core 



Collection та InCites» 
11 березня 2021 року (1 
година)
23) участь у 
Всеукраїнській 
науково-практичній 
конференції «НОВЕ 
ПОКОЛІННЯ 
ВЧИТЕЛІВ ДЛЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ 
ШКОЛИ: ВИКЛИКИ І 
ДОСЯГНЕННЯ» 30 
квітня 2021 року  (6 
годин / 0,2 кредиту)
24) участь у ІІІ 
Всеукраїнській 
науково-практичній 
конференції 
«Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: 26. Проблеми і 
перспективи 
розвитку» 14 травня 
2021 року (15 годин)
25) 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). 
Результати 
підвищення 
кваліфікації визнано 
вченою радою КЗВО 
«Одеська академія 
неперервної освіти 
Одеської обласної 
ради» (протокол № 
7⅟4-6 від 28 грудня 
2020 року)
Відповідність п.38 
Ліцензійних умов: п. 
1, 4, 8, 10, 11, 12, 19
1. R.V. Kostenko, N.V. 
Zakharchenko, I.A. 
Topalova, O.V. 
Zakharchenko, L.S. 
Shatalova. Diagnostics 
of Formedness of 
System of Values of 
Future Economists in 
Professional 
Preparation Process. 
European Research 
Studies Journal.  2017. 
Vol. XX, Issue 4A. P. 
675-683. Scopus
2. R.V. Kostenko, O.V. 
Zakharchenko, I.A. 
Topalova, N.V. 
Zakharchenko, O. 
Balakhonova. The 
innovative technologies 
of education in the 
higher economic 
education of Ukraine. 
European Research 
Studies Journal. 2018. 
Volume 21, Issue 1.  P. 
340-351. Scopus
3. Костенко Р.В. 
Інформаційний підхід 



та інформатизація 
економічної освіти 
менеджерів-
економістів як фактор 
підвищення 
конкурентоспроможн
ості персоналу 
організації. 
WSPÓŁPRACA 
EUROPEJSKA. № 
5(24) 2017. С. 74-84. 
Index Copernicus
4. Костенко Р.В. 
Управління оплатою 
праці. Навчальна 
програма дисципліни 
для бакалаврів 
спеціальності 
«Управління 
персоналом та 
економіка праці». 
Одеса: Астропринт, 
2017. 17 с. 
5. Костенко Р.В. 
Управління оплатою 
праці. Робоча 
навчальна програма 
дисципліни для 
бакалаврів 
спеціальності 
«Управління 
персоналом та 
економіка праці» 
Одеса: Астропринт, 
2017. 17 с. 
6. 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.
7. 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.
8. 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 вищої 
школи» / Р. В. 
Костенко ; КЗВО 
«Одеська академія 
неперервної освіти 
Одеської обласної 
ради». — Одеса : 
Астропринт, 2020. — 
20 с.
9. Костенко Р.В. 
Соціальна адаптація 
та соціалізація 
майбутніх фахівців у 
процесі професійної 
підготовки у 
приватному ЗВО.  
Проблеми 
модернізації України : 
зб. наук. пр. К.: ДП 
«Видавничий дім 
«Персонал», 2008. 
Вип. 8: матеріали 
Міжнар. наук. конф. 
«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.
10. Костенко Р.В.  
Діагностика 
сформованості 
лідерських здібностей 
та здібностей до 
управлінської 
діяльності у майбутніх 
фахівців. Наука як 
рушійна сила 
ефективного розвитку 
держави: зб. наук. 
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.
11. Костенко Р.В. 
Формування 
історичної свідомості 
майбутніх фахівців у 
процесі професійної 
підготовки. 
Перспективні 
напрями розвитку 
наукової думки в ХХІ 



столітті: зб. наук. 
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. Інститут 
проблем ринку та 
економіко-екол. 
досліджень НАН 
України. Одеса: 
Лерадрук, 2020. С. 12-
15. 
12. Костенко Р.В. 
Інформаційний підхід 
до професійної 
підготовки майбутніх 
фахівців. Актуальні 
проблеми сучасного 
управління в 
соціально-
економічних, 
гуманітарних та 
технічних системах: 
зб. наук. праць за 
матеріалами 
Міжнародної наук.-
практ. конф. (14 
листопада 2019 р., м. 
Одеса). Міжрег. 
академія управління 
персоналом. Одеський 
інститут. Інститут 
проблем ринку та ек.-
екол. досліджень НАН 
України. Одеса: 
Лерадрук, 2019. С. 
214-218. 
13. Костенко Р.В. 
Організація та 
управління 
навчальною 
діяльністю майбутніх 
економістів під час 
аналізу результатів 
тестування торгових 
систем на основі 
комп’ютерних 
технологій. Матеріали 
XXII Міжнародної 
науково-методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців» 
(20-21 квітня 2017 р.) 
Ч.2. Одеса: ОДАБА, 
2017. С. 90-92. 
14. Костенко Р.В. 
Менеджмент 
навчальної діяльності 
майбутніх економістів 
з оволодіння ними 
навичками роботи з 
графіками цін на 
основі комп’ютерних 
технологій: матеріали 
II Міжнародної 
науково-практичної 
конференції [«Modern 
society cooperation and 
partnerships», (1st July, 
2016. – Warsaw, 



Poland)].  Варшава: 
Consilium limited 
liability company.  
2016. [Електронний 
ресурс – 
Інформаційний диск].
15. Костенко Р.В. 
Управління процесом 
тестування торгових 
систем менеджерами-
економістами на 
основі комп’ютерної 
програми MetaStock. 
Матеріали VI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Економіка та 
управління в умовах 
побудови 
інформаційного 
суспільства» (28-29 
березня 2017 р.). 
Секція 6 
«Удосконалення 
систем управління 
шляхом 
впровадження 
комп’ютерно-
інтегрованих 
технологій».  Одеса: 
ОНАЗ ім. О.С. Попова, 
2017. С. 49-53.
16. 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. 
17. 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. 
18. 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 
дослідницької теми 
«Розвиток та 
удосконалення 
професійних та 
особистісних якостей 
учасників освітнього 
процесу», 
реєстраційний номер 
№ 0121U111309
Участь у міжнародних 
проєктах: 
1) 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);
2) 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 
and Pedagogical 
Universities for XXI. 
century” (40 hours);
3) 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)
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 р.
Член Української 
асоціації дослідників 
освіти (УАДО) 
(Сертифікат № 
217/2021 від 
14.01.2021);
Академік (дійсний 
член) Міжнародної 
кадрової академії 
(Атестат ДЧ № 0578 
від 06.05.2019 р.).



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 3. Сучасна 
педагогіка

Підвищення 
кваліфікації: 
Сертифікат № 
860/20-ВУ від 30 
грудня 2020 року (30 
годин), тема 
«Менеджмент 
освітньої та 
педагогічної 
діяльності в закладах 
освіти». ДЗВО 
«Університет 
менеджменту освіти» 
Центральний інститут 
післядипломної освіти 
(15.12.2020-30.12.2020 
рр.).
Сертифікат № 0950 
ІІІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: Проблеми і 
перспективи 
розвитку» 14 травня 
2021 року (15 годин).
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).
20.09.2020-
14.10.2020, 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» (40 hours).
22.10.2019-15.11.2019, 
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» (40 hours).
Науково-практична 
конференція 
«Учнівське 
самоврядування на 
засадах громадського 
управління: досвід, 
нові виклики, 



перспективи» 18 
травня 2021 року (12 
годин / 0,4 кредиту).
Відповідність п.38 
Ліцензійних умов: п.1, 
3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 
20.
Teachers’ Social 
Intelligence 
Examination. Наука і 
освіта. 2018. № 1. 46-
53. ndex (ESCI) by Web 
of Science
Аксіологічний підхід 
до виховання 
соціальної зрілості 
студентів Молодь і 
ринок. 2018. № 2. С. 
6-10.
Тренінгові технології 
у розвитку соціальної 
зрілості студентів. 
Вісник Луганського 
національного 
університету ім. Т. 
Шевченко, 2018. № 1 
(315) березень. Ч. 1, с. 
179-186.
Виховна система 
школи: теоретико-
методологічні та 
практичні аспекти. 
Директор школи, 
ліцею, гімназії. 2020, 
Том 21. № 2. С. 60-67.
Роль неформальної 
освіти у вихованні 
лідерських якостей 
підлітків Інноватика у 
вихованні: збірка 
наукових праць. Вип. 
13. Том 2. Упоряд. О. 
Б. Петренко; ред. кол. 
О. Б. Петренко, Н. Б. 
Грицай, Т. С. Ціпан та 
ін. Рівне РДГУ, 2021. 
С. 73-82.
Теорія та методика 
виховання лідерів. 2-е 
вид., доп. і перероб. 
Навч. посіб. Одеса: 
Видавець Букаєв В. В., 
2017. С. 171.
Діагностика сучасного 
виховного процесу. 
Навчально-
методичний посібник. 
Одеса. Видавець: 
Букаєв В. В., 2017. С. 
290.
Соціально-
психологічні аспекти 
розвитку людей 
похилого віку в 
контексті неперервної 
освіти. Неформальна 
освіта людей 
поважного віку: 
навчально-
методичний посібник, 
за ред. М. М. Букача. 
Одеса. КЗВО «Одеська 
академія неперервної 
освіти Одеської 
обласної ради» та ГО 
ОЦ УТВ. Миколаїв: 
видавець та 
виготовлювач ФОП 
Швець В. М., 2020. С. 
440. (с. 273-416).
Соціальний інтелект 



як здатність педагога 
до реалізації освітніх 
змін. Психолого-
педагогічні аспекти 
навчання дорослих у 
системі неперервної 
освіти: ІV Міжнародна 
науково-практична 
Інтернет-конференція 
(м. Біла Церква, 29 
листопада 2018 року). 
Біла Церква: БІНПО 
ДНВЗ УМО, 2018. С. 
183-186.
Концептуальні засади 
розвитку професійної 
зрілості педагогів у 
системі неперервної 
освіти. Філософсько-
світоглядні та 
культурологічні 
контексти 
неперервної освіти: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. 12-13 
квітня 2019 р. М. 
Дніпро, КЗВО 
«ДАНО» ДОР»., наук. 
ред. О. Є. Висоцька. 
Дніпро: СПД 
«Охотнік», 2019. С. 
329-331.
Виховання у сучасній 
парадигмі освіти. 
Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми і 
перспективи 
розвитку: матеріали І 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 21 травня 
2019 р. Одеса: 
видавець Букаєв 
Видим Вікторович, 
2019. С. 6-10.
Виховання як 
теоретико-
методологічний 
конструкт педагогіки і 
освіти у сучасному 
вимірі: проблеми і 
перспективи 
розвитку: матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 14 травня 
2020 р. Одеса: 
видавець Букаєв 
Видим Вікторович, 
2020. С. 303-309.
Аксіозорієнтоване 
освітнє середовище 
закладу загальної 
середньої освіти: 
теоретичний аспект. 
Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми і 
перспективи 
розвитку: матеріали 
ІІІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 14 травня 
2021 р. Одеса: 
видавець Букаєв 
Видим Вікторович, 
2021. С. 81-85.
Науковий сокерівник 



дослідницької 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. 

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

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 
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.
Рищак Н.І. 
Воспитание культуры 
общения в 
поликультурной среде 
Web of Science // 
Наука і освіта. 
Науково-практичний 
журнал 
Південноукраїнського 
національного 
педагогічного 
університету ім. К.Д. 
Ушинського. – 2015. – 
№8 (СХХХVII). – С. 
121 – 123.   
2. Рищак Н.І. 
Педагогічні умови 
виховання культури 
спілкування 
старшокласників у 
полікультурному 
середовищі// Modern 
Tendencies in 
Pedagogical Education 
and Science of Ukraine 
and Israel : the way to 
integration. – Ariel, 
Israel, 2015. – Issue 
№6. – p. 323 – 328.    
Член громадської 
організації «Центр 
розвитку освіти».

311720 Солнцева 
Олена 
Анатоліївна

Завідувач 
центру, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
психології, 
соціальної 
роботи та 

інклюзивної 
освіти

Диплом 
магістра, 

Донецький 
національний 
університет, 

рік закінчення: 
2012, 

спеціальність: 
040101 

Психологія

9 ОК 6. 
Інклюзивна 
освіта

Підвищення 
кваліфікації:
Літня школа з 
інклюзивного 
навчання, 
Американський 
університет Азії, м. 
Бішкек, Киргистан, м. 
Астана, Казахстан, 
червень, 2018 р.
Сертифікат про участь 
як спікера у тренінгу 
для тренерів 
«Інклюзивне 
навчання в закладах 
загальної середньої 
освіти», 30 годин, м. 
Київ, 16-19.09.2018р. 
Наказ МОН України 
№ 1305 від  27.10.2018 
р.
Сертифікат учасника 



семінару-практикуму 
«Інклюзія як засіб 
розвитку школи», 6 
годин, 10.10.2019р., м. 
Одеса,  в рамках 
чесько-українського 
проєкту  «На шляху до 
інклюзії».
Сертифікат учасниці  
Міжнародної 
конференції 
«Перспективи 
розвитку регіональної 
стратегії 
інклюзивного 
навчання» 
українсько-
австрійського проєкту 
«Інклюзивна освіта», 
6 годин, 26.11.2019 р., 
Культур-Контакт, 
Австрія, КЗВО 
«ОАНОООР».
Сертифікат про участь 
у семінарі 
«Впровадження 
процесів інклюзії в 
освітнє середовище» 
(20 год., 2019 рік).
Сертифікат про участь 
в українсько-
австрійському проекті 
«Інклюзивна освіта» 
(35 годин, 2018 р.).
Сертифікат про участь 
у тренінгу для 
тренерів «Інклюзивне 
навчання в закладах 
загальної середньої 
освіти» (30 год., 2018 
р.).
Сертифікат про участь 
у заході підвищення 
кваліфікації «Розлади 
аутистичного спектру: 
сучасні підходи до 
діагностики та 
корекції» (12 год., 
2018 р.). 
Участь у 
спеціалізованих 
тренінгах для 
працівників освіти 
«Інклюзивний 
простір. Практичні 
кроки», Київ 2017, 
2018 рр. проект за 
підтримки МОН 
України.
Курси підвищення 
кваліфікації 
«Менеджмент 
освітньої та 
педагогічної 
діяльності в закладах 
освіти», УВУПО, Київ, 
15-30.12.2020, (30 
год., 1 кредит). 
Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації № 
861/20-ВУ.
Онлайн-навчання 
«Особливості 
дистанційного 
навчання дітей з 
особливими освітніми 
потребами», за 
напрямами «ІКТ», 
«Інклюзивна освіта», 
«НУШ», сетифікат № 



В266-454331, 
15.04.2020, 5 годин.
Відповідність п.38 
Ліцензійних умов: п. 
1, 3, 10, 12, 19.
Солнцева О. А. 
Психологічні 
особливості процесу 
соціалізації підлітків з 
особливими освітніми 
потребами. 
Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми і 
перспективи 
розвитку: Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 21 
травня 2019 р. Одеса. 
C. 206-209. 
Заварова Н. В., 
Орленко І. М., 
Солнцева О. А. 
Сучасні освітні 
проекти як умова 
якісного навчання: 
соціально-
філософський аналіз. 
Перспективи № 2, 
Одеса, 2019. С. 54-60.
Інклюзивне навчання 
в закладах загальної 
середньої освіти: 
керівництво для 
тренерів. Навчально-
методичний посібник. 
Упорядники Софій Н., 
Найда Ю., Солнцева 
О. та ін. Київ: 
Відродження, 2018. 
174 с.
Особливості 
організації 
інклюзивного 
навчання в закладі 
освіти: Методичний 
посібник. Н. В. 
Заварова, О. А. 
Солнцева, І. М. 
Орленко, К. М. 
Павленко. Одеса: 
Удача, 2020. 248 с.
Участь в освітньому 
чесько-українському 
проєкті «Посилення 
інклюзії в Україні» з 
2018 року.
Участь в освітньому 
австрійсько-
українському проєкті 
«Інклюзивна освіта в 
Одеській області» з 
2018 року.
Солнцева О.А. 
Особливості 
створення 
інклюзивного 
освітнього середовища 
в контексті 
безбар’єрного 
простору людини. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної інтернет 
конференції «Шляхи 
удосконалення 
професійних 
компетентностей 
фахівців в умовах 
сьогодення», (27-28 



травня 2019 р.). Київ. 
С. 134-136.
Солнцева О.А. 
Інноваційні технології 
інклюзивного 
навчання в закладах 
освіти. 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.
Солнцева О.А. 
Теоретичні підходи та 
визначення 
толерантності в 
педагогічних 
концепціях. 
Матеріали ІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції за 
міжнародної участі 
онлайн формат 
«Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми і 
перспективи 
розвитку», (14 травня 
2021 р.). Одеса: 
видавець Букаєв 
Вадим Вікторович. 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 13. 
Враховувати 
запити, потреби і 
можливості 
споживачів 
освітніх послуг у 
процесі організації 
роботи закладу 
освіти.

ОК 10. Управління 
освітніми проєктами

Лекція проблемного 
характеру, лекція-діалог, 
лекція-презентації, дискусія, 
круглий стіл, кейс-стаді, 
вправи, тренінги.

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



ОК 6. Інклюзивна 
освіта

Дискусії, інтерактивні 
вправи, кейс-метод, аналіз, 
творчі завдання.

Поточне тестування, 
підсумковий письмовий 
тест.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 4. Освітній 
менеджмент

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

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

ОК 3. Сучасна 
педагогіка

Розповідь, пояснення, 
бесіда, дискусія, кейс-стаді, 
мозковий штурм, метод 
проєктів, робота в малих 
групах, ділові ігри, 
презентація, узагальнення, 
аналіз.

Опитування, тестування, 
аргументований виступ, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація. 
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 12. Управлінська 
практика

Аналітичний, частково–
пошуковий, практичні 
роботи.

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

ОК 13. Підготовка та 
захист кваліфікаційної 
роботи

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

Індивідуальне опитування, 
самостійна робота, захист 
випускної кваліфікаційної 
роботи.

ПРН 12. 
Підвищувати 
конкурентоспромо
жність закладу 
освіти на ринку 
освітніх послуг.

ОК 12. Управлінська 
практика

Аналітичний, частково–
пошуковий, практичні 
роботи.

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

ОК 10. Управління 
освітніми проєктами

Лекція проблемного 
характеру, лекція-діалог, 
лекція-презентації, дискусія, 
круглий стіл, кейс-стаді, 
вправи, тренінги.

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

ОК 7. Психологія 
управління

Лекція проблемного 
характеру, лекція-діалог, 
лекція-презентація, 
дискусія, круглий стіл, кейс-
стаді, вправи, тренінг.

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

ОК 4. Освітній 
менеджмент

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

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



ОК 3. Сучасна 
педагогіка

Розповідь, пояснення, 
бесіда, дискусія, кейс-стаді, 
мозковий штурм, робота в 
малих групах, ділові ігри, 
презентація.

Опитування, тестування, 
аргументований виступ, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація. 
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

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

ОК 1. Методологія і 
організація науково-
педагогічних 
досліджень

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

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

ОК 13. Підготовка та 
захист кваліфікаційної 
роботи

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

Індивідуальне опитування, 
самостійна робота, захист 
випускної кваліфікаційної 
роботи.

ОК 12. Управлінська 
практика

Аналітичний, частково–
пошуковий, практичні 
роботи.

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

ОК 11. Науково-
дослідна практика

Аналітичний, частково–
пошуковий, дослідницький.

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

ОК 8. Сучасні 
педагогічні, освітні 
системи

Лекції з елементами 
інтерактиву, групова робота, 
кейс-метод, ділові ігри, 
вправи.

Опитування, усна доповідь, 
тестування, завдання для 
самостійної роботи, 
підготовка та захист 
презентації, написання есе, 
самооцінювання та 
взаємооцінювання.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 7. Психологія 
управління

Лекція проблемного 
характеру, лекція-діалог, 
лекція-презентація, 
дискусія, круглий стіл, кейс-
стаді, вправи, тренінг.

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

ОК 6. Інклюзивна 
освіта

Дискусії, інтерактивні 
вправи, кейс-метод, ділові 
ігри.

Поточне тестування, 
підсумковий письмовий 
тест.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 5. Інноваційна 
освітня діяльність

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

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

ОК 4. Освітній 
менеджмент

Розповідь, пояснення, 
ілюстрація, дослідження, 
бесіда, класифікація, 
дискусія, систематизація, 

Поточне опитування, усний 
та письмовий 
індивідуальний і 
фронтальний контроль, 



порівняння, самооцінка, 
презентація, узагальнення, 
аналогія, аналіз, синтез, 
моделювання.

взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання).
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 3. Сучасна 
педагогіка

Розповідь, пояснення, 
бесіда, демонстрація, 
дискусія, кейс-стаді, 
систематизація, порівняння, 
мозковий штурм, робота в 
малих групах, ділові ігри, 
презентація, узагальнення, 
аналогія, аналіз, синтез.

Опитування, тестування, 
аргументований виступ, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація. 
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 2. Професійна 
комунікація 
іноземною мовою

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

Опитування, самоконтроль, 
колегіальний контроль 
(взаємоконтроль), 
тестування, періодичний 
контроль, опитування, 
тестування, Підсумкова 
форма оцінювання: іспит.

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 7. Психологія 
управління

Лекція проблемного 
характеру, лекція-діалог, 
лекція-презентація, 
дискусія, круглий стіл, кейс-
стаді, вправи, тренінг

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

ОК 5. Інноваційна 
освітня діяльність

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

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

ОК 4. Освітній 
менеджмент

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

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

ОК 3. Сучасна 
педагогіка

Розповідь, пояснення, 
дослідження, бесіда, 
демонстрація, дискусія, 
кейс-стаді, систематизація, 
порівняння, мозковий 
штурм, метод проєктів, 
робота в малих групах, 
ділові ігри, презентація, 
узагальнення, аналогія, 
аналіз, синтез.

Опитування, тестування, 
аргументований виступ, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація. 
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 9. Цифрові 
технології в освітній та 
дослідницькій 
діяльності

Розповідь, пояснення, 
ілюстрація, візуалізація, 
дослідження, бесіда, 
демонстрація, класифікація, 
кейс-стаді, систематизація, 

Поточне опитування, усний 
індивідуальний контроль, 
практичні завдання, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 



самооцінка, презентація, 
узагальнення, аналогія, 
аналіз, практичне 
опрацювання, 
проєктування, 
моделювання.

рецензування, самоконтроль 
(рефлексія, 
самооцінювання).
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 10. Управління 
освітніми проєктами

Лекція проблемного 
характеру, лекція-діалог, 
лекція-презентації, дискусія, 
круглий стіл, кейс-стаді, 
вправи, тренінги.

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

ОК 12. Управлінська 
практика

Аналітичний, частково–
пошуковий, практичні 
роботи.

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

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

ОК 13. Підготовка та 
захист кваліфікаційної 
роботи

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

Індивідуальне опитування, 
самостійна робота, захист 
випускної кваліфікаційної 
роботи.

ОК 11. Науково-
дослідна практика

Аналітичний, частково–
пошуковий, дослідницький.

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

ОК 9. Цифрові 
технології в освітній та 
дослідницькій 
діяльності

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

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

ОК 5. Інноваційна 
освітня діяльність

Розповідь, пояснення, 
бесіда, демонстрація, 
класифікація, аналіз, 
систематизація, порівняння, 
самооцінка презентація, 
узагальнення, аналогія, 
синтез, інтегрування.

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

ОК 3. Сучасна 
педагогіка

Розповідь, пояснення, 
бесіда, демонстрація, 
класифікація, 
систематизація, порівняння, 
узагальнення, аналогія, 
аналіз, синтез.

Опитування, тестування, 
аргументований виступ, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація. 
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 1. Методологія і 
організація науково-
педагогічних 
досліджень

Розповідь, пояснення, 
бесіда, демонстрація, 
класифікація, дискусія, 
кейс-стаді, аналіз, 
систематизація, мозковий 
штурм, презентація, 
узагальнення, аналогія, 
синтез.

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

ОК 2. Професійна 
комунікація 
іноземною мовою

Демонстрація, 
індивідуальнa, груповa 
робота, робота в парах в 

Опитування, самоконтроль, 
колегіальний контроль 
(взаємоконтроль), 



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

тестування, періодичний 
контроль, опитування, 
тестування, Підсумкова 
форма оцінювання: іспит.

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

ОК 13. Підготовка та 
захист кваліфікаційної 
роботи

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

Попередній контроль, 
поточний контроль, 
підсумковий контроль, 
публічний захист.

ОК 9. Цифрові 
технології в освітній та 
дослідницькій 
діяльності

Розповідь, пояснення, 
ілюстрація, візуалізація, 
бесіда, демонстрація, 
класифікація, кейс-стаді, 
систематизація, мозковий 
штурм, самооцінка, 
презентація, узагальнення, 
аналогія, аналіз, практичне 
опрацювання, 
проєктування, 
моделювання.

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

ОК 8. Сучасні 
педагогічні, освітні 
системи

Лекції з елементами 
інтерактиву, групова робота, 
метод проєктів, кейс-метод.

Опитування, усна доповідь, 
тестування, завдання для 
самостійної роботи, 
підготовка та захист 
презентації, 
самооцінювання та 
взаємооцінювання.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 6. Інклюзивна 
освіта

Дискусії, інтерактивні
вправи, проектування,
моделювання.

Поточне тестування, 
підсумковий письмовий 
тест.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

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

ОК 12. Управлінська 
практика

Аналітичний, частково–
пошуковий, практичні 
роботи. 

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

ОК 10. Управління 
освітніми проєктами

Лекція проблемного 
характеру, лекція-діалог, 
лекція-презентації, дискусія, 
круглий стіл, кейс-стаді, 
вправи, тренінги.

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

ОК 9. Цифрові 
технології в освітній та 
дослідницькій 
діяльності

Розповідь, пояснення, 
ілюстрація, візуалізація, 
бесіда, демонстрація, кейс-
стаді, систематизація, 
мозковий штурм, 
самооцінка, метод проєктів, 
презентація, узагальнення, 
аналогія, аналіз, практичне 
опрацювання, 
проєктування, 
моделювання.

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

ОК 8. Сучасні 
педагогічні, освітні 
системи

Лекції з елементами 
інтерактиву, групова робота, 
дискусії, презентації.

Опитування, усна доповідь, 
тестування, завдання для 
самостійної роботи, 
підготовка та захист 
презентації, написання есе, 
самооцінювання та 
взаємооцінювання.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.



ОК 7. Психологія 
управління

Лекція проблемного 
характеру, лекція-діалог, 
лекція-презентація, 
дискусія, круглий стіл, кейс-
стаді, вправи, тренінг.

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

ОК 6. Інклюзивна 
освіта

Дискусії, інтерактивні 
вправи, тренінгові вправи.

Поточне тестування, 
підсумковий письмовий 
тест.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 2. Професійна 
комунікація 
іноземною мовою

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

Опитування, самоконтроль, 
колегіальний контроль 
(взаємоконтроль), 
тестування, періодичний 
контроль, опитування, 
тестування, Підсумкова 
форма оцінювання: іспит.

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

ОК 12. Управлінська 
практика

Аналітичний, частково–
пошуковий, практичні 
роботи.

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

ОК 10. Управління 
освітніми проєктами

Лекція проблемного 
характеру, лекція-діалог, 
лекція-презентації, дискусія, 
круглий стіл, кейс-стаді, 
вправи, тренінги.

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

ОК 8. Сучасні 
педагогічні, освітні 
системи

Лекції з елементами 
інтерактиву, групова робота, 
написання есе, кейс-метод, 
метод проєктів.

Опитування, усна доповідь, 
тестування, завдання для 
самостійної роботи, 
підготовка та захист 
презентації, оцінювання есе, 
самооцінювання та 
взаємооцінювання.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 7. Психологія 
управління

Лекція проблемного 
характеру, лекція-діалог, 
лекція-презентація, 
дискусія, круглий стіл, кейс-
стаді, вправи, тренінг.

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

ОК 6. Інклюзивна 
освіта

Дискусії, інтерактивні 
вправи, метод проектів, 
кейс-метод.

Поточне тестування, 
підсумковий письмовий 
тест.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.



ОК 4. Освітній 
менеджмент

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

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

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

ОК 1. Методологія і 
організація науково-
педагогічних 
досліджень

Розповідь, пояснення, 
бесіда, демонстрація, 
класифікація, дискусія, 
кейс-стаді, аналіз, 
систематизація, мозковий 
штурм, метод проєктів, 
презентація, узагальнення, 
аналогія, написання есе, 
синтез, інтегрування.

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

ОК 2. Професійна 
комунікація 
іноземною мовою

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

Опитування, самоконтроль, 
колегіальний контроль 
(взаємоконтроль), 
тестування, періодичний 
контроль, опитування, 
тестування, Підсумкова 
форма оцінювання: іспит.

ОК 6. Інклюзивна 
освіта

Лекції, практичні заняття, 
дискусії, інтерактивні 
вправи, кейс-метод, ділові 
ігри, робота в парах.

Поточне тестування, 
підсумковий письмовий 
тест.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 13. Підготовка та 
захист кваліфікаційної 
роботи

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

Індивідуальне опитування, 
самостійна робота, захист 
випускної кваліфікаційної 
роботи.

ОК 12. Управлінська 
практика

Аналітичний, частково–
пошуковий, практичні 
роботи.

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

ОК 11. Науково-
дослідна практика

Аналітичний, частково–
пошуковий, дослідницький.

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

ОК 9. Цифрові 
технології в освітній та 
дослідницькій 
діяльності

Розповідь, пояснення, 
ілюстрація, візуалізація, 
дослідження, бесіда, 
демонстрація, класифікація, 
кейс-стаді, систематизація, 
мозковий штурм, 
самооцінка, метод проєктів, 
презентація, узагальнення, 
аналогія, аналіз, практичне 
опрацювання.

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

ОК 5. Інноваційна 
освітня діяльність

Розповідь, пояснення, 
бесіда, дискусія, кейс-стаді, 
аналіз, 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.



ПРН 3. Формувати 
педагогічно 
доцільну 
партнерську 
міжособистісну 
взаємодію, 
здійснювати ділову 
комунікацію, 
зрозуміло і 
недвозначно 
доносити власні 
міркування, 
висновки та 
аргументацію з 
питань освіти і 
педагогіки до 
фахівців і широкого 
загалу, вести 
проблемно-
тематичну 
дискусію.

ОК 12. Управлінська 
практика

Аналітичний, частково–
пошуковий, практичні 
роботи.

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

ОК 7. Психологія 
управління

Лекція проблемного 
характеру, лекція-діалог, 
лекція-презентація, 
дискусія, круглий стіл, кейс-
стаді, вправи, тренінг

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

ОК 6. Інклюзивна 
освіта

Дискусії, інтерактивні 
вправи, бесіда, робота в 
парах, презентації.

Тестування, підсумковий 
письмовий тест.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 4. Освітній 
менеджмент

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

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

ОК 2. Професійна 
комунікація 
іноземною мовою

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

Опитування, самоконтроль, 
колегіальний контроль 
(взаємоконтроль), 
тестування, періодичний 
контроль, опитування, 
тестування, Підсумкова 
форма оцінювання: іспит.

ОК 1. Методологія і 
організація науково-
педагогічних 
досліджень

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

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

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

ОК 13. Підготовка та 
захист кваліфікаційної 
роботи

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

Індивідуальне опитування, 
самостійна робота, захист 
випускної кваліфікаційної 
роботи.

ОК 11. Науково-
дослідна практика

Аналітичний, частково–
пошуковий, дослідницький.

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

ОК 9. Цифрові 
технології в освітній та 
дослідницькій 
діяльності

Розповідь, пояснення, 
ілюстрація, візуалізація, 
бесіда, демонстрація, 
класифікація, кейс-стаді, 
систематизація, самооцінка, 
презентація, узагальнення, 
аналогія, аналіз, практичне 
опрацювання, 
проєктування, 

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



моделювання. оцінювання: залік.
ОК 5. Інноваційна 
освітня діяльність

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

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

ОК 3. Сучасна 
педагогіка

Розповідь, пояснення, 
бесіда, демонстрація, 
дискусія, кейс-стаді, 
мозковий штурм, робота в 
малих групах, презентація, 
моделювання.

Опитування, тестування, 
аргументований виступ, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація. 
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 1. Методологія і 
організація науково-
педагогічних 
досліджень

Розповідь, пояснення, 
бесіда, демонстрація, 
дискусія, аналіз, 
систематизація, мозковий 
штурм, метод проєктів, 
презентація, узагальнення, 
аналогія, синтез, 
інтегрування, проєктування, 
моделювання.

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

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

ОК 13. Підготовка та 
захист кваліфікаційної 
роботи

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

Індивідуальне опитування, 
самостійна робота, захист 
випускної кваліфікаційної 
роботи.

ОК 11. Науково-
дослідна практика

Аналітичний, частково–
пошуковий, дослідницький.

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

ОК 9. Цифрові 
технології в освітній та 
дослідницькій 
діяльності

Розповідь, пояснення, 
бесіда, демонстрація, 
класифікація, 
систематизація, самооцінка, 
узагальнення, аналогія, 
аналіз.

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

ОК 8. Сучасні 
педагогічні, освітні 
системи

Лекції з елементами 
інтерактиву, групова робота, 
аналіз, узагальнення, 
порівняння, написання есе. 

Опитування, усна доповідь, 
тестування, завдання для 
самостійної роботи, 
підготовка та захист 
презентації, оцінювання есе, 
самооцінювання та 
взаємооцінювання.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 5. Інноваційна 
освітня діяльність

Розповідь, пояснення, 
бесіда, демонстрація, 
класифікація, 
систематизація, порівняння, 
інтерв’ю, самооцінка, 
узагальнення, аналогія, 
синтез.

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

ОК 3. Сучасна 
педагогіка

Розповідь, пояснення, 
бесіда, демонстрація, 
класифікація, 
систематизація, порівняння, 
узагальнення, аналогія, 
аналіз, синтез.

Опитування, тестування, 
аргументований виступ, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.



ОК 1. Методологія і 
організація науково-
педагогічних 
досліджень

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

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

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

ОК 13. Підготовка та 
захист кваліфікаційної 
роботи

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

Індивідуальне опитування, 
самостійна робота, захист 
випускної кваліфікаційної 
роботи.

ОК 11. Науково-
дослідна практика

Аналітичний, частково–
пошуковий, дослідницький.

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

ОК 10. Управління 
освітніми проєктами

Лекція проблемного 
характеру, лекція-діалог, 
лекція-презентації, дискусія, 
круглий стіл, кейс-стаді, 
вправи, тренінги.

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

ОК 9. Цифрові 
технології в освітній та 
дослідницькій 
діяльності

Розповідь, пояснення, 
ілюстрація, візуалізація, 
дослідження, бесіда, 
демонстрація, кейс-стаді, 
систематизація, мозковий 
штурм, самооцінка, 
презентація, узагальнення, 
аналогія, аналіз, практичне 
опрацювання, 
проєктування, 
моделювання.

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

ОК 8. Сучасні 
педагогічні, освітні 
системи

Лекції з елементами 
інтерактиву, групова робота, 
метод проєктів, кейс-метод.

Опитування, усна доповідь, 
тестування, завдання для 
самостійної роботи, 
підготовка та захист 
презентації, написання есе, 
самооцінювання та 
взаємооцінювання.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 6. Інклюзивна 
освіта

Дискусії, інтерактивні 
вправи, організація 
самостійної роботи, метод 
проєктів

Поточне тестування, 
підсумковий письмовий 
тест.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 5. Інноваційна 
освітня діяльність

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

ОК 4. Освітній 
менеджмент

Розповідь, пояснення, 
ілюстрація, дослідження, 
бесіда, дискусія, 
систематизація, порівняння, 
самооцінка, презентація, 
узагальнення, аналогія, 

Поточне опитування, усний 
та письмовий 
індивідуальний і 
фронтальний контроль, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 



аналіз, синтез, 
моделювання.

самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання).
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 3. Сучасна 
педагогіка

Розповідь, пояснення, 
бесіда, демонстрація, 
дискусія, кейс-стаді, 
систематизація, порівняння, 
мозковий штурм, метод 
проєктів, робота в малих 
групах, презентація, 
узагальнення, аналогія, 
аналіз, синтез.

Опитування, тестування, 
аргументований виступ, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація. 
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 1. Методологія і 
організація науково-
педагогічних 
досліджень

Розповідь, пояснення, 
бесіда, демонстрація, 
дискусія, кейс-стаді, аналіз, 
систематизація, мозковий 
штурм, метод проєктів, 
презентація, узагальнення, 
аналогія, синтез, 
інтегрування.

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

 


