
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 42102 Професійна освіта (Цифрові технології)

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 015 Професійна освіта

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 919

Повна назва ЗВО Криворізький національний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 37664469

ПІБ керівника ЗВО Ступнік Микола Іванович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

knu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/919

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 42102

Назва ОП Професійна освіта (Цифрові технології)

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність 015 Професійна освіта

Спеціалізація (за наявності) 015.39 Цифрові технології

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 професійної та соціально-гуманітарної освіти

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

Кафедра іноземних мов, кафедра автоматизації, комп'ютерних наук і 
технологій, кафедра комп'ютерних систем та мереж

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Україна, 50027

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 211328

ПІБ гаранта ОП Хоцкіна Світлана Миколаївна

Посада гаранта ОП в.о.завідувача кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

khotskinasv@knu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(098)-599-24-67

Додатковий телефон гаранта ОП +38(098)-223-76-90
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 4 міс.

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Перший набір на ОП «Професійна освіта (Цифрові технології)» на другому (магістерському) рівні вищої освіти 
здійснено в Криворізькому національному університеті (надалі – КНУ) в 2020 році. До цього часу (з 1999 р.) 
підготовка магістрів здійснювалася за спеціальністю 8.010104 «Професійне навчання» зі спеціалізації 
«Обчислювальна техніка», з 2002 р. – за спеціалізацією «Комп’ютерні технології в управлінні і освіті», з 2006 р. – 
«Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні», з 2016 р. – за спеціальністю 015 «Професійна освіта 
(Комп’ютерні технології)». У 2019 р. відповідно до наказу МОН України (від 23.09.2019 р., № 1223 «Про внесення 
змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.03.2016 р. № 292» (Таблиця відповідності спеціалізацій, за 
якими здійснювалося формування та розміщення державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), та спеціалізацій, за якими здійснюється формування та 
розміщення державного замовлення), в КНУ розроблено ОП «Професійна освіта (Цифрові технології)», яка є 
правонаступницею ОП «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)». Паралельно з підготовкою фахівців другого 
(магістерського) рівня здійснюється підготовка бакалаврів за спеціальністю 015 «Професійна освіта» спеціалізацій 
«Комп’ютерні технології», «Цифрові технології», «Електротехніка та електромеханіка», «Енергетика, 
електротехніка та електромеханіка», де навчається 41 студент.
З огляду на підвищення інтересу вступників та потреби ринку праці, у 2020 р. проєктною групою спільно з 
представниками фахових та академічних середовищ, ураховуючи стратегію та місію КНУ, потреби професійної 
сфери, проєкт СВО за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), досвід українських і зарубіжних ОП, 
розроблено дану ОП. У зв’язку з відсутністю СВО робочою групою розроблено Тимчасовий стандарт вищої освіти 
(ТСВО) за спеціальністю 015 Професійна освіта (Цифрові технології), на основі якого підготовлено проєкт ОП. Після 
відповідних процедур обговорення ОП затверджена вченою радою Університету та введена в дію наказом ректора 
від 15.05.2020 р., №163 з 01.07.2020 р. 
(https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11PuQIj1Qnfihz7fSO6o056MJa0xHrddk ). До викладання ОК залучено 
досвідчених викладачів, з відповідною кваліфікацією та вагомими показниками наукової та професійної активності 
(п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності), які є активними учасниками міжнародних та 
вітчизняних конференцій із проблем професійної освіти 
(https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AuPPh3DS1FDsP0uGC9QjfppbYWWorvKR).
Випусковою для ОП є кафедра професійної та соціально-гуманітарної освіти (до 31.12.2020 р. – кафедра інженерної 
педагогіки та мовної підготовки) (згідно з наказом ректора «Про зміни в структурі університету» (наказ № 341 від  
04.11.2020 р.). Гарантом ОП є Світлана Миколаївна Хоцкіна, кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача 
кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти.

 
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 2020 - 2021 10 9 1 0 0

2 курс 2019 - 2020 12 10 2 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 42101 Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та 
електромеханіка)
42100 Професійна освіта (Цифрові технології)
29467 Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
18463 Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)
14465 Комп'ютерні технології

другий (магістерський) рівень 29460 Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
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42102 Професійна освіта (Цифрові технології)
12978 Комп'ютерні технології

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 125342 94726

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

125342 94726

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 14178 12164

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП_015_ ЦТ_магістр 2021-
2022.pdf

GjOFSuDd1wp1ET8uuHR+AiH9L4xbtNMx8rpkY9OfjsQ
=

Освітня програма ОПП 015 м_2020.pdf 1z70c0K/1T5bFgg8mA3aBmXYfGM+jE72SXYZqKQzS5M
=

Навчальний план за ОП Денна форма ПОЦТ 1 рік 4 
місяці.pdf

HjjikGfmnE5ICzblFGFHEujiZJEjEIfYPCbK7IIiYyQ=

Навчальний план за ОП Заочна форма ЗПОЦТ 1 рік 4 
місяці.pdf

DiBDiYpktUPa5lExrsA0Nbc0U2yJuvwrpn+FwWjmXGw
=

Навчальний план за ОП Заочна форма ПОЦТ м 2021.pdf /JShB3XgaKKZ7PaYyODsJt8QW1FSquyj2MGmaR120iE
=

Навчальний план за ОП Денна форма ПОЦТ м 2021.pdf XiR9ifSyBnX1asHalSRBrCoxLZiRNLtds76zBOW7S3s=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук Задорожний маг.pdf p7tLaTP4kLG9E623b5nh3UNYvfBM76d1/J5IKM0Y31w=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук Посохов. маг.pdf yrKKZaRDFFZNbvE7tnXIfuFqP777M48EthLYNqFtYrw=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук Дубінецький маг.pdf Pq6oIxx8oq/7vq+c4SPJ44U4DMgG59Ps5bpDs1DnYCI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук Мілько маг.pdf ZAtsyNqjkMNs8vndHwDfVd9fnI7u8eYe4lwJuEk0RF4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгуки роботодавців 2021.pdf I4AgrJI2MAjFhAlIRT+K2VmVQT5l6tedNyOnBInbwr8=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілі ОП: підготовка фахівців зі сформованими компетентностями на основі здобутих програмних результатів 
навчання, що необхідні для виконання професійних обов’язків у межах професійної (виробничої) діяльності.
Особливість ОП полягає у синергетичній співпраці з закладами вищої, професійної, (професійно-технічної), фахової 
передвищої освіти та підприємствами міста, які забезпечують практичну підготовку магістрантів та надають 
рекомендації щодо змісту ОПП. Специфіка ОП передбачає виконання досліджень інноваційного характеру, що 
сприяє формуванню здатності розв’язувати складні завдання і проблеми у професійній діяльності та відповідає 
вимогам 7 рівня Національної рамки кваліфікацій (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2019-п#n2). Зазначене 
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підтверджено відповідними договорами від підприємств і закладів освіти Криворізького регіону 
(https://goo.su/6iKE).

 

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

Керуючись місією і стратегією розвитку КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf), група забезпечення 
спеціальності кафедри, із урахуванням результатів опитування стейкхолдерів, виокремили стратегічні цілі: 
спрямованість освітнього процесу на задоволення очікувань здобувачів; надання якісних послуг та постійне їх 
удосконалення; розробка та модернізація освітніх компонентів на основі досліджень і вимог зацікавлених сторін, 
новітніх наукових знань і методик; підтримка особистісно-орієнтованого підходу до навчання шляхом використання 
інноваційних методів навчання та визнання результатів неформальної освіти; розвиток академічного 
співробітництва, яке сприяє сталому розвитку регіону, шляхом забезпечення конкурентоспроможності випускників 
на ринку праці. Таким чином, цілі ОП «формування загальних і професійних компетентностей із психолого-
педагогічних, інформаційних цифрових технологій (далі - ІЦТ), що сприяють соціальній і професійній стійкості та 
мобільності випускника; отримання вищої професійної освіти, що дозволить випускнику успішно здійснювати 
професійну розробку, впровадження й дослідження ІЦТ у професійній (виробничій) діяльності» відповідають 
складовим місії та стратегії КНУ.

 

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

ОПП створено 2020 року на основі Тимчасового Стандарту (відповідно  до НРК 7 кваліфікаційного рівня освіти), 
розроблені робочою групою спеціальності  з урахуванням результатів інтерв'ювання та анкетування магістрантів 
першого року навчання, а також опитування здобувачів бакалаврату спеціальності щодо мети вступу до 
магістратури, очікувань, побажань результатів навчання (https://goo.su/6IKl). Так, у Положенні про формування 
здобувачами КНУ індивідуальної траєкторії навчання викладені процедури формування переліку, вибору та 
подальшого вивчення здобувачами освіти навчальних дисциплін (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf). 
Робочою групою ОП «Професійна освіта (Цифрові технології)» для другого (магістерського) рівня на етапі розробки 
Тимчасового Стандарту й ОП та під час формулювання цілей і ПРН здійснювалася співпраця зі здобувачами освіти 
магістерського рівня 2019 року вступу, які ініціювали зміни, що розглядалися на засіданні кафедри (протокол 
засідання кафедри № 4 від 14 листопада 2019 р.; протокол № 2, від 17 вересня 2020 р.). Окрім того, з метою 
залучення магістрантів до розроблення ОП, проведено вебінар «Роль здобувачів освіти у забезпеченні якісного 
навчання за освітньою програмою» (http://ipmp.knu.edu.ua/archives/2066), а також створено телеграм канал для 
пропозицій випускників (https://t.me/joinchat/sJ5L1k4t9vM3YWQy).

- роботодавці

Робота з роботодавцями здійснюється в таких напрямках: 
– засідання Асоціації роботодавців ОП «Професійна освіта (Цифрові технології)» 
(http://ipmp.knu.edu.ua/archives/2932);
– залучення роботодавців до погодження програм педагогічної практики (Криворізький коледж НМетАУ, Договір 
21/12-2019 від 29.07.2019; ДПТНЗ «Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та 
ресторанного сервісу», Договір 11/12 від 14.01.2020; ДПТНЗ «Криворізький професійний гірничо-технологічний 
ліцей», Договір 10/12-2020 від 14.12.2020); 
– надання відгуків на ОП (http://ipmp.knu.edu.ua/освітні-програми-ос-магістр/відгуки-про-освітні-програми-2): 
Криворізький коледж НМетАУ, Гірничий фаховий коледж КНУ, Гірничо-електромеханічний фаховий коледж КНУ, 
Автотранспортний фаховий коледж КНУ, Комп’ютерна академія «Шаг»;
– залучення роботодавців до освітнього процесу (проведення відкритих лекцій, семінарів, тренінгів на базі КНУ: 
наприклад, заст. директора Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею Стойчик Т. І. (у контексті 
вивчення ВБ2) презентувала результати дослідження: «Педагогічні умови формування конкурентоздатності 
фахівців гірничого профілю в професійних навчальних закладах» (http://ipmp.knu.edu.ua/archives/1935).

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти при формуванні цілей та ПРН враховано таким чином:
1) академічної спільноти КНУ – відповідність ПРН з освітніх компонентів на момент затвердження ОП в умовах 
відсутності державного стандарту (на основі Тимчасового стандарту);
2) академічної спільноти: Національного педагог. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, Уманського держ. педагог. ун-ту ім. 
П. Тичини, Тернопільського націон. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка, Рівненського держ. гуманітарного ун-ту, 
Української інженерно-педагогічної академії, Луцького націон. технічного ун-ту; а також шляхом обговорення ОП 
задля створення умов співпраці з представниками інших ЗВО, академічної мобільності здобувачів освіти, 
стажування викладачів. Серед зарубіжних партнерів – Карагандинський держ. ун-т ім. Є. А. Букетова (Казахстан) 
(http://doir.knu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Карагандінський_Букетова.pdf), (http://fit.knu.edu.ua/post/gost-
ova-lektsya-ukrana-kazakhstan), у співпраці з яким проведено лекцію у рамках досвіду КНУ 
(http://ipmp.knu.edu.ua/archives/2371). 
3) двосторонні консультації та обмін досвідом із:
– кафедрою інженерної педагогіки НМетАУ (м. Дніпро); кафедрою теорії та методики професійної освіти 
Національного педагог. ун-ту ім. М. П. Драгоманова (м. Київ); кафедрою технологічної та професійної освіти і 
декоративного мистецтва Хмельницького націон. ун-ту; кафедрою комп’ютерних технологій Тернопільського 
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націон. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка.

- інші стейкхолдери

– щорічна Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості та суспільства» 
(http://www.knu.edu.ua/konferencii/mizhnarodna-naukovo-tehnichna-konferenciya-rozvytok-promyslovosti-ta-suspil-
stva-2020) на базі КНУ в рамках секції «Проблеми інженерної педагогіки»: круглий стіл із представниками освітньої 
галузі з обговорення проблем підготовки фахівців та вимог роботодавців.
– на базі кафедри систематично проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрантів 
і молодих дослідників із міжнародною участю «Молодий науковець ХХІ століття» (http://ipmp.knu.edu.ua/науково-
дослідна-работа/всеукраїнська-науково-практична-кон);
– щорічна конференція, де викладачі кафедри є членами програмного комітету, а матеріали індексуються у Scopus 
«The XIII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education ICon-MaSTEd» 
(https://ichtml.org/2020/, https://ichtml.org/2021/).
Результати співпраці використовуються для підвищення якості ОП.

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

В КНУ функціонує Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників 
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv). 
Викладачі та здобувачі освіти беруть участь у науково-практичних конференціях, зокрема Всеукраїнській науково-
практичній конференції студентів, магістрантів і молодих дослідників із міжнародною участю «Молодий науковець 
ХХІ століття», що функціонує на базі кафедри (http://ipmp.knu.edu.ua/науково-дослідна-работа/всеукраїнська-
науково-практична-кон). У рамках роботи секцій відбуваються презентації актуальних досліджень (за профілем 
дисциплін кафедри), науково-дослідних розробок (за результатами написання кваліфікаційних досліджень), 
формуються рекомендації щодо якості підготовки фахівців, які потім знаходять відображення в ОП різних 
спеціальностей.
Варіативна компонента ОП дозволяє здобувачам на основі власних мотивацій формувати індивідуальну траєкторію 
навчання, зважаючи на власне коло інтересів, бачення себе як майбутнього фахівця. Це, відповідно, сприяє 
вдосконаленню навичок аналітичного мислення, гнучких навичок конкурентоздатності на ринку праці.

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

Галузевий та регіональний контекст ОП відповідає особливостям та вимогам галузі професійної освіти та цифрових 
технологій м. Кривий Ріг та Криворізького району, що знаходять підтвердження у формуванні змісту, виборі форм та 
методів теоретичної та практичної підготовки, базах практик, максимальному наближенні практичної підготовки до 
реальних умов праці та регіональної специфіки.
Галузевий контекст ураховано відповідно до Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства на 2018–2020 
рр. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р#Text). У зв’язку з цим мету ОП зосереджено на формуванні 
загальних і професійних компетентностей із психолого-педагогічних, інформаційних цифрових технологій (ІЦТ), 
що сприяють соціальній і професійній стійкості та мобільності випускника на ринку праці; отримання вищої 
професійної освіти, що дозволить випускнику успішно здійснювати професійну розробку, впровадження й 
дослідження ІЦТ у професійній (виробничій) діяльності, а також сформульовано ПРН 11,12,13.
Регіональний контекст ураховано відповідно до пропозицій стейкхолдерів (https://goo.su/6gaC) та Положення «Про 
регіональну цільову соціальну програму «Освіта Дніпропетровщини до 2021 року» 
(https://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xx-sesiya/%e2%84%96-538-20vi%d1%96-13-12-2019-%d1%80/); що 
відображено в цілях та програмних результатах ОП (обов’язкових і вибіркових компонентів).

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

У процесі формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП використовувався досвід вітчизняних ЗВО:
Національного педагог. ун-ту ім. М. П. Драгоманова (https://goo.su/6mDF);
Рівненського державного гуманітарного ун-ту (https://goo.su/6mdG);
Уманського державного педагог. ун-ту ім. П. Тичини (https://goo.su/6mDG);
Української інженерно-педагогічної академії (https://goo.su/6MdG);
Тернопільського націон. педагог. ун-у ім. В. Гнатюка (https://goo.su/6MDg);
Луцького націон. технічного ун-ту (https://goo.su/6mDh); та іноземних ЗВО: The University of Cambridge 
(https://www.cambridgeinternational.org/Images/577381-teaching-with-digital-technologies-syllabus-2020-2022.pdf); The 
Digital Competence Framework (https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281).
На засіданні кафедри (протокол № 3, від 18 жовтня 2019 р.) обговорено нормативні документи, що стали підґрунтям 
проєктування програмних результатів навчання.
За результатами аналізу ОП українських ЗВО сформульовано ПРН нормативних дисциплін циклу професійної 
підготовки (ПРН1, ПРН4, ПРН6, ПРН8, ПРН10, ПРН12, ПРН13, ПРН14), а під час аналізу іноземних – ОК циклу 
загальної підготовки ОП (ПРН2, ПРН3, ПРН5, ПРН7, ПРН9).

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
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На момент розробки ОП, яка акредитується, стандарт вищої освіти перебував у стадії проєкту. Оскільки ОПП 
«Професійна освіта (Цифрові технології)» затверджена Вченою радою КНУ 14.05.2020 (протокол 7) та введена в дію 
15.05.2020 (Наказ № 163) (https://goo.su/6MDj), то при формулюванні результатів навчання положення чинного 
стандарту не було враховано. Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня галузі знань 01 Освіта / 
Педагогіка спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) введено в дію 18.11.2020 року (Наказ № 1435). 
Тому в ОП 2020 року враховано результати навчання, визначені Тимчасовим стандартом 
(http://ipmp.knu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/ТИМЧАС_Стандарт-Маг_2020ЦТ_Акред.pdf). В ОП 2021 року 
результати навчання корелюються з поданими у стандарті (https://goo.su/6mdq) та досягаються шляхом 
формування компетентностей, відповідної практичної підготовки та науково-дослідної роботи.

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?

НРК 7 кваліфікаційного рівня освіти передбачає «Здатність особи розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 
певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов» 
(https://mon.gov.ua/ua/osvita/nacionalna-ramka-kvalifikacij/rivni-nacionalnoyi-ramki-kvalifikacij). Вимогам НРК до 
Концептуальних наукових та практичних знань, критичного осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері 
професійної діяльності та/або навчання в ОП відповідають такі програмні результати навчання: ПРН1, ПРН2, 
ПРН10, ПРН13. Вимогам НРК до умінь/навичок: поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність 
та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у 
сфері професійної діяльності або навчання відповідають: ПРН3, ПРН9, ПРН12, ПРН13, ПРН15. Вимогам НРК до 
комунікації: донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації; 
збір, інтерпретація та застосування даних спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та 
письмово відповідають: ПРН1, ПРН2, ПРН3, ПРН8. Вимогам НРК до відповідальності та автономії: управління 
складною технічною або професійною діяльністю чи проєктами, спроможності нести відповідальність за 
вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах, формування суджень, 
що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти, організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп, 
здатність продовжувати навчання зі значним ступенем автономії відповідають програмні результати навчання: 
ПРН2, ПРН3, ПРН7, ПРН10, ПРН12, ПРН13. Отже, мета ОП, результати навчання відповідають вимогам, 
визначеним щодо рівня знань, умінь/навичок, комунікації, відповідальності та автономії.

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)?

62

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

28

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

Відповідно до вимог, які розробило МОН (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36076.html), освітня 
(наукова) програма вважається міждисциплінарною, якщо обсяг освітніх компонентів у кредитах європейської 
кредитної трансферно-накопичувальної системи, що може бути співвіднесений з відповідними спеціальностями 
(галузями), які визначають її предметну область, є приблизно однаковий. Так, освітні компоненти відповідають 
предметній області ОП, забезпечуючи розвиток і формування визначених в ОП загальних і фахових 
компетентностей, досягнення програмних результатів навчання, циклу загальної підготовки відповідає 22,2% 
дисциплін, професійної – 78,8%. Нормативні дисципліни становлять 68,9%, дисципліни за вибором студента – 
31,1%, практична підготовка – 13,3% від загальної кількості.
Професійна підготовка магістрантів передбачає вивчення дисциплін циклу загальної і професійної підготовки 
(«Методика викладання у вищій школі», «Психологія вищої школи», «Інноваційні технології в цифровій галузі», 
«Інноваційні технології у професійній освіті», «Менеджмент професійної освіти»), що охоплюють фундаментальні 
поняття, концепції, принципи професійної освіти, методологію проведення наукових досліджень із професійної 
освіти і цифрових технологій та їх запровадження в експериментальній діяльності; що відповідають сучасним 
тенденціям предметної галузі відповідно до спеціалізації. Сприяють практичній реалізації вивченого «Практика 
педагогічна», «Практика науково-педагогічна».
Вибіркові компоненти ОП (цикл загальної підготовки) забезпечують поглиблення теоретичних знань, методичних 

Сторінка 7



засад викладання дисциплін циклу комп’ютерної підготовки; знання основних положень організації, методології, 
методики проведення наукового дослідження; оволодіння конституційними засадами, законодавчою і нормативною 
базою функціонування системи освіти України; а також цикл професійної підготовки, що забезпечує формування 
системи спеціальних знань і навичок оволодіння сучасними технологіями керування цифровими ресурсами в 
умовах ЗВО та корпорацій на основі створення комп’ютерних, комунікаційних, інформаційних технічних систем, 
обробки і аналізу даних. галузі штучного інтелекту, побудови сучасних мов логічного програмування тощо.
Компетентності формуються під час вивчення дисциплін навчального плану ОП (ipmp.knu.edu.ua/освітні-програми-
ос-магістр/професійна-освіта-цифрові-технологі/навчальний-план). Зміст ОП має чітку структуру, освітні 
компоненти, включені до ОП, становлять структурно-логічну взаємопов’язану систему та в сукупності сприяють 
досягненню заявлених цілей і програмних результатів навчання (https://goo.su/6MDt).

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

Здобувачі ОП мають змогу формування індивідуальної освітньої траєкторії відповідно до їхніх професійно-наукових 
запитів. Навчальний план та програмні результати ОП є основою для формування здобувачем індивідуальної 
траєкторії. Порядок вибору дисциплін визначено у Положенні про формування здобувачами КНУ індивідуальної 
траєкторії навчання (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf). Формування індивідуальної освітньої 
траєкторії визначається дисциплінами самостійного вибору, які становлять 28 кредитів від загального обсягу ОП. 
Каталог вибіркових навчальних дисциплін формується за поданням кафедр. Вибіркові дисципліни загальної та 
професійної підготовки дають можливість поглибленої підготовки за ОП, що сприяє академічній мобільності 
здобувача. Вивчення вибіркових дисциплін здобувачами освіти  проводиться згідно з Положенням про організацію 
освітнього процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf) та за затвердженим розкладом 
навчальних занять. Здобувач здійснює вибір за вибірковою складовою навчального плану освітньої програми, за 
якою навчається (http://fit.knu.edu.ua/post/vibr-vlasno-navchal-no-traktor).

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

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), 
Положенням про порядок навчання здобувачів за індивідуальним графіком у КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/40.pdf), Положенням про формування здобувачами КНУ індивідуальної 
траєкторії навчання (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf) вибіркова частина ОП є обов’язковою 
складовою навчального плану. Кафедра оновлює склад та зміст вибіркових дисциплін ОП із урахуванням запитів 
стейкхолдерів та побажань здобувачів освіти (за результатами опитування) та презентує вибіркові дисципліни 
здобувачам (http://www.knu.edu.ua/novini/vybir-dyscyplin). Завдяки впровадженню електронного освітнього 
середовища «АСУ ЗВО» (http://asu.knu.edu.ua/) із 2020–2021 н. р. здобувачі можуть обирати дисципліни 
індивідуально, включаючи дисципліни інших спеціальностей та рівнів, через власні електронні кабінети.
Вчена рада факультету затверджує перелік дисциплін вільного вибору здобувачів за всіма рівнями вищої освіти та 
надає перелік до навчально-методичного відділу для формування бази даних у програмний комплекс «АСУ ЗВО». 
Загальноуніверситетський Банк вибіркових дисциплін (http://www.knu.edu.ua/) містить анотації дисциплін.

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

Практична підготовка здобувачів проходить відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в КНУ, 
п.4.4 (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), Положення про проведення практики студентів КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Підрозділи/Центр%20%20сприяння%20працевлаштуванню/IMG_0054_com
pressed.pdf). 
Терміни проведення практичної підготовки визначаються графіком освітнього процесу КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/hrafiky-navchal-noho-procesu), ОП та навчальним планом (http://ipmp.knu.edu.ua/освітні-
програми-ос-магістр/професійна-освіта-цифрові-технологі/навчальний-план) і передбачають таку послідовність 
практичної підготовки: педагогічна: (3-й семестр), науково-педагогічна (3 семестр).
Практична підготовка здобувачів вищої освіти є обов'язковим компонентом ОП і має на меті здобуття комплексу 
компетентностей. Під час проходження педагогічної практики здобувачі вищої освіти набувають компетентностей: 
ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК7; ФК2, ФК4, ФК6, ФК7. Під час проходження науково-педагогічної практики здобувачі 
вищої освіти набувають компетентностей: ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК7; ФК4, ФК6, ФК7, ФК8. Забезпечення набуття 
практичних навичок досягається за рахунок залучення здобувачів до хакатонів, конкурсів, конференцій зі 
спеціальності, фахових семінарів. Кожен магістрант оприлюднює результати науково-дослідної роботи на науково-
практичних конференціях (ipmp.knu.edu.ua/науково-дослідна-работа/досягнення-наших-студентів).

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

Освітні компоненти ОП мають визначені результати навчання, які розроблено на рівні НРК 
(https://mon.gov.ua/ua/osvita/nacionalna-ramka-kvalifikacij/rivni-nacionalnoyi-ramki-kvalifikacij), спрямовано на 
формування «гнучких навичок (soft skills)». ОП дозволяє забезпечити формування комплексу soft-skills: ОК (1, 2, 5), 
ВБ (1, 2, 3) – зорієнтовані на розвиток толерантності, такту, емпатії, уміння налагоджувати співпрацю й комунікацію 
тощо. Під час проходження практик (ОК 6, 7) здобувачі отримують навички співробітництва з колегами, досвід 
діяльності в критичних умовах, розвивають лідерські якості тощо. ОК 3, 4, ВБ 4, 5, 6 сприяють розвитку здатностей 
до аналізу, синтезу, верифікації, системності; навчають оцінці повноти інформації; активують проєктне мислення; 
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спонукають до новаторської діяльності та ухвалення рішень. Застосовуються методи навчання, які сприяють набуттю 
soft skills: дискусії, кейси, метод проєктів, мозкові штурми, дидактичні ігри, креативні завдання, тренінги. Soft skills 
магістрантів формуються в системі студентського самоврядування (оволодіння навичками міжособистісної 
комунікації); під час доповідей на вебінарах, конференціях, у проєктній діяльності, участі у наукових конкурсах. У 
рамках ОП задля розвитку soft skills проводяться спеціалізовані тренінги (http://ipmp.knu.edu.ua/archives/3119), 
заходи (http://ipmp.knu.edu.ua/archives/2856), гостьові лекції (http://ipmp.knu.edu.ua/archives/2687).

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійного стандарту для спеціальності 015 Професійна освіта на другому (магістерському) рівні вищої освіти на 
момент вступу магістрантів 2020 р. не було розроблено. Тому ОП ураховує вимоги Тимчасового стандарту 
(http://ipmp.knu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/ТИМЧАС_Стандарт-Маг_2020ЦТ_Акред.pdf) та зміст чинного 
Довідника кваліфікаційних характеристик професій. ОП визначає формування здатності розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі освіти дисциплін циклу професійної підготовки або у процесі 
навчання, що передбачає застосування теорій, методів педагогіки, інформаційних технологій та характеризується 
комплексністю і невизначеністю умов, що корелюється з Національною рамкою кваліфікацій 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п#Text).

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

Відповідно до навчального плану кількість кредитів ЄКТС на семестр – 30, тривалість аудиторного навантаження – 
20 академічних годин на тиждень (4 години на день). Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу у 
КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf) навчальний день не повинен перевищувати 9 академічних 
годин, відповідно до чого здобувач має 5 академічних годин на день для самостійної роботи. Кількість екзаменів не 
перевищує 4-х у семестрі, заліків – не більше 3-х. Кількість кредитів ЄКТС на кожний освітній компонент відповідає 
навчальному навантаженню для досягнення програмних результатів навчання. Результати навчання пов'язані з 
дескрипторами рівнів національних і європейської рамок кваліфікацій. Кредити розподіляються на всі освітні 
компоненти  та відображають виконання кожного компонента за даною ОП.
Освітні програми реалізуються відповідно до навчальних планів денної та заочної форм навчання, затверджуються 
наказом ректора КНУ.
Графік навчального процесу та розклад навчальних занять складаються згідно з навчальними планами за формами 
навчання (http://asu.knu.edu.ua/). Анкетування здобувачів дозволяє також оцінити завантаженість здобувачів ЗВО і 
вжити необхідних заходів (https://goo.su/6LmC).

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

На даний час дуальної форми освіти для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня за ОП немає.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu 

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

Правила прийому на навчання до КНУ у 2021 р. 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/Правила%20прийому/2021/PRAVILA_2021_.pdf) затверджено на засіданні 
Вченої ради КНУ (протокол №5 від 29.12.2020 р.) та введено в дію (наказ №396 від 30.12.2020 р.), враховують 
особливості ОП. Конкурсний відбір вступників на ОП здійснюється відповідно до Правил прийому за результатами 
Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) (або вступного іспиту з іноземної мови у випадках, передбачених 
Правилами прийому) та фахового вступного випробування. Конкурсний бал вступника складається з суми добутків 
оцінки ЄВІ та невід’ємного вагового коефіцієнту 0,25, оцінки фахового вступного випробування та невід’ємного 
вагового коефіцієнту 0,75, а також середнього бала документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-
кваліфікаційний рівень). Програму вступного іспиту (https://goo.su/6Gak) розроблено у встановлені терміни та 
доведено до відома вступників. Для зручності здобувачів освіти, які на попередньому рівні були здобувачами КНУ, 
програма містить посилання на конкретні освітні компоненти бакалаврської ОП, а також, ґрунтується на 
компетентностях, затверджених Стандартом вищої освіти для бакалаврського рівня (наказ МОН № 1460 від 
21.11.2019 р.). Це створює умови для вступу здобувачів, що навчалися на попередньому рівні освіти у інших ЗВО та 
мають достатній рівень знань для навчання за даною ОП. Тестові завдання щорічно оновлюються у відповідності з 
оновленням змісту компонент ОП.
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Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Визначено чіткі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної 
мобільності, що відповідають «Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні» 
(Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації 
ОП. Процедури визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюються Положенням про 
організацію освітнього процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), Порядком проходження 
атестації здобутих результатів навчання осіб, які навчалися у ЗВО, що розташовані у населених пунктах, на території 
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/39.pdf). Переведення здобувачів здійснюється за згодою ректорів 
(директорів) закладів освіти за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу. Здобувач подає на ім’я 
ректора закладу, в якому навчається, заяву про переведення й, одержавши письмову згоду, звертається з заявою та 
копією академічної довідки за візою декана факультету про наявність вакантних місць та академічної різниці до 
ректора (директора) закладу освіти, до якого бажає перевестися. При переведенні здобувача перезарахування 
результатів складених дисциплін згідно з навчальним планом здійснюється деканом факультету та завідувачами 
кафедр, за умови відповідності навчальних програм, обсягу й змісту навчальної дисципліни та форм підсумкового 
контролю.

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

Прикладів застосування відповідної практики на даній ОП не було.

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок 
визнання у КНУ результатів навчання, отриманих в умовах неформальної освіти 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf). Дозволяється визнання результатів навчання з дисциплін, що 
починають викладатися з другого навчального семестру. Проводиться визнання в семестрі, який передує семестру, у 
якому згідно з навчальним планом конкретної ОП, передбачено вивчення певної дисципліни. Поширюється лише 
на обов’язкові компоненти ОП, обсягом не більше 10% від загального обсягу з конкретної ОП. Здобувач освіти 
звертається із заявою до ректора з проханням про визнання результатів навчання, до якої можуть додаватися будь-
які документи. За розпорядженням декана створюється предметна комісія, до складу якої входять: декан 
факультету; гарант ОП, які викладають дисципліни, що пропонуються до перезарахування. Здобувач знайомиться з 
програмою навчальної дисципліни, переліком питань, критеріями оцінювання та правилами оскарження 
результатів. Предметна комісія дає 10 робочих днів для підготовки здобувача до підсумкового контролю (з кожної 
дисципліни) та 20 робочих днів для написання письмової роботи. Підсумковий контроль проходить у вигляді 
екзамену. Предметна комісія виставляє підсумкову оцінку за шкалою ЄКТС. Якщо здобувач отримав менше 60 балів, 
результати навчання, отриманих в умовах неформальної освіти, йому не зараховуються.

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

Прикладів застосування відповідної практики на даній ОП не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Основні форми (навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи) та методи 
навчання і викладання визначаються робочою навчальною програмою дисципліни й зазначені в силабусах 
(https://goo.su/6nBX) та регламентуються в Положенні про організацію освітнього процесу у КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf).
Освітній процес на ОП забезпечується за допомогою традиційної системи навчання (лекції, лабораторні, практичні 
заняття), та інтерактивної методики (тренінги, ситуативне моделювання, кейс-метод тощо). Наприклад, при 
вивченні ОК 4 використовуються діалогові технології: організація дискусій, «мозковий штурм» (ПРН1, ПРН2, 
ПРН4, ПРН6, ПРН8, ПРН10–ПРН13).
Значущість в інноваційній професійній освіті мають проєктно-організовані технології навчання роботі в команді. 
Створюються умови, практично ідентичні професійній діяльності, що дозволяє здобувачам освіти набуття досвіду 
комплексного розв’язання завдань професійно зорієнтованого проєктування з розподілом функцій і 
відповідальності між членами колективу.
Практикується проведення гостьових лекцій і майстер-класів з презентацією авторського досвіду 
(https://goo.su/6pHJ; https://goo.su/6phj; https://goo.su/6PhJ; https://goo.su/6PHj; https://goo.su/6PHJ).
На основі аналізу відомостей (табл. 3) подане обгрунтоване поєднання форм та методів навчання створює умови для 
досягнення сформульованих в ОП цілей та результатів навчання.
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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?

Запровадження студентоцентрованого підходу задекларовано в розділі 4 Плану роботи КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/plan_2020_2021.pdf) та передбачає: соціальний захист та психолого-
педагогічний супровід; національно-патріотичне виховання; культурно-просвітницькі проєкти. Завдяки 
студентоцентрованій організації навчального процесу в КНУ, здобувачі освіти є залученими до процесу пізнання, 
під час якого відбувається обмін ідеями, спільна та індивідуальна рефлексія щодо отриманих знань та набутих 
навичок. Кожен може відчути себе значущою частиною спільного процесу навчання.
Студентоцентрований підхід в освітньому процесі реалізується через повагу та врахування розмаїтості здобувачів 
вищої освіти та їхніх потреб, уможливлюючи гнучкі навчальні траєкторії (здобувачі ОП самостійно обирають 
вибіркові дисципліни, бази практики, тематику магістерських робіт, здійснюють вибір наукового керівника), 
відповідно до Положення про формування здобувачами КНУ індивідуальної траєкторії навчання 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf); вибір форм і методів навчання й викладання, що визначається 
робочою програмою навчальної дисципліни і перебуває у компетентності кожного викладача; зворотного зв’язку зі 
здобувачами освіти завдяки анкетуванням, у яких відображено рівень задоволення методами навчання й 
викладання (http://ipmp.knu.edu.ua/результати-анкетування).

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

Форми та методи навчання, викладання освітніх компонентів відповідають принципам академічної свободи Статут 
КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf) та в Кодексі честі викладача ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/93.pdf): викладачі самостійно структурують навчальний 
матеріал, визначають види завдань, мають вільний вибір підходів і засобів навчання, що відповідають освітній 
програмі.
Академічна свобода здобувачів вищої освіти реалізується під час виконання навчальних завдань, вільного вибору 
тем наукових досліджень, а також наукового керівника, певних компонентів ОП, наукових пошуків у межах 
наукових гуртків і студентських проблемних груп (https://goo.su/6kaA), а також надання їм права на навчання 
одночасно за декількома освітніми програмами в Університеті, що прописано в Правилах прийому до КНУ у 2021 
році, пункт 3.8 (http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/Правила%20прийому/2021/PRAVILA_2021_.pdf).

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів ОП оприлюднена на сайті КНУ (http://www.knu.edu.ua/osvitni-prohramy) та кафедри 
(http://ipmp.knu.edu.ua/освітні-програми-ос-магістр), за якими здобувач має змогу сформувати індивідуальну 
траєкторію відповідно до особистих цілей. Здобувачі отримують інформацію від гаранта ОП, куратора, викладачів; з 
сайту, в робочих програмах (https://drive.google.com/drive/folders/1WzqwRugb-iQm-JBoocmsogbr2yTleBJu) та 
силабусах (https://drive.google.com/drive/folders/1YiJFX07jX8iSKMjX38YXFmLEgHygwMaI) навчальних дисциплін. 
Здобувачі освіти мають доступ до методичного забезпечення, розміщеного на сайті кафедри 
(https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15J9rNKoQEXfCE6848cC1Wdf4KpMpSH97).
Ознайомлення учасників освітнього процесу із програмними результатами навчання, критеріями та засобами 
оцінювання результатів навчання в межах освітніх компонентів здійснюється викладачами на першому занятті 
(відповідно до робочої програми навчальної дисципліни). Для забезпечення об'єктивності оцінювання знань 
здобувача діє механізм поточного контролю, проміжної та підсумкової атестації. 

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

Здобувачі вищої освіти залучаються до наукових досліджень на засадах академічної свободи. У рамках ОП 
реалізуються такі форми включення дослідницького компоненту в освітній процес: участь у роботі проблемних груп 
(ipmp.knu.edu.ua//науково-предметні-г); кваліфікаційне дослідження (у межах яких магістранти експериментально 
підтверджують наукову гіпотезу, розробляють методичні рекомендації, факультативні навчально-практичні 
спецкурси тощо); написання наукових статей та участь у науково-практичних семінарах, виступи на конференціях 
(зокрема, Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, магістрантів і молодих дослідників на базі 
кафедри (ipmp.knu.edu.ua//всеукраїнська); участь у конкурсах студентських наукових робіт (посідають призові місця 
– ipmp.knu.edu.ua//досягнення-н): Мельник К. – Дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт у галузі «Професійна освіта», (керівник – канд.психол.наук, доц. Тарасова О. В.), 2021 р; Радченко А. 
– І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «ІКТ в освіті», (керівник – канд.пед.наук, 
доцент, Ткачук В. В.), 2021 р.; Корзінова О. – Дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт у галузі «Професійна освіта», (керівник – канд.психол.наук, доц. Тарасова О. В.), 2019 р.; Кулібаба А. 
– Дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «ІКТ в освіті», (керівник – 
канд. пед. наук, Ткачук В. В.), 2019 р.; Кулібаба А. – І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 
галузі «ІКТ в освіті», (керівник – Ткачук В. В.), 2018 р.; Вєтряк Ю., Горб Я., Ушаткіна С., Радткіна Д., Кулібаба А., 
Храпко В. – відзнака за участь у Міжвузівській студентській конференції «Розвиток інтерактивних світоглядних 
практик та впровадження інноваційних методів навчального партнерства», 2017 р.; Вольних Н. – нагороджена 
Криворізьким міським головою Ю. Вілкулом за наукові здобутки у номінації «За інтелектуальні досягнення», 2017 
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р.; Вольних Н. – перемога у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Педагогіка» для студентів вищих 
навчальних закладів непедагогічного профілю, (керівник – канд.пед.наук, доцент, Сулима Т. С.), 2017 р.
Дослідницьку діяльність передбачено робочими програмами освітніх компонентів ОП. Наприклад, у процесі 
вивчення ОК 2 передбачено формування ФК 8: (здатність здійснювати науково-дослідну діяльність в умовах закладу 
вищої освіти та у проєктній діяльності). Тому здійснюється дослідницька робота (підготовка та презентація 
фрагменту наукової доповіді за пропонованою логікою; презентація категоріального апарату кваліфікаційного 
магістерського дослідження з поетапними рекомендаціями до виконання, поданими в методичних вказівках 
(https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ztppj_6VHQNz5xCF5BYJCu_T9ouruTRu). Відповідно, реалізується 
ПРН13 (здійснювати професійну педагогічну і науково-дослідну діяльність в умовах закладу вищої освіти та у 
проєктній діяльності засобами ІЦТ).

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

З урахуванням сучасних тенденцій розвитку науки напередодні нового навчального року відбувається оновлення 
контенту освітніх компонентів.
Викладачі проходять стажування (ipmp.knu.edu.ua/досягнення-в), за результатами якого оновлюються матеріали 
освітніх компонентів. На кафедрі запроваджено проведення наукових (ipmp.knu.edu.ua/наук-с) та методичних 
(ipmp.knu.edu.ua/методичні-с) семінарів (обговорення проблем упровадження нових освітніх компонентів).
Удосконалення змісту ОК1 запропоновано при виконанні самостійної роботи з підготовки проєкту згідно з 
переліком силабусу (https://goo.su/6o7C).
Змістовим оновленням ОК2 (https://goo.su/6PhL) передбачено вивчення НРК із використанням досвіду участі в 
міжнародному онлайн-форумі Національного агенства кваліфікацій (Про національну рамку кваліфікацій та 
прогнозування потреб у кваліфікаціях «Людський капітал: новий порядок денний») (https://bit.ly/3xZQGQK); 
ознайомлення з «Класифікатором професій» :https://bit.ly/37V9VjL. Введено вивчення теми «Реалізація принципу 
академічної доброчесності в системі вищої освіти» з елементами використання досвіду участі у вебінарах від 
компанії Strikeplagiarism «Запобігання плагіату в студентській і науковій роботі, практичні приклади та поради» 
(https://us02web.zoom.us/j/84221287831) та ознайомлення з нормативними документами щодо забезпечення 
принципу академічної доброчесності в системі вищої освіти (самост.робота7), (https://goo.su/6PHl); упровадження 
здобутого досвіду на наук.-практ. конф. (ОК2, ВБ2), www.kpgtl.dp.ua; https://bit.ly/3xZjQj4 (протокол №4 від 14 
листопада 2019): International Conference «Educational, scientific and information space: formation, efficiency and 
development opportunities» (Czestochwa, Poland, 2018, 2019).
Змістовне оновлення ОК5 унаслідок запровадження в освітній процес практичного доробку Стойчик Т.І., яка у 2021 
р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагог. наук (https://goo.su/6pHl). 
Матеріали семінарів та конференцій враховано при оновлені змістових модулів ОК3 (https://goo.su/6Pj9): участь 
к.п.н, доц. Ткачук В.В. у науково-практичних семінарах («Цифровий тиждень, секція «Digital Expertise in Ukraine and 
Europe» (НТУ ХПІ, 2020); конференціях: International Conference «Managing international educational projects – the 
challenge of the 21st century» (Czestochwa, Poland, 2018); VII Międzynarodową i Multidyscyplinarną Konferencję Naukową 
Dylematy Współczesnej edukacji «Zaburzenia w procesie edukacji / Zaburzenia procesu edukacji I» (Czestochwa, Poland, 
2018; The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning, 2020; XII International Conference 
on Mathematics, Science and Technology Education, 2020; Abstracts of the IInd International Scientific and Practical 
Conference (Luxembourg, 2021); підвищення кваліфікації КА «ШАГ», 2018; член програмного комітету The XIII 
International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, 2021.

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

В КНУ створено умови для впровадження академічної мобільності: діє Положення про академічну мобільність 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf). Стратегією інтернаціоналізації 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/46.pdf) передбачено міжнародне співробітництво.
За підтримки Міжнародного відділу підписано низку угод: про академічну мобільність 
(doir.knu.edu.ua//міжнародна-д), участь у програмах обміну (doir.knu.edu.ua/міжнародна-діяльність/п); 
проходження міжнародного стажування (doir.knu.edu.ua/міжнародні-ф); навчання за програмою подвійних 
дипломів (doir.knu.edu.ua/sacwcff/); створені курси з вивчення та підвищення рівня володіння іноземними мовами. 
Введено в дію Положення про організацію викладання навчальних дисциплін англійською мовою 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/43.pdf). На підготовчому відділенні викладається українська (російська) 
мова як іноземна.
Викладачі проходять міжнародне стажування 
(https://drive.google.com/drive/folders/1NhLaswhMZvSflVZN4RolvotbskbLjj0G), зокрема: Ukrаiпе. Uzbekistan. Latvia 
(Хоцкіна С. М., 2021); Ukraine – England – Slovak (Семеріков С. О., 2020); Варненський університет (Гладир Я. С., 
2019) та ін.; беруть участь у наукових конференціях 
(https://drive.google.com/drive/folders/1NhLaswhMZvSflVZN4RolvotbskbLjj0G). Публікують статті у міжнародних 
журналах, внесених до наукометричних баз Scopus і Web of Science (Семеріков С. О., Сулима Т. С., Тарасова О. В., 
Ткачук В. В., Хоцкіна С. М.).

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

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

Форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП регламентуються такими нормативними 
документами університету: Положення про організацію освітнього процесу у КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), Положення про порядок оцінювання знань студентів у КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf), відображено у силабусах навчальних дисциплін 
(ipmp.knu.edu.ua/силабуси-навчальних-дисциплін-ос-маг) та в дистанційних курсах, розроблених в Google 
ClassRoom. Цими документами передбачено перелік форм контрольних заходів для перевірки ПРН, а також чітку 
процедуру та послідовність їх запровадження у моніторинг якості освітнього процесу.
Форми контрольних заходів включають поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під 
час проведення практичних, лабораторних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувачів до 
виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою досягнення ПРН здобувачами з ОК на 
окремих завершальних етапах. Форма проведення поточного та підсумкового контролю під час навчальних занять і 
система оцінювання рівня знань визначаються робочою програмою та силабусом ОК.
Задля оцінювання успішності здобувачів використовуються такі форми контролю: тематичні письмові самостійні 
роботи у формі рефератів, доповідей, повідомлень; підсумкове усне опитування здобувачів за тематикою змістових 
модулів, письмове опитування; усне опитування; письмові контрольні роботи; тестування; колоквіуми, захист 
проєктів (рефератів); залік (семестровий, диференційований), екзамен тощо (табл. 3). Отже, завдання, що 
використовуються під час проведення контрольних заходів, є різними за рівнем складності, критерії оцінювання 
знань за навчальною дисципліною є чіткими та прозорими, що дозволяє оцінити базу знань, рівень оволодіння 
необхідними компетентностями та досягнення ПРН.
Формою підсумкової атестації магістрів є магістерська кваліфікаційна робота, виконання і захист якої відбувається 
на завершальному етапі навчання.

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

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечується шляхом відображення відповідної інформації в робочій програмі та силабусі навчальної 
дисципліни , що регламентуються нормативними документами: Рекомендації щодо розроблення навчально-
методичного забезпечення дисциплін (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/50.pdf), Положення про порядок 
підготовки та видання інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/26.pdf). Оцінювання навчальних досягнень здобувачів за кількісними 
критеріями здійснюється за національною шкалою, 100-бальною шкалою та шкалою ECTS, порядок переведення 
балів прописано у робочих програмах та силабусах. Результати складання заліків оцінюються за шкалою: 
«Зараховано» чи «Не зараховано» та відповідними оцінками ECTS. Форми контрольних заходів та критерії 
оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем 
результатів навчання для ОК зокрема та ОП загалом, а також оприлюднюються заздалегідь. Викладач на початку 
семестру щодо кожного освітнього компоненту роз’яснює форми та специфіку проведення контрольних заходів та 
критерії  оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, результати опитування яких свідчать про читкість та 
зрозумілість (https://drive.google.com/drive/folders/1d0K16Kbdw5ln41nN2ueZ0N0ghe5CUN5O).

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

Інформація про форми контрольних заходів (поточний, семестровий підсумковий контроль) та критерії оцінювання 
доводяться до відома здобувачів освіти: на початку навчального семестру (перше заняття з дисципліни); шляхом 
нагадувань у дистанційних курсах, розроблених в Google ClassRoom; через завчасне оприлюднення на сайті 
університету (http://asu.knu.edu.ua/), силабусах навчальних дисциплін (https://goo.su/6olU) і програмах практик 
(https://goo.su/6OLY). Проведення заліково-екзаменаційної сесії (заліки, екзамени) відбувається відповідно до 
затвердженого графіку навчального процесу (http://www.knu.edu.ua/hrafiky-navchal-noho-procesu). Детальніше про 
умови та критерії проходження поточного контролю здобувачі інформуються на першому практичному або 
лабораторному занятті, про проходження рубіжного контролю (виконання модульної роботи) здобувачі 
попереджаються за тиждень до планової дати виконання модульної роботи. Про деталі критеріїв оцінювання при 
семестровому контролі викладач нагадує здобувачам на консультації напередодні екзамену чи заліку.

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

Форма атестації здобувачів вищої освіти (захист кваліфікаційної магістерської роботи), відповідає вимогам чинного 
стандарту вищої освіти (наказ № 1435 МОН України від 18.11.2020 р.) 
(https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11PuQIj1Qnfihz7fSO6o056MJa0xHrddk). Кваліфікаційна робота 
виконується відповідно до Методичних вказівок до виконання магістерської роботи 
(ipmp.knu.edu.ua/студенту/методичні-матеріали), перевіряється на плагіат в системі Strikeplagiarism.сom. 
На початку навчального року здобувачі вищої освіти підписують Декларацію про академічну доброчесність, що 
сприяє забезпеченню дотримання принципу нетерпимості до порушень академічної доброчесності та етики 
академічних взаємовідносин.
Підсумкова атестація відбувається відкрито і гласно. Атестація здобувачів, що здобувають ступінь магістра, 
здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої можуть бути включені представники роботодавців. Рішення 
екзаменаційної комісії щодо присвоєння кваліфікації є остаточним. Порядок формування та діяльності 
екзаменаційної комісії визначається Положенням про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної 
комісії у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/29.pdf).
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Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регулюється розробленими у межах КНУ нормативними документами 
(прописані процедури контролю доводяться до здобувачів на початку навчання в усних бесідах з адміністрацією, на 
початку кожного семестру – на консультаціях із завідувачем кафедри, на початку вивчення кожної дисципліни): 
Положенням про організацію освітнього процесу у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), 
Положення про порядок оцінювання знань студентів у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf), 
Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf), Положенням про порядок створення та організацію роботи 
екзаменаційної комісії у ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/29.pdf),
Положенням про проведення ректорського, директорського та деканського контролю знань здобувачів в ДВНЗ 
«КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/32.pdf), 
Положенням про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/25.pdf). 
Процедура проведення контрольних заходів з дисциплін ОП деталізована у силабусі та робочій програмі.
Анкетування здобувачів підтверджує їх повну обізнаність щодо запропонованих видів і форм контрольних заходів і 
критеріїв оцінювання (https://goo.su/6Ngt).

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

Об’єктивність оцінювання екзаменаторами навчальних досягнень здобувачів забезпечується чіткою регламентацією 
дій. Згідно з Положенням про академічну доброчесність у Криворізькому національному 
університеті(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf), прозорість, неупередженість оцінювання досягнень 
здобувачів є одним із принципів забезпечення якості освітнього процесу. Дотримання академічної доброчесності 
учасниками освітнього процесу передбачає об’єктивне оцінювання результатів навчання, що забезпечується: 
рівними умовами для всіх здобувачів (тривалість контрольного заходу, його зміст та кількість завдань, механізм 
підрахунку результатів тощо) та відкритістю інформації про ці умови, єдиними критеріями оцінки, оприлюдненням 
термінів складання контрольних заходів. Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про 
організацію освітнього процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf). У разі виникнення 
суперечностей між викладачем та здобувачем щодо об’єктивності оцінювання, рішенням кафедри (за погодженням 
із деканом факультету) створюється комісія для прийняття заліку (екзамену). Процедура врегулювання протиріччя 
між викладачем та здобувачем щодо об’єктивності оцінювання прописана в Положенні про врегулювання 
конфліктних ситуацій у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/121.pdf). Випадків оскарження результатів 
контрольних заходів та атестації здобувачів на ОП не було.

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

Порядок повторного проходження контрольних заходів регулюється: Положенням про організацію освітнього 
процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), Положенням про порядок оцінювання знань 
студентів у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf), Положенням про внутрішню систему 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf), Положенням про врегулювання конфліктних ситуацій у КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/121.pdf). Здобувачам, які одержали під час сесії не більше двох 
незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного навчального 
семестру. Повторне складання екзамену чи заліку допускається не більше двох разів із кожної дисципліни: перший 
раз – викладачеві, другий – комісії, яку створює декан факультету (про що видається відповідне розпорядження). До 
складу такої комісії викладач, який приймав екзамен (залік), як правило, не входить. Підставою для розпорядження 
є доповідна записка завідувача відповідної кафедри, із дисципліни якої здобувач отримав незадовільну оцінку. 
Якщо здобувач одержав під час екзаменаційної сесії понад дві незадовільні оцінки, він підлягає відрахуванню з 
університету. Перескладання екзаменів із метою підвищення оцінки не допускається. Також не дозволяється 
повторний захист кваліфікаційної роботи з метою підвищення оцінки. Оцінка комісії є остаточною.

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

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), 
оцінка, яку здобувач одержав під час екзамену (заліку), виставляється у відомість обліку успішності, залікову книжку 
та навчальний план здобувача. Відомості обліку успішності зберігаються в деканаті.
Процедури, прописані в Положенні про врегулювання конфліктних ситуацій у КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/121.pdf), врегульовують порядок оскарження результатів контрольних 
заходів: заява подається особисто здобувачем освіти в день оголошення результатів підсумкового оцінювання 
декану факультету. Декан факультету, куратор академічної групи реагують на отриману заяву в межах своєї 
компетенції та за власної ініціативи виступають медіаторами конфліктної ситуації. У випадку неможливості досягти 
бажаного результату шляхом примирення сторін конфлікту, медіатор звертається із повідомленням про конфлікт до 
ректора  та надає всі наявні у нього письмові відомості щодо кола осіб, предмета, підстав тривалості такої ситуації. 
Ректор не пізніше наступного робочого дня з дати отримання повідомлення про конфліктну ситуацію видає наказ, 
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яким визначає склад комісії (що не є постійним робочим органом та створюється ситуативно з метою забезпечення 
неупередженого, об’єктивного розгляду випадку).
Упродовж періоду здійснення освітньої діяльності випадків оскарження процедури та результатів проведення 
контрольних заходів серед здобувачів ОП не було.

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

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності в КНУ знайшли відображення у таких 
нормативних документах: Стратегія розвитку КНУ на 2020–2025 рр. 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf), Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості освіти в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf), Положення про академічну 
доброчесність у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf), Кодекс академічної доброчесності КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf).

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

Відповідно до Кодексу академічної доброчесності КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf), управління 
процесом дотримання академічної доброчесності в освітній діяльності, інформування здобувачів вищої освіти і 
співробітників про неприпустимість порушення академічної доброчесності, а також реалізація заходів щодо 
запобігання проявам академічної недоброчесності, щодо дотримання принципів академічної доброчесності 
здобувачами вищої освіти здійснюється Центром забезпечення якості вищої освіти. Програмно-технічні засоби 
перевірки на академічний плагіат є допоміжним засобом виявлення фактів та обсягу неправомірних запозичень і 
регламентовано Положенням про академічну доброчесність у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf). 
Перевірка академічних текстів (кваліфікаційних робіт, рукописів монографій, підручників, навчальних посібників, 
матеріалів конференцій) здійснюється за допомогою антиплагіатних систем, з якими КНУ уклав договори 
(Strikeplagiarism.com та Unicheck.com). Перевірка магістерських робіт на наявність ознак академічного плагіату є 
обов’язковою.
Комісія з академічної етики кафедри на основі аналізу результатів роботи антиплагіатної системи ухвалює рішення 
щодо наявності/відсутності академічного плагіату в академічному тексті та передає протоколи Комісії з академічної 
етики факультету. У разі відсутності академічного плагіату Комісія з академічної етики кафедри фіксує у протоколі 
аналізу звіту подібності.

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

Університет популяризує академічну доброчесність серед усіх учасників освітнього процесу. На сайті університету є 
сторінка «Академічна доброчесність» (https://goo.su/6ngZ), де розміщено відповідні документи, матеріали та 
корисні посилання. Здобувачів вищої освіти знайомлять з принципами академічної доброчесності на лекційних, 
практичних та лабораторних заняттях, засіданнях студентського самоврядування та Ради молодих вчених. Куратори 
на початку навчального року знайомлять  здобувачів із Кодексом академічної доброчесності КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf). Окрім того, викладачі, керівники магістерських робіт на всіх 
етапах виконання робіт контролюють, попереджають факти порушень академічної доброчесності та наголошують на 
необхідності дотримання принципів академічної доброчесності. З різними аспектами академічної доброчесності 
здобувачі освіти знайомляться при вивченні дисциплін ОП (ОК 2, ОК 5).
Центром забезпечення якості вищої освіти проводяться онлайн-семінари (https://goo.su/6Ngz), на яких надається 
інформація про правила цитування та методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційних робіт. Виконавчий 
директор Plagiat.pl А. Тахмазов провів низку вебінарів для здобувачів: «Запобігання плагіату в студентській і 
науковій роботі, практичні приклади та поради» (https://www.youtube.com/watch?v=-7gaDKF-E2g), «Новий звіт 
подібності StrikePlagiarism» (https://goo.su/6Onl). Окрім того, серед здобувачів вищої освіти проводяться 
анкетування (https://goo.su/6NGz) з питань дотримання академічної доброчесності.

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

Згідно Положення про академічну доброчесність у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf), за 
порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені до академічної 
відповідальності. Зокрема, викладач може призначати такі види академічної відповідальності: зниження 
результатів оцінювання / повторне проходження оцінювання контрольної роботи, екзамену, заліку тощо; 
призначення додаткових контрольних заходів (індивідуальні завдання, додаткові контрольні роботи, тести тощо). 
Керівник кваліфікаційної роботи може призначати такі види академічної відповідальності: зниження результатів 
оцінювання кваліфікаційної роботи; доопрацювання окремого розділу (розділів) кваліфікаційної роботи. Комісії з 
академічної етики кафедри та факультету можуть призначати такі види академічної відповідальності: виключення з 
рейтингу претендентів на отримання академічної стипендії, позбавлення академічної стипендії; повторне 
проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; повторне виконання кваліфікаційної роботи; 
проведення додаткової перевірки інших робіт, автором яких є здобувач освіти, який порушив академічну 
доброчесність.
За час реалізації ОП подібних випадків щодо здобувачів вищої освіти не було.

6. Людські ресурси
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Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Конкурсний добір викладачів на вакантні посади науково-педагогічних працівників здійснюється з урахуванням 
Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 
працівників КНУ та укладання з ними трудових договорів (контрактів) 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf). Відповідність фаху претендента на заміщення посади науково-
педагогічного працівника профілю кафедри визначається вищою освітою із відповідної спеціальності або науковим 
ступенем із відповідної спеціальності, або вченим званням за відповідною кафедрою чи із відповідної спеціальності, 
або підтвердженою науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю за 
відповідною спеціальністю за не менш як сімома видами чи результатами, переліченими в пункті 30 Ліцензійних 
умов. Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, гласності, законності, рівності прав членів конкурсної 
комісії, незалежності й об’єктивності та обґрунтованості рішень конкурсної комісії, неупередженого ставлення до 
кандидатів на займання вакантних посад НПП.
Добір викладачів на ОП здійснюється відповідно їх необхідного рівня професіоналізму, який засвідчують їхні 
дисертаційні досідження, підручники, навчальні посібники, статті, патенти та підвищення кваліфікації. Науково-
педагогічні працівники, які викладають на ОП, мають відповідну освіту та вагомі здобутки в науковій і професійній 
сферах.

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

До організації та реалізації освітнього процесу на ОП активно залучаються роботодавці. Прикладами цього є 
запровадження Асоціації роботодавців ОП, під час засідань якої обговорюються проєкти ОПП та навчального плану, 
порушуються питання щодо оновлення змісту освіти і навчання та інші питання щодо поліпшення якості підготовки 
майбутніх фахівців за ОП усіх рівнів освіти, а також кваліфікованих робітників в умовах закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, плануються спільні наукові, методичні та виховні заходи 
(http://ipmp.knu.edu.ua/archives/2932). Університетом підписані та реалізуються угоди з підприємствами 
(установами) щодо наукового та науково-методичного консультування, проходження педагогічної практики 
здобувачами освіти (https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1erepNP4OiqL-5peXAE7Kv_p8qyLkX_eN), поміж яких: 
Криворізький коледж НМетАУ, Автотранспортний фаховий коледж КНУ, Гірничо-електромеханічний фаховий 
коледж КНУ, Криворізький технічний коледж НМетАУ.

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

Представники підприємств-роботодавців, експерти з цифрових технологій, практикуючі фахівці запрошуються до 
проведення гостьових лекцій, круглих столів, майстер-класів на безоплатній основі.
Заст. директора Криворізького гірничо-технологічного ліцею, д-р пед. н. Стойчик Т. І. працює на кафедрі на умовах 
зовнішнього сумісництва, залучена до викладання ОК5. 
Упродовж 2019–2020 та 2020–2021 н.р. проведено гостьові лекції: «Логістичний підхід до забезпечення розвитку 
професійних та творчих здібностей педагогічних працівників і здобувачів освіти ЗП(ПТ)О», Сергеєва Л. М., д-р пед. 
н., проф., завкафедри професійної і вищої освіти ЦІПО ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 
(http://ipmp.knu.edu.ua/archives/3038#more-3038); «Створення позитивного іміджу ЗП(ПТ)О», Власик О.В., 
директор Свалявського професійного будівельного ліцею, (http://ipmp.knu.edu.ua/archives/3047#more-3047); 
«Лідерські якості керівника-організатора в управлінні освітньо-розвивальним середовищем», Осипенко С. М., к. 
пед. н, директор ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей», (http://ipmp.knu.edu.ua/archives/2910#more-2910); 
«М’які навички в роботі менеджера», Юденкова О. П., к. пед. н, в.о. директора ДНЗ «Міжрегіональне вище 
професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій», (http://ipmp.knu.edu.ua/archives/2687); «Практичні 
аспекти управлінської діяльності в ЗПО», Дубінецький В.В., к. пед. н, директор ВСП «Автотранспортний фаховий 
коледж КНУ», (http://ipmp.knu.edu.ua/archives/2078).

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

Основними складовими професійного розвитку викладачів є підвищення кваліфікації, що регламентовано 
Положенням про професійний розвиток науково-педагогічних працівників КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf). Викладачі кафедри стажувалися у Національному педагог.у ун-ті 
ім. М. П. Драгоманова, Криворізькому держ. педагог. ун-ті, НМетАУ, проходили міжнародне стажування 
(https://goo.su/6O7A): Ukrаinе. Uzbekistan. Latvia (Хоцкіна С. М., 2021), Ukraine – England – Slovak (Семеріков С. О., 
2020); брали  участь у наукових конференціях (https://goo.su/6O7A); онлайн-форумі Національного агенства 
кваліфікацій (https://www.facebook.com/nakgovua/videos/358949922073059), Хоцкіна С.М. Відділ міжнародних 
зв’язків КНУ залучає НПП до програм: стажування у Вищій лінгвістичній школі Ченстохова (Ткачук В. В., Гладир Я. 
С.). Професійному розвитку НПП сприяє участь у міжнародних проєктах: Сулима Т. С. – член робочої групи 
програми Erasmus+ (№ 19227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP): «Центри сертифікації викладачів: інноваційні 
підходи до досконалості викладання/ UTTERLY»; професійних об’єднаннях (Тарасова О.В. – експерт із забезпечення 
якості вищої освіти за спеціальностями 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями) та 53 – Психологія; Сулима Т.С. 
– експерт за спеціальностями 11 – Освітні, педагогічні науки, 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями).
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Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

В КНУ діє налагоджена система стимулювання розвитку викладацької майстерності науково-педагогічних 
працівників. Окрім фінансового заохочення, викладачі нагороджуються за досягнення у професійній сфері (Ткачук 
В. В. – стипендіат Кабінету Міністрів України (2018–2020 рр.), Ткачук В. В., Сулима Т. С. – Почесна грамота 
Виконавчого комітету Криворізької міської ради, Тарасова О. В. – Відзнака головного управління освіти і науки 
облдержадміністрації, Відзнака голови Металургійної ради районної у місті ради.
Для розвитку викладацької майстерності проводяться майстер-класи, тренінги, заняття з «Основ психолого-
педагогічного мінімуму» (Тарасова О. В., Сулима Т. С., Хоцкіна С. М., Ткачук В. В.) 
(http://ipmp.knu.edu.ua/archives/2223, http://ipmp.knu.edu.ua/archives/2354). НПП беруть участь в університетських 
методичних семінарах, спрямованих на розвиток методичної та професійно-педагогічної компетентності, а саме 
організації та здійснення дистанційного навчання, розробки та оновлення робочих навчальних програм та 
силабусів, роботи з електронним відомостями під час екзаменаційних сесій тощо.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фінансування підготовки на ОП здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок коштів 
юридичних чи фізичних осіб. Звіти про фінансові результати розміщено на сайті http://www.knu.edu.ua/finansova.
Кафедра використовує спеціалізовані лабораторії університету із сучасним обладнанням компаній CISCO, D-Link, 
Panduit, здобувачі освіти мають доступ до Навчального центру Schneider Electric; Phoenix Contact за освітньо-
навчальною програмою EduNet. Лабораторії доповнено ліцензійними програмними пакетами, використання яких 
дозволяє забезпечити сучасний рівень компетентностей з проєктування інформаційних систем відповідно до 
стандартів Індустрії 4.0 із застосуванням інтелектуальних технологій, інтернету речей, хмарних обчислень. 
Досягненню визначених ОП цілей та програмних результатів навчання сприяють сучасна цифрова техніка та 
мультимедійне обладнання, робота в тренінговому центрі кафедри та систематичне оновлення навчального-
методичного зебезпечення https://goo.su/6ojX.
Бібліотека КНУ (http://lib.knu.edu.ua/) має достатню кількість підручників та посібників, вітчизняних і зарубіжних 
фахових періодичних видань, доступ до мережі Інтернет, авторських розробок.
В університеті використовується електронна форма розкладу занять (http://asu.knu.edu.ua/).
Кількісні показники матеріально-технічного забезпечення відповідають Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти і є достатнім для забезпечення якості освітнього процесу.

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?

Викладачі та здобувачі освіти мають безкоштовний доступ до навчального забезпечення, зокрема в електронній 
формі. Здобувачі мають доступ до Scopus та Web of Science та університетського репозиторію (http://ds.knu.edu.ua/).
Навчальні корпуси та гуртожитки підключені до Інтернет, зокрема за допомогою вільного Wi-Fi. Бібліотека 
(http://lib.knu.edu.ua) має електронний каталог, електронну читальну залу. В університеті постійна увага 
приділяється розвитку соціальної сфери. Діє спортивний комплекс, громадсько освітній комплекс «Палац молоді і 
студентів», їдальня та буфети. Для забезпечення житлом студентів з інших міст є гуртожитки. Для відпочинку 
студентів та співробітників діє спортивно-оздоровчий табір у смт. Лазурне на узбережжі Чорного моря.
Основні події відображаються в Facebook (Університет https://www.facebook.com/knu.edu.ua, кафедра 
https://www.facebook.com/PSGO.KNU), Instagram (https://www .instagram.com/knu_kr_official_page/).
В КНУ функціонують органи студентського самоврядування (http://www.knu.edu.ua/students-ke-samovryaduvannya).
Контроль за якістю надання освітніх послуг здійснює Центр забезпечення якості вищої освіти 
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/plany-ta-zvity-roboty).
За результатами опитування здобувачів освітнє середовище задовольняє їхні потреби (https://goo.su/6kBI); 
обладнано скриньки довіри (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry).

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

Питання безпечності життя та здоров’я здобувачів вищої освіти відображено у Стратегії розвитку КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf). До складу університету входить НДІ безпеки праці і екології в 
гірничорудній і металургійній промисловості (http://ndibpg.knu.edu.ua). НДІ здійснює забезпечення 
конституційного права працівників та здобувачів на охорону їх життя та здоров'я у процесі трудової діяльності. 
Окрім того, в університеті функціонує відділ охорони праці, який виконує роботу з контролю за станом охорони 
праці у підрозділах університету. Наявні приміщення відповідають санітарним нормам і правилам, державним 
будівельним нормам України ДБН В2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», затвердженим наказом 
Держкоммістобудування України від 27.06.1996 року №117. Згідно із Законом України «Про охорону праці», в КНУ 
проводиться робота щодо створення санітарно-гігієнічних та безпечних умов праці й навчання; розроблено та 
затверджено заходи щодо поліпшення охорони праці, попередження виробничого травматизму та створення 
безпечних умов праці. Задля запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) КНУ організовує свою 

Сторінка 17



діяльність відповідно до постанови № 50 від 22.08.2020 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 
освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». Для всіх ОК ОП розроблені 
дистанційні курси на платформі Google Classroom.

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?

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf) в 
кожній групі є куратор, який здійснює первинну підтримку здобувачів з усіх питань навчання в університеті, 
проводить консультації та інформує про особливості освітнього процесу. Беруть участь у механізмі освітньої, 
організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти профспілковий 
комітет КНУ та органи студентського самоврядування.
Інформаційна підтримка відбувається через систему зручного та оперативного інформування здобувачів вищої 
освіти технічними засобами: через сайт університету (http://www.knu.edu.ua/); факультету інформаційних 
технологій (http://www.knu.edu.ua/fakultety/fakul-tet-informaciynyh-tehnolohiy), кафедри (http://ipmp.knu.edu.ua/), 
сторінки в соціальних мережах (https://www.facebook.com/PSGO.KNU; https://www.facebook.com/knu.edu.ua), чати в 
телеграмі тощо.
В КНУ впроваджена та діє інформаційна система (http://asu1.knu.edu.ua), яка гарантує публічність інформації про 
навчальні плани та освітні програми (http://www.knu.edu.ua/osvitni-prohramy).
Консультативна підтримка здобувачів вищої освіти здійснюється відповідними відділами університету, основна 
місія яких полягає в якісному й систематичному консультуванні здобувачів із актуальних для них питань.
На кафедрі кожного семестру формується графік консультацій з навчальних дисциплін, що сприяє підвищенню 
рівня успішності здобувачів вищої освіти, попередженню проблем академічної неуспішності. 
Створено систему підтримки студентів у працевлаштуванні та сприянні кар’єрному старту через взаємодію зі 
стейкхолдерами під час проведення «Ярмарку вакансій» (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-
pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv/yarmarok-vakansiy).
Соціальна підтримка забезпечується розвиненою інфраструктурою, що складається з гуртожитків, пунктів 
громадського харчування, Палацу молоді та студентів, спортивних споруд, бази відпочинку 
(http://www.knu.edu.ua/struktura-universytetu).
Центром забезпечення якості вищої освіти проводяться анкетування, опитування здобувачів, здійснюється 
моніторинг освітньої діяльності. Згідно з результатами анкетуання, здобувачі загалом позитивно оцінюють рівень 
підтримки від університету (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/rezul-taty-
anketuvannya).

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)

Університет створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами. На 
офіційному сайті оприлюднюється інформація про Правила прийому, згідно з якими створено спеціальні умови 
щодо участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти людей із особливими потребами 
(http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu).
Особам з особливими потребами створюються необхідні умови шляхом індивідуального графіка навчання та 
супроводу (надання допомоги). Для надання допомоги особам з інвалідністю та маломобільним групам населення в 
приміщеннях університету затверджено Порядок супроводу
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/инваліди/Порядок%20(інвалідн.)28.05.2018.pdf).
Для отримання інформації можна звернутися до загального відділу, надіславши електронний лист на e-mail 
університету: knu@knu.edu.ua, або за телефоном (0564)74-52-57. Такі здобувачі навчаються за індивідуально 
розробленою програмою. Право на освіту осіб із особливими освітніми потребами може бути реалізовано з 
використанням технології дистанційного навчання.
З інформацією щодо особливостей навчання на спеціальності для осіб з ОП можна ознайомитись на сайті кафедри 
(https://goo.su/6JKv).
Під час реалізації ОП серед здобувачів вищої освіти здобувачів освіти з особливими освітніми потребами не було.

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?

Освітня діяльність університету ґрунтується на принципах дотримання демократичних цінностей свободи, 
справедливості, рівності прав і можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації, відкритості та 
прозорості. Усі учасники освітньої діяльності дотримуються Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у 
КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/121.pdf).
Урегулювання конфлікту інтересів у КНУ здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та 
Антикорупційної програми ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/72.pdf) за допомогою одного із заходів: усунення працівника від виконання 
завдання; встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання; обмеження у 
доступі працівника до певної інформації; перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника; переведення 
працівника на іншу посаду; звільнення працівника.
Кожен учасник освітнього процесу, у випадку виникнення подібних ситуацій, може звернутись до адміністрації, чи 

Сторінка 18



Уповноваженого з антикорупційної діяльності, або скористатись скринькою довіри (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-
doviry).
У профілактичній роботі із запобігання корупції використовуються: «Пам’ятка щодо попередження та профілактики 
корупційних правопорушень» (http://www.knu.edu.ua/antykorupciyna-diyal-nist), «План заходів по запобіганню та 
протидії корупції у КНУ на 2021 рік» (https://goo.su/6hVW), «Кодекси честі викладача та студента КНУ» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/93.pdf; http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/94.pdf).
До складу комісії, що розслідує пов’язані із корупцією правопорушення, входять Уповноважений (голова комісії), 
керівники структурних підрозділів університету, незалежні експерти чи спеціалісти.
Під час реалізації ОП скарг, пов’язаних із випадками дискримінації, сексуальних домагань або корупції, 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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються згідно з 
Положенням про організацію освітнього процесу у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), 
Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf), Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у 
КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.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?

Практика періодичного перегляду освітніх програм з метою їх модернізації та усунення недоліків, виявлених у 
процесі їх практичного впровадження в освітній процес, здійснюється щорічно з урахуванням пропозицій всіх 
учасників освітнього процесу та стейкхолдерів, а також регулюється Положенням про організацію освітнього 
процесу у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf). Група забезпечення розробляє ОП та всю необхідну 
супровідну документацію, здійснюючи моніторинг забезпечення ОП всіма необхідними ресурсами; роботодавці 
висвітлюють актуальні запити ринку праці, надають бази практик, рецензують ОП; університет контролює 
відповідність ОП Стандарту вищої освіти та введених нормативних документів ЗВО; здобувачі, завдяки участі в 
опитуванні, дають зворотний зв’язок щодо якості ОП, реалізовані форми та методи навчання; випускники дають 
побажання та рекомендації щодо формування необхідних компетентностей відповідно до ринку праці. ОП 
обговорюється зі стейкхолдерами та удосконалюється відповідно до їх пропозицій. Перегляд ОП відбувається раз на 
рік, за потреби вносяться зміни. Обговорення дисциплін, що викладаються, проводиться після завершення семестру.
У 2020 р. після отримання пропозицій та зауважень від стейкхолдерів (http://ipmp.knu.edu.ua/освітні-програми-ос-
магістр/відгуки-про-освітні-програми-2) та здобувачів вищої освіти (протокол засід. кафедри  №4 від 14 листопада 
2019 р.) розроблену ОП переглянуто та внесено зміни (http://ipmp.knu.edu.ua/освітні-програми-ос-магістр/відгуки-
про-освітні-програми-2). 
У 2021–2022 н. р. пропозиції від стейкхолдерів щодо внесення змін до ОП прийматимуться згідно процедури, яку 
оприлюднено на сайті КНУ (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/propozycii-
shhodo-vnesennya-zmin-do-osvitnih-prohram). 

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

Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до процесу 
періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості. Відповідно до Положення про організацію та 
проведення опитування здобувачів вищої освіти КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/65.pdf), здобувачі 
беруть участь в анкетуванні, в якому передбачені пропозиції здобувачів щодо вдосконалення навчального процесу в 
університеті (щодо навчальної діяльності та різних видів практики), із зазначенням навчальних дисциплін, які вони 
прагнуть опанувати. За результатами отриманого зворотного зв’язку від здобувачів ухвалюється рішення про 
перегляд та оновлення ОП. Це сприяє реалізації принципу студентоцентрованого навчання на рівні університету та 
ОП. Результати анкетувань (https://goo.su/6NGz) враховуються під час коригування змістовного наповнення або 
перерозподілу годин між змістовими модулями.
Окрім того, здобувачі вищої освіти мають змогу висловлювати пропозиції щодо забезпечення якості освіти на 
засіданнях Вченої ради факультету (http://www.knu.edu.ua/fakultety/fakul-tet-informaciynyh-tehnolohiy/vchena-rada), 
Вченої ради університету (http://www.knu.edu.ua/vchena-rada) та Ради молодих вчених (http://www.knu.edu.ua/rada-
molodyh-vchenyh).
Зміни, які ініціювали магістранти на даній ОП, враховано (протокол  № 4 від 14 листопада  2019 р., № 2 від 17 
вересня 2020 р., протокол № 4 від 20 листопада 2020 р.).

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

Права й обов’язки студентського самоврядування регламентуються Положенням про студентське самоврядування 
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КНУ (https://bit.ly/3sIEPp8). Студентське самоврядування КНУ – це самостійна громадська діяльність здобувачів на 
рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, університету, що реалізує функції управління закладом вищої 
освіти, визнана Вченою радою університету та здійснюється здобувачами освіти відповідно до поставлених завдань. 
Зокрема, органи студентського самоврядування: беруть участь в управлінні університетом у порядку, установленому 
Законом України «Про вищу освіту» та Статутом університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf); беруть 
участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, 
призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; беруть участь у заходах 
(процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти; делегують своїх представників до робочих, консультативно-
дорадчих органів. Окрім того, органи студентського самоврядування залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП шляхом включення представників студентських фокус-груп до складу комісії із 
забезпечення якості вищої освіти, навчально-методичної комісії, Вченої ради університету, а також шляхом 
організації постійної системи анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу та їх адаптації до 
умов створеного в КНУ освітнього середовища.

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 безпосередньо та через свої заклади професійної освіти залучені до процесу періодичного перегляду ОП 
та інших процедур забезпечення якості. Постійний контакт із роботодавцями дозволяє визначити попит у знаннях 
та вміннях майбутніх випускників, і, відповідно, періодично коригувати ОП. ОПП передається роботодавцям, 
фахівці переглядають зміст та формують пропозиції. Члени групи забезпечення та викладачі кафедри проводять 
сумісні зустрічі з членами Асоціації роботодавців, де розглядають питання рекомендованих пропозицій щодо змін у 
ОП (http://ipmp.knu.edu.ua/archives/2932). Після чого пропозиції розглядаються на засіданнях кафедри (протоколи 
засідань кафедри: протокол № 4 від 14 листопада 2019 р., протокол № 4 від 20 листопада 2020 р.) та після 
обговорення ухвалюються рішення щодо внесення змін у ОП. Періодично роботодавці на зустрічах із 
представниками кафедри висловлюють свої пропозиції щодо змісту ОП та її освітніх компонент, на основі яких 
здійснюються зміни в ОП та робочих програмах із внесенням відповідних змін. Окрім того, пропозиції від 
роботодавців щодо змісту ОП та інших процедур забезпечення якості враховуються під час проведення науково-
практичних конференцій та семінарів, які проводяться на базі КНУ. На ОП є рецензії від потенційних роботодавців, 
у яких вказано позитивні відгуки, щодо доцільності ОПП та змісту підготовки здобувачів освіти 
(http://ipmp.knu.edu.ua/освітні-програми-ос-магістр/відгуки-про-освітні-програми-2).

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

Університетом проводиться активна практика збору інформації щодо кар’єрного шляху випускників, зокрема: 
здійснюється постійний моніторинг стану та тенденцій розвитку ринку освітніх послуг; співпраця у формі 
зворотного зв’язку гаранта ОП та представників кафедри з директорами шкіл, управлінь освіти, які забезпечують 
найбільший відсоток контингенту вступників на спеціальність. Окрім того, в КНУ діє «Центр сприяння 
працевлаштуванню студентів і випускників» (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-
studentiv-i-vypusknykiv), створено Спільноту випускників ОП (ipmp.knu.edu.ua/випускники-1), з якими систематично 
проводяться зустрічі в дистанційному форматі (http://ipmp.knu.edu.ua/archives/2348). Кафедра підтримує зв’язки із 
випускниками, проводиться моніторинг відкритої інформації у соціальних мережах, зокрема Facebook, здійснюється 
телефонне опитування випускників. Регулярно проводяться опитування випускників ОП (https://goo.su/6Opa).
Для налагодження діалогічної взаємодії з випускниками ОП проведено цикл лекторіїв випускниками: випускницею 
магістратури 2020 року Кулібабою А., викладачем КА «ШАГ» (http://ipmp.knu.edu.ua/archives/2107); випускницею 
магістратури 2014 року Мартиненко К., методистом, викладачем інформатики Криворізького професійного гірничо-
технологічного ліцею (http://ipmp.knu.edu.ua/archives/2095).

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?

Процедури внутрішнього забезпечення якості здійснюються Центром забезпечення якості вищої освіти 
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity) відповідно до нормативно-правових 
документів університету та Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf). За результатами внутрішнього аудиту системи керування якістю 
університету, переглянуто та доповнено Стратегію розвитку університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf). Зокрема, акцент зроблено на необхідності впровадження й 
удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти із залученням внутрішніх та зовнішніх 
стейкхолдерів; залучення роботодавців та інших зацікавлених сторін до формування освітніх траєкторій здобувачів 
вищої освіти за спеціальностями КНУ. План заходів щодо забезпечення якості вищої освіти у КНУ на 2020–2025 рр. 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/114.pdf) передбачає заходи з модернізації системи внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти в університеті. Укладено відповідно до «Стандартів і рекомендацій щодо 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)», ухвалених Міністерською конференцією в 
Єревані 14–15 травня 2015 р.

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

Незважаючи на те, що ОП акредитується вперше, кафедра при здійсненні освітньої діяльності керується не лише 
вимогами внутрішньої системи забезпечення якості освіти КНУ, а намагається відповідати європейським 
стандартам якості освіти. ОП удосконалюється та реалізується відповідно до плану розвитку та Статуту університету 
і сприяє виконанню місії та досягнення цілей університету. ОП враховує потреби ринку праці та цільової групи, тому 
що орієнтована на конкретну професію. Тому кафедра постійно працює над удосконаленням змісту ОП, керуючись 
рекомендаціями Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, запроваджуючи систему заходів 
щодо обговорення змісту ОП, логіки викладання, змістовного наповнення освітніх компонент з метою їх 
відповідності сучасним викликам ринку праці в регіоні. Окрім того, під час удосконалення ОП було проаналізовано 
досвід і результати проведених в КНУ акредитацій освітніх програм інших спеціальностей 
(http://www.knu.edu.ua/akredytaciya), враховано більшість зауважень, висловлених експертами, зокрема: 
– активізувати роботу щодо розвитку міжнародного співробітництва з закладами вищої освіти за програмами 
академічної мобільності та обміну здобувачів та викладачів; – активізувати роботу науково-педагогічних 
працівників кафедри з підготовки та подання до друку наукових публікацій до міжнародних фахових видань (у тому 
числі наукометричних); – продовжити роботу щодо поповнення електронного бібліотечного фонду сучасними 
підручниками і навчальними посібниками – здійснюється науково-технічною бібліотекою тощо.
Наприклад, за результатами участі у міжнародному онлайн форумі Національного агенства кваліфікацій Про 
національну рамку кваліфікацій та прогнозування потреб у кваліфікаціях «Людський капітал: новий порядок 
денний» https://www.facebook.com/nakgovua/videos/358949922073059 внесено зміни в змістове наповнення ОК 2. 

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

Учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості відповідно до Положення 
про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf), 
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf). До процедур внутрішнього забезпечення якості ОП залучені різні 
структурні підрозділи університету: Центр забезпечення якості вищої освіти, фахові кафедри, навчально-
методичний відділ, Вчена рада університету й експерти Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти (доцент Сулима Т. С., доцент Тарасова О. В.), студентське самоврядування. Окрім того, академічна спільнота 
залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП безпеосередньо через викладання на належному 
науковому і методичному рівні навчальних дисциплін, підвищенні кваліфікації та стажуванні 
(https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AuPPh3DS1FDsP0uGC9QjfppbYWWorvKR). Відповідальність за належне 
функціонування ОП передбачає розподіл повноважень щодо ухвалення рішень та оцінювання між: керівництвом 
ОП, кафедрами, факультетами, загально-університетськими структурними підрозділами, а також участь здобувачів, 
Асоціації роботодавців і Спільноти випускників. На засіданнях кафедри, науково-методичних семінарах кафедри, 
факультету, університету обговорюються питання якості викладання, контролю, підготовки методичних матеріалів.

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

Здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості освіти в КНУ координують структурні підрозділи: 1. Центр 
забезпечення якості вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity). 
Згідно Положення про Центр забезпечення якості вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/116.pdf), 
його основними функціями є: формування стратегії, політики, процедур пов’язаних з якістю освітнього процесу, їх 
удосконалення згідно зі Стратегією розвитку КНУ на 2020–2025 рр. 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf); підготовка та організація опитувань здобувачів, викладачів, 
випускників, представників ринку праці; формування на підставі моніторингових досліджень рекомендацій щодо 
управлінських рішень із підвищення якості освітньої діяльності. 2. Навчально-методичний відділ 
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/navchal-no-metodychnyy-viddil), що виконує функції: розробки політики та 
процедур, пов’язаних з розробкою, моніторингом та періодичним переглядом ОП; аналіз та облік результатів 
сесійного контролю знань; поточний контроль за організацією та проведенням навчального процесу. Окрім того, 
факультети та кафедри організовують і здійснюють на належному науковому і методичному рівнях навчально-
виховний процес, розробляють та затверджують навчальні плани, робочі програми та силабуси, здійснюють 
поточний та підсумковий контроль якості знань, підготовку та систематичне оновлення методичного забезпечення 
навчальних дисциплін. 

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?

Правила та процедури взаємодії учасників освітнього процесу передбачено Законом України «Про вищу освіту», а 
також внутрішніми нормативними документами: Статут КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf); 
Стратегія розвитку КНУ на 2020–2025 рр. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf); Положення про 
організацію освітнього процесу у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf); Правила прийому до КНУ у 
2020 році (http://www.knu.edu.ua/pravylapryyomu); Правила прийому до КНУ у 2021 році 
(http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu); Правила внутрішнього розпорядку ДВНЗ «КНУ» 
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(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.PDF); Положеннями про структурні підрозділи 
http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/polozhennya-pro-strukturni-pidrozdily); Положення про академічну 
доброчесність (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf). Безперешкодний доступ до відповідних документів – 
на офіційному сайті Університету (http://www.knu.edu.ua) у розділі нормативна база 
(http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza).

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

На сайті кафедри: (http://ipmp.knu.edu.ua/освітні-програми-ос-магістр/професійна-світа-цифрові-
технологі/освітньо-професійна-программа) розміщено відгуки стейкхолдерів на ОП 
(http://ipmp.knu.edu.ua/відгуки-про-освітні-програми-2).

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

Сайт КНУ: 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Навчання/Освітні%20програми/освітні%20програми/магістри/2021/ОПП%2
0015%20м_2020_Акредит.pdf);
Сайт кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти: (http://ipmp.knu.edu.ua/освітні-програми-ос-
магістр/професійна-світа-цифрові-технологі/освітньо-професійна-программа).

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Розробники ОП виходять із динамічності ОП, яка потребує періодичного перегляду та оновлення з метою 
подальшої фахової оптимізації.
Сильні сторони розробленої ОП:
- залучення роботодавців до викладання навчальних дисциплін; просвітницька діяльність (у формі лекторіїв, 
тренінгів, семінарів для здобувачів із залученням роботодавців та випускників);
- ОП забезпечує здобувачам вищої освіти можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії;
- співпраця зі здобувачами, випускниками та роботодавцями під час перегляду ОП та оновлення цілей та ПРН;
- вільний доступ до інформації;
- вектор ОП спрямовано на дотримання принципів студентоцентризму, академічної доброчесності;
- участь науково-педагогічних працівників кафедри у регіональних, національних і міжнародних конференціях, 
форумах, семінарах, круглих столах галузі Освіта/Педагогіка в контексті обміну досвідом;
- можливість апробації результатів кваліфікаційного дослідження здобувачів вищої освіти в умовах проходження 
науково-педагогічної практики в КНУ;
- матеріально-технічне середовище КНУ задовольняє потреби здобувачів у їх всебічному розвитку та професійному 
становленні, розвитку творчого потенціалу, реалізації науково-дослідної діяльності у галузі професійної освіти 
загалом, і цифрових технологій зокрема.
Слабкі сторони:
- недостатньо розвинено міжнародну мобільність здобувачів вищої освіти;
- не запроваджено механізм дуальної освіти.

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

Подальші перспективи розвитку ОП вбачаємо у:
- подальшому розширенні кола стейкхолдерів, залучених до практики викладання навчальних дисциплін;
- оновленні та розвитку матеріально-технічного забезпечення освітнього середовища, що уможливлює подальшу 
реалізацію цілей та стратегії ОП;
- подальшому впровадженні інноваційних методів навчання та викладання з використанням дистанційних 
технологій;
- посиленні ролі самостійної роботи із використанням дистанційної складової;
- створенні внутрішньої системи підвищення кваліфікації з проведення тренінгів для викладачів кафедри та 
університету щодо залучення в освітній процес сучасних методів навчання;
- викладанні дисциплін циклу комп’ютерної грамотності здобувачами освіти в «Університеті третього віку» для 
студентів зрілого віку;
- підготовці для здобувачів освіти ОП навчальних посібників, підручників.
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Запевнення

 

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

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

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Ступнік Микола Іванович

Дата: 09.09.2021 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

Психологія вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

ОК_1 Силабус 
ПВШ.pdf

lJspjFcU9Tqxixhl4uu
AhN9WFPVmpWLY

y4nY4zgCWvI=

Тренінговий центр
Мультимедійне обладнання 
(ноутбук, проєктор – 1 шт., 
акустична система – 1 шт., 
проекційний екран). 
Комплект обладнання 
використовується для 
проведення наочної демонстрації 
презентаційного матеріалу, 
проведення тренінгів.

Методика викладання 
у вищій школі

навчальна 
дисципліна

ОК_2 Силабус 
МВВШ.pdf

o8KXu9UNB7CjJpU
g1NSoQwuaw7zPPt6

T8Opn2iEDHF0=

ауд. 437
Мультимедійне обладнання 
(ноутбук, проєктор – 1 шт., 
акустична система – 1 шт., 
проекційний екран).
Комплект обладнання 
використовується для 
проведення наочної демонстрації 
презентаційного матеріалу.

Інноваційні технології 
у цифровій галузі

навчальна 
дисципліна

ОК_3 Силабус ІТу 
ЦГ.pdf

L2IM+zt1lapztXOhS
oMAR7b3X9xBHP9a

jXaKVCQyIbU=

ауд.345
Моноблок «НР 400 G2 20» – 15 
шт.;
ПК INTEL Core i5-6400 – 1 шт.;
SMART-телевізор «Philips 43» – 4 
шт.;
конференц-система «ГОНГ» – 1 
шт.; 
проєктор EPSON EB-2040  (4200 
ANSI Lm) – 1 шт.;
проєкційний екран – 1 шт.; 
комутаційне обладнання для 
забезпечення роботи центру у 
бездротовому режимі;
акустична система;
кондиціонери – 2 шт.

Інноваційні технології 
у професійній освіті

навчальна 
дисципліна

ОК_4 Силабус 
ІТуПО.pdf

lvj3nnz3iX6Vw96ER
wOHwTjw8J77x+Yx

9LYPzPzJwfs=

ауд. 437
Мультимедійне обладнання 
(ноутбук, проєктор – 1 шт., 
акустична система – 1 шт., 
проєкційний екран). Комплект 
обладнання використовується 
для проведення наочної 
демонстрації презентаційного 
матеріалу.

Менеджмент 
професійної освіти

навчальна 
дисципліна

ОК_5 Силабус 
МПО.pdf

WOQPRY5J9AD+Eu
ckAGWKVdAk6Vi1e
XaXiUbwXjC5g5E=

Тренінговий центр
Мультимедійне обладнання 
(ноутбук, проєктор – 1 шт., 
акустична система – 1 шт., 
проєкційний екран).
Комплект обладнання 
використовується для 
проведення наочної демонстрації 
презентаційного матеріалу, 
проведення тренінгів.

Державний екзамен 
по захисту 
кваліфікаційної 
роботи

підсумкова 
атестація

ОК_8 Метод 
вказ_магістер 

_роб.pdf

ZvtAtXTWCDHZ8v5
vUqTT5xKHh9Ng7ze

I99TQCm5Xmv4=

1. Програмне забезпечення: сайт 
бібліотеки (доступ до 
наукометричних баз даних 
Scopus, Web of Science та Google 
Scholar, платформи Springer 
Link):  http://lib.knu.edu.ua;
електронний каталог: 
http://lib.ktu.edu.ua/?page _id=6;
електронний архів (DSpace KNU).



2. Тренінговий центр:
мультимедійне обладнання для 
проведення презентацій 
(ноутбук, проєктор – 1 шт., 
акустична система – 1 шт., 
проєкційний екран).
Комплект обладнання 
використовується для 
проведення наочної демонстрації 
презентаційного матеріалу, 
захисту кваліфікаційних робіт, 
проведення тренінгів.

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

ОК_9 Метод 
вказ_магістер 

_роб.pdf

ZvtAtXTWCDHZ8v5
vUqTT5xKHh9Ng7ze

I99TQCm5Xmv4=

1. Програмне забезпечення: сайт 
бібліотеки (доступ до 
наукометричних баз даних 
Scopus, Web of Science та Google 
Scholar, платформи Springer 
Link):  http://lib.knu.edu.ua;
електронний каталог: 
http://lib.ktu.edu.ua/?page _id=6;
електронний архів (DSpace KNU).
2. Тренінговий центр:
мультимедійне обладнання для 
проведення презентацій 
(ноутбук, проєктор – 1 шт., 
акустична система – 1 шт., 
проєкційний екран).
Комплект обладнання 
використовується для 
проведення наочної демонстрації 
презентаційного матеріалу, 
захисту кваліфікаційних робіт, 
проведення тренінгів.

Практика педагогічна навчальна 
дисципліна

ОК6_Роб.пр. 
Педагогічна 

практика для 
магістрів.pdf

a63ZWF1eEqokR+jb
VB36KXVgcDwipFSu

pguFdr+W0zU=

Проходить на базі коледжів (за 
укладеними договорами).
Презентація результатів 
проходження педпрактики, 
захист звітів здійснюється з 
використанням 
мультимедійного обладнання 
(ноутбук, проектор – 1 шт., 
акустична система – 1 шт., 
проекційний екран) у 
Тренінговому центрі.

Практика науково-
педагогічна

навчальна 
дисципліна

ОК7_Роб. пр. 
Науково-

педагогічна 
практика.pdf

XjTtSau2UL6BOX5D
lBee+3myfRL4Qi/5g

0ylvDkw7VY=

Діяльність здобувачів у період 
науково-педагогічної практики 
організовується в реальних 
умовах викладацької діяльності 
на базі кафедри професійної та 
соціально-гуманітарної освіти з 
наявним мультимедійним 
забезпеченням (ноутбук, 
проєктор – 1 шт., акустична 
система – 1 шт., проекційний 
екран). Комплект обладнання 
використовується для 
проведення наочної демонстрації 
презентаційного матеріалу під 
час проведення аудиторних 
занять бакалаврського циклу 
підготовки.

 
* 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



74855 Ткачук 
Вікторія 
Василівна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
бакалавра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

0101 
Педагогічна 

освіта, Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

010104 
Професiйне 
навчання, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 056479, 

виданий 
26.02.2020

10 Інноваційні 
технології у 
цифровій 
галузі

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Кандидат 
педагогічних наук.
3. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. ТкачукВ. В. 
Проектування 
професійних ІКТ-
компетентностей 
майбутніх інженерів-
педагогів 
[Електронний ресурс] 
/ Ткачук Вікторія 
Василівна // 
Інформаційні 
технології і засоби 
навчання. – 2016. – Т. 
53. – № 3. – С. 123–
141. – Режим доступу : 
http://journal.iitta.gov.
ua/index.php/itlt/articl
e/download/1411/1049 
2. Tkachuk V. The 
contents and structure 
of discipline «Computer 
document science» for 
future teaching 
engineers Electronic 
resource] / Viktoriia 
Tkachuk, Iryna Lanova 
// Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2016. – № 1. – P. 71–
74. – Access mode : 
http://www.metaljourn
al.com.ua/assets/Journ
al/english-
edition/MMI_2016_1/1
2_Tkachuk.pdf 
3. Tkachuk V. Mobile 
technologies in 
education [Electronic 
resource] / Natalia 
Kiyanovska, Natalya 
Rashevska, Viktoriia 
Tkachuk // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2016. – № 5. – P. 40-
43. – Access mode : 
http://www.metaljourn
al.com.ua/assets/Journ
al/english-
edition/MMI_2016_5/
006Kiyanovska.pdf 
4. Tkachuk V. 
Augmented reality in 
education of students 
with special educational 
needs [Electronic 
resource] / Viktoriia V. 
Tkachuk, Yuliia V. 
Yechkalo, Oksana M. 
Markova // Cloud 
Technologies in 
Education : Proceedings 
of the 5th Workshop on 
Cloud Technologies in 
Education (CTE 2017). 



Kryvyi Rih, Ukraine, 
April 28, 2017 / Edited 
by : Serhiy O. 
Semerikov, Mariya P. 
Shyshkina. – P. 66-71. – 
(CEUR Workshop 
Proceedings (CEUR-
WS.org), Vol. 2168). – 
Access mode : 
http://ceur-ws.org/Vol-
2168/paper9.pdf 
5. Tkachuk V. The 
Model of Use of Mobile 
Information and 
Communication 
Technologies in 
Learning Computer 
Sciences to Future 
Professionals in 
Engineering Pedagogy 
[Electronic resource] / 
Viktoriia V. Tkachuk, 
Vadym P. Shchokin, 
Vitaliy V. Tron // 
Augmented Reality in 
Education : Proceedings 
of the 1st International 
Workshop (AREdu 
2018). Kryvyi Rih, 
Ukraine, October 2, 
2018 / Edited by : 
Arnold E. Kiv, Vladimir 
N. Soloviev. – P. 103-
111. – (CEUR Workshop 
Proceedings (CEUR-
WS.org), Vol. 2257). – 
Access mode : 
http://ceur-ws.org/Vol-
2257/paper12.pdf
6. Tkachuk V. 
Augmented Reality in 
Training Engineering 
Students: Teaching 
Methods [Electronic 
resource] / Yuliia 
Yechkalo, Viktoriia 
Tkachuk, Tetiana 
Hruntova, Dmytro 
Brovko, Vitaliy Tron // 
ICT in Education, 
Research and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer : 
Proceedings of the 15th 
International 
Conference on ICT in 
Education, Research 
and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer 
(ICTERI 2019). Volume 
II: Workshops. 
Kherson, Ukraine, 
2019. – Р. 952–959. – 
Access mode : 
http://ceur-ws.org/Vol-
2393/paper_337.pdf
7. Tkachuk V. Methods 
building and printing 
3D models historical 
architectural objects 
[Electronic resource] / 
Igor Hevko, Olha 
Potapchuk, Iryna 
Lutsyk, Viktorya 
Yavorska and Viktoriia 
Tkachuk // The 



International 
Conference on History, 
Theory and 
Methodology of 
Learning (ICHTML 
2020). Kryvyi Rih, 
Ukraine, May 13-15, 
2020 / Edited by : V. 
Hamaniuk, S. 
Semerikov, Y. Shramko 
// SHS Web of 
Conferences. – 2020. – 
Vol. 75. – Access mode : 
https://www.shs-
conferences.org/articles
/shsconf/abs/2020/03/
shsconf_ichtml_2020_
04016/shsconf_ichtml_
2020_04016.html 
8. Tkachuk V. Selection 
of Mobile ICT for 
Learning Informatics of 
Future Professionals in 
Engineering Pedagogy 
[Electronic resource] / 
Viktoriia Tkachuk, 
Serhiy Semerikov, 
Yuliia Yechkalo, 
Svitlana Khotskina, 
Vladimir Soloviev // 
ICT in Education, 
Research and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer : 
Proceedings of the 16th 
International 
Conference on ICT in 
Education, Research 
and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer 
(ICTERI 2020). – 
Volume II: Workshops. 
Kharkiv, Ukraine, 
October 06-10, 2020. – 
P. 1058-1068. – Access 
mode : http://ceur-
ws.org/Vol-
2732/20201058.pdf
8. Tkachuk V. 
Exploring Student Uses 
of Mobile Technologies 
in University 
Classrooms: Audience 
Response Systems and 
Development of 
Multimedia [Electronic 
resource] / Viktoriia 
Tkachuk, Yuliia 
Yechkalo, Serhiy 
Semerikov, Maria 
Kislova, Valentyna 
Khotskina // ICT in 
Education, Research 
and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer : 
Proceedings of the 16th 
International 
Conference on ICT in 
Education, Research 
and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 



Knowledge Transfer 
(ICTERI 2020). Volume 
II: Workshops. Kharkiv, 
Ukraine, October 06-
10, 2020. – P. 1217-
1232. – Access mode : 
http://ceur-ws.org/Vol-
2732/20201217.pdf
10. Tkachuk V. Using 
augmented reality tools 
in the teaching of 
twodimensional plane 
geometry Electronic 
resource] / Natalya 
Rashevska, Serhiy 
Semerikov, Natalya 
Zinonos, Viktoriia 
Tkachuk, Mariya 
Shyshkina // 
Augmented Reality in 
Education 2020: 
Proceedings of the 3rd 
International Workshop 
on Augmented Reality 
in Education (AREdu 
2020). Kryvyi Rih, 
Ukraine, May 13, 2020. 
– P. 79-90. – Access 
mode : http://ceur-
ws.org/Vol-
2731/paper03.pdf

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України;
1. Ткачук В.В. 
Використання 
технології доповненої 
реальності у мобільно 
орієнтованому 
середовищі навчання 
ВНЗ / Є.О. Модло, 
Ю.В. Єчкало, С.О. 
Семеріков, В.В. Ткачук 
// Наукові записки. – 
Вип. 11. – Серія: 
Проблеми методики 
фізико-математичної і 
технологічної освіти: 
Ч. 1. – Кропивницький 
: РВВ КДПУ ім. В. 
Винниченка, 2017. – С. 
93–100.
2. Ткачук В.В. 
Діагностика рівня 
сформованості ІКТ-
компетентностей 
майбутніх інженерів-
педагогів 
комп’ютерного 
профілю / В.В. Ткачук 
// Наукові записки. – 
Вип. 11. – Серія: 
Проблеми методики 
фізико-математичної і 
технологічної освіти. 
Ч. 2. – 
Кропивницький : РВВ 
КДПУ ім. В. 
Винниченка, 2017. – С. 
205–212. 
3. Ткачук В.В. 
Проблеми 
стандартизації вищої 
освіти в контексті 
підготовки бакалаврів 
спеціальності 015.10 



Професійна освіта 
(Комп’ютерні 
технології) 
[Електронний ресурс] 
/ Бакум З.П., Хоцкіна 
С.М., Ткачук В.В. // 
Інженерні та освітні 
технології : 
щоквартальний 
науково-практичний 
журнал. – Кременчук : 
КрНУ, 2017. – Вип. 2 
(18). – C. 8–19. – 
Режим доступу : 
http://eetecs.kdu.edu.u
a/2017_02/EETECS201
7_0201.pdf 
4.  Ткачук В.В. 
Методичні аспекти 
підготовки майбутніх 
магістрів із 
професійної освіти в 
галузі комп’ютерних 
технологій / В. 
Ткачук, С. Хоцкіна, Т. 
Сулима, О. Гладченко 
// Професіоналізм 
педагога: теоретичні й 
методичні аспекти. – 
№ 12. – 2020. – C. 57–
74. DOІ: 0.31865/2414-
9292.12.2020.206735 
5. Ткачук В.В. 
Доповнена реальність 
як засіб реалізації 
дистанційного 
навчання в умовах 
карантину / В.В. 
Ткачук, Ю.В. Єчкало, 
А.С. Тарадуда, І.П. 
Стеблівець // Освітній 
дискурс : зб. наук. 
праць. – К. : ТОВ 
«Науково-
інформаційне 
агентство «Наука-
технології-
інформація», 2020. – 
Вип. 22 (4). – С. 43–53. 
– DOI : 
10.33930/ed.2019.5007.
22(4)-4.
6. Ткачук В.В. Засоби 
розробки доповненої 
реальності для Web: 
порівняльний аналіз / 
В.В. Ткачук, С.О. 
Семерiков, Ю.В. 
Єчкало, О.М. 
Маркова, М.М. Мінтій 
// Фізико-
математична освіта : 
науковий журнал. – 
Вип. 2 (24) / Сумський 
державний 
педагогічний 
університет ім. А.С. 
Макаренка, Фізико-
математичний 
факультет редкол.: О. 
В. Семеніхіна 
(гол.ред.) [та ін.]. – 
Суми : [СумДПУ ім. А. 
С. Макаренка], 2020. 
– C. 159–167. – DOI :  
10.31110/2413-1571-
2020-024-2-021 

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 



посібника або 
монографії;
1. Tkachuk V. 
Technology Education 
in Ukraine / Zinaida P. 
Bakum, Viktoriia V. 
Tkachuk // Technology 
Education Today: 
International 
Perspectives / Editors : 
M. J. de Vries, S. 
Fletcher, S. Kruse, P. 
Labudde, M. Lang, I. 
Mammes, C. Max, D. 
Münk, B. Nicholl, J. 
Strobel & M. 
Winterbottom). – 
Münster-New York : 
Waxmann, 2016. – P. 
147–163. – (Center of 
Excellence for 
Technology Education 
(CETE), Vol. 1). 
(Закордонна 
колективна 
монографія)
2. Ткачук В. В. Теорія 
та методика 
використання 
мобільних технологій 
навчання 
інформатичних 
дисциплін у 
підготовці інженерів-
педагогів з цифрових 
технологій : 
монографія / В.В. 
Ткачук, С.О. 
Семеріков // Теорія та 
методика 
електронного 
навчання. – Кривий 
Ріг : Видавничий 
відділ Криворізького 
національного 
університету, 2021. – 
Т. XII. – Вип. 1 (12) : 
спецвипуск 
«Монографія в 
журналі». – 340 с.

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Член редакційної 
колегії наукового 
видання The XIII 
International 
Conference on 
Mathematics, Science 
and Technology 
Education, 2021 
(Scopus)

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 



для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
курсу «Комп’ютерні 
технології в 
навчальному процесі» 
для бакалаврів 
cпеціальності 015 
«Професійна освіта. 
Комп’ютерні 
технології» денної та 
заочної форм 
навчання / Ткачук 
В.В. – Кривий Ріг : ВЦ 
«КНУ», Кривий Ріг. – 
2019. 
2. Методичні вказівки 
до виконання 
лабораторних робіт з 
курсу «Комп’ютерні 
технології в 
навчальному процесі» 
для бакалаврів 
cпеціальності 015 
«Професійна освіта. 
Комп’ютерні 
технології» денної та 
заочної форм 
навчання / Ткачук 
В.В. – Кривий Ріг : ВЦ 
«КНУ», Кривий Ріг. – 
2019. 
3. Ткачук В.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
курсу «Комп’ютерне 
документознавство» 
для бакалаврів 
cпеціальності 015 
«Професійна освіта. 
Комп’ютерні 
технології» денної та 
заочної форм 
навчання/ Ткачук В.В. 
– Кривий Ріг : ВЦ 
«КНУ», Кривий Ріг. – 
2019. 

14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 



групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу;
Керівник 
студентських 
наукових робіт 
Кулібаби А. С.: 
диплом І ступеня у 
2018 р., та ІІ ступеня у 
2019 р.; Радченка А.: 
диплом І ступеня у 
2021 р. – у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Інформаційно-
комунікаційні 
технології в освіті)».

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Ткачук В.В. Освітній 
портал для студентів з 
особливими освітніми 
потребами / В.В. 
Ткачук, Ю.В. Єчкало 
// New computer 
technology, 2018. – С. 
175–181.
2. Ткачук В.В. 



Дослiдження процесу 
використання 
мобiльних IКТ 
студентами 
унiверситетiв: 
мобiльнi тестовi 
системи та мобiльнi 
засоби розробки 
мультимедiа / В.В. 
Ткачук, Ю.В. Єчкало, 
С.О. Семерiков // 
Освітній вимір. – 
2019. – Вип. 1 (53). – 
С. 125–146. – DOI : 
10.31812/educdim.v53i1
.3839V 
3. Ткачук В.В. 
Доповнена реальність 
в інструкціях до 
лабораторних робіт з 
фізики / Ю.В. Єчкало, 
В.В. Ткачук // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства : 
матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
(22-24 травня 2019 р., 
м. Кривий Ріг) / М-во 
освіти і науки 
України, 
Криворізький нац. ун-
т. – Кривий Ріг, 2019. 
– С. 168.
4. Tkachuk V. Aspects 
of training bachelors in 
vocational education 
(Computer 
technologies) / V. 
Tkachuk, T. Sulyma, O. 
Tarasova, S Khotskina 
// Scientific Journal of 
Polonia University 32 
(1), 2019. – P. 90–98.
5. Ткачук В.В. 
Дослiдження процесу 
використання 
мобiльних IКТ 
студентами 
унiверситетiв: 
мобiльнi тестовi 
системи та мобiльнi 
засоби розробки 
мультимедiа / В.В. 
Ткачук, Ю.В. Єчкало, 
С.О. Семерiков // 
Освітній вимір. – 
2019. – Вип. 1 (53). – 
С. 125–146. – DOI : 
10.31812/educdim.v53i1
.3839 
6. Tkachuk V. 
Augmented reality as a 
online learning tool 
during COVID-19 
lockdown / Tkachuk 
Viktoriia, Yechkalo 
Yuliia // Abstracts of 
the IInd International 
Scientific and Practical 
Conference, 
Luxembourg, January, 
2021). − P. 354−356.

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
Учасник спільної 
науково-дослідної 



лабораторії з питань 
використання 
хмарних технологій в 
освіті Криворізького 
національного 
університету та 
Інституту 
інформаційних 
технологій і засобів 
навчання НАПН 
України

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років;
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
тринадцять років.

211328 Хоцкіна 
Світлана 
Миколаївна

в.о.завідува
ча кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
кандидата наук 

ДK 020141, 
виданий 

14.02.2014, 
Атестат 

доцента AД 
001221, 

виданий 
23.10.2018

22 Практика 
педагогічна

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Кандидат 
педагогічних наук.
Стажування: 
Національний 
педагогічний 
університет ім. М. П. 
Драгоманова, 
інженерно-
педагогічний 
факультет; кафедра 
теорії і методики 
технологічної освіти, 
довідка про 
проходження 
стажування № 171 від 
03.07.2018.
Міднародне 
стажування: 
Іnternatіоnal scіentіfіc 
and реdagogіcal 
іnternshір // IV 
International Scientific 
Congress «Society of 
Ambient Intelligence – 
2021». – Ukrаiпе. 
Uzbekistan. Latvia; 
April 12–16, 2021. – 
Certificate 086-2021.

3. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Svitlana Khotskina 
Selection of Mobile ICT 
for Learning 
Informatics of Future 
Professionals in 
Engineering Pedagogy / 
Viktoriia Tkachuk, 
Serhiy Semerikov, 
Yuliia Yechkalo, 
Svitlana Khotskina and 
Vladimir Soloviev // 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 



and Economic Matters 
(ICSF-2020 ICTERI 
2020): «ICT in 
Education, Research 
and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer». – 
Part V: 8th Illia O. 
Teplytskyi Workshop 
Computer Simulation 
in Education (CoSinE 
2020). – Р. 1058–1068. 
– http://ceur-
ws.org/Vol-2732/ 
https://www.facebook.c
om/sergey.semerikov.14
/posts/26882223181561
37 
http://ceur-ws.org/Vol-
2732/ 
ІндексScopus 
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=5664498200
0 
2. Svitlana Khotskina. 
Research of Net Users 
by Means of Big Data 
Technology / Irina 
Vdovychenko, Svitlana 
Khotskina, Mykola 
Khodukin, Ilyos 
Mamanazarov // SHS 
Web of Conferences 
100, 01021 – IV 
International Scientific 
Congress «Society of 
Ambient Intelligence – 
2021» (ISCSAI 2021): 
«Information 
Technologies and 
Business Innovations». 
– 
https://doi.org/10.1051
/shsconf/202110001021
; https://www.shs-
conferences.org/articles
/shsconf/abs/2021/11/s
hsconf_iscsai2021_010
21/shsconf_iscsai2021_
01021.html 
https://www.shs-
conferences.org/articles
/shsconf/pdf/2021/11/s
hsconf_iscsai2021_010
21.pdf 

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України;
1. Хоцкіна С.М. 
Методичні аспекти 
підготовки майбутніх 
магістрів із 
професійної освіти у 
галузі комп’ютерних 
технологій / Ткачук 
В.В., Хоцкіна С.М, 
Сулима Т.С., 
Гладченко О.В. // 
Професіоналізм 
педагога: теоретичні й 
методичні аспекти. – 
Слов’янськ : ДВНЗ 
«Донбаський 



державний 
педагогічний 
університет», 2020. – 
Вип. 12. – С. 57–74. 
Режим доступу : 
http://profped.ddpu.ed
u.ua/article/view/2067
35/206645 
2. Хоцкіна С.М. 
Проблеми 
стандартизації вищої 
освіти в контексті 
підготовки бакалаврів 
спеціальності 015.10 – 
Професійна освіта 
(комп’ютерні 
технології)» / Бакум 
З.П., Хоцкіна С.М., 
Ткачук В.В. // 
Інженерні та освітні 
технології. – 2017. – 
№ 2 (18). – С. 8–19. – 
Режим доступу : 
http://eetecs.kdu.edu.u
a/2017_02/EETECS201
7_0201.pdf 
3. Хоцкіна С.М. 
Упровадження 
діяльнісного підходу в 
контексті фахової 
підготовки педагогів 
професійного 
навчання (на 
прикладі вивчення 
дисциплін профільної 
та практичної 
підготовки) // 
Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах. – Запоріжжя. 
– 2016. – Вип. 46 (99). 
– С. 371–379.
4. Хоцкіна С.М. 
Аспекти формування 
культури мовлення у 
контексті сучасної 
вищої професійної 
освіти / С.М. Хоцкіна 
// Наукові записки. 
Серія «Філологічна» : 
зб. наук. пр. – Острог : 
Вид-во Нац. ун-ту 
«Острозька академія», 
2015. – Вип. 57. – С. 
221–225.
5. Хоцкіна С.М. 
Психолого-
педагогічні чинники 
адаптації випускників 
гірничих факультетів 
в умовах сучасного 
підприємства / Бакум 
З.П., Хоцкіна С.М. // 
Педагогіка вищої та 
середньої школи : зб. 
наук. пр. – Вип. 43. – 
Кривий Ріг : КДПІ, 
2015. – С. 281–285.
6. Хоцкіна С.М. 
Аспекти формування 
культури мовлення у 
контексті сучасної 
вищої професійної 
освіти / С.М. Хоцкіна 
// Наукові записки. 
Серія «Філологічна» : 
зб. наук. пр. – Острог : 
Вид-во Нац. ун-ту 
«Острозька академія», 



2015. – Вип. 57. – С. 
221–225.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
Підготовка гірничого 
інженера: школа – 
ВНЗ – підприємство : 
монографія / В.С. 
Моркун, З.П. Бакум, 
С.М. Хоцкіна, В.В. 
Ткачук. – Кривий Ріг : 
ВЦ ДВНЗ «КНУ», 
2015. – 244 с. 

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Науковий 
співробітник НДР № 
30-96-14 «Адаптивна 
система 
індивідуальної 
підготовки гірничого 
інженера на базі 
інтегрованої 
структури штучного 
інтелекту 
«Електронний 
наставник» (2014-
2016 рр.).

10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника;
В. о. завідувача 
кафедри інженерної 
педагогіки та мовної 
підготовки 



Криворізького 
національного 
університету, 2019–
2020 рр., з 2020 р. по 
теперішній час – в. о. 
завідувача кафедри 
професійної та 
соціально-
гуманітарної освіти.

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Методичні вказівки 
до практичних занять 
із дисципліни «Теорія 
і практика 
експерименту» для 
здобувачів другого 
рівня вищої освіти 
спеціальності 015 
«Професійна освіта 
(Цифрові технології)» 
галузі знань 01 
«Освіта» / С. 
М.Хоцкіна, Т. 
С.Сулима, О. 
В.Гладченко. – 
Кривий Ріг : КНУ, 
2020. – 43 с.
2. Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
з дисципліни «Теорія і 
практика 
експерименту» для 
здобувачів другого 
рівня вищої освіти 
спеціальності 015 
«Професійна освіта 
(Цифрові технології)» 
галузі знань 01 
«Освіта» / С. 
М.Хоцкіна, Т. 
С.Сулима, О. 
В.Гладченко. – 
Кривий Ріг : КНУ, 
2020. – 28 с.
3. Методичні вказівки 
до практичних занять 
із дисципліни 
«Методика 
викладання у вищій 
школі» для здобувачів 
другого рівня вищої 
освіти спеціальності 
015 «Професійна 
освіта (Цифрові 
технології)» галузі 
знань 01 «Освіта» / С. 
М.Хоцкіна, Т. 
С.Сулима. – Кривий 
Ріг : КНУ, 2020. – 32 с.
4. Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
із дисципліни 
«Методика 
викладання у вищій 
школі» для здобувачів 
другого рівня вищої 
освіти спеціальності 
015 «Професійна 



освіта (Цифрові 
технології)» галузі 
знань 01 «Освіта» / С. 
М.Хоцкіна, Т. 
С.Сулима. – Кривий 
Ріг : КНУ, 2020. – 23 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
кваліфікаційної 
роботи для 
магістрантів другого 
рівня вищої освіти 
денної та заочної 
форм навчання 
спеціальності 015 
«Професійна освіта 
(комп’ютерні 
технології) галузі 
знань 01 «Освіта» / 
Хоцкіна С.М., 
Тарасова О.В., Сулима 
Т.С. – Кривий Ріг : ВЦ 
«КНУ», Кривий Ріг. – 
2019. – 67 с.

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Хоцкіна С.М. 
Критеріальний аспект 
розвитку 
інформатично-
комунікативної 
компетентності 
майбутнього 
бакалавра із 
професійної освіти / 
С.М. Хоцкіна, Т.С. 
Сулима //Теоретико-
методичні основи 
підготовки 
конкурентоздатних 
фахівців у контексті 
сучасного ринку праці 
: ІІ Всеукраїн. наук.-
практ. конф., 31 
жовтня–1 лист. 2019 
року. – Секція 4. – 
Освітній простір як 
середовище 
формування та 
розвитку 
конкурентоздатного 
фахівця. – Режим 
доступу: 
www.kpgtl.dp.ua
2. Svitlana Khotskina. 
Aspects of training 
bachelors in vocational 
education (computer 
technologies) / 
Viktoriia Tkachuk, 
Tetiana Sulyma, Olena 
Tarasova, Svitlana 
Khotskina // Periodyk 
naukowy akademii 
Polonijnej. – 2019. – Nr 
32 (1). – Р. 90–98. – 
Режим доступу : 
https://doi.org/10.2385
6/3211 (doi: 
10.23856/3211). 
3. Khotskina Svitlana. 
Methodical aspects of 



personal work 
organization in the 
process of professional 
education of 
professional training 
teachers (as exemplified 
by study of professional 
and practical training 
program) / Svitlana 
Khotskina // Periodyk 
naukowy akademii 
Polonijnej. – 2018. – Nr 
26 (1). – Р. 108–116. – 
Режим доступу : 
https://doi.org/10.2385
6/2614 (doi: 
10.23856/2614). 
4. Хоцкіна С.М. 
Проблеми 
стандартизації вищої 
освіти в контексті 
підготовки бакалаврів 
спеціальності 015.10 – 
Професійна освіта 
(комп’ютерні 
технології)» / Бакум 
З.П., Хоцкіна С.М., 
Ткачук В.В. // 
Інженерні та освітні 
технології. – 2017. – 
№ 2 (18). – С. 8–19. – 
Режим доступу : 
http://eetecs.kdu.edu.u
a/2017_02/EETECS201
7_0201.pdf 
5. Хоцкіна С.М. 
Аспекти формування 
професійної 
мобільності 
магістрантів 
спеціальності 
«Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології» у процесі 
фахового становлення 
в умовах ВНЗ / С.М. 
Хоцкіна, О.В. 
Гладченко, Є.О. 
Фортуна, Б.В 
Шатровий // 
«Професійна 
підготовка фахівця в 
контексті потреб 
сучасного ринку праці 
: ІІ Всеукраїн. наук.-
практ. інтернет-
конфер., 28 лютого 
2017 р., Вінницький 
націон. аграрний ун-т, 
2017. – С. 135–139. 
6. Хоцкіна С.М. 
Упровадження 
діяльнісного підходу в 
контексті фахової 
підготовки педагогів 
професійного 
навчання (на 
прикладі вивчення 
дисциплін профільної 
та практичної 
підготовки) // 
Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах. – Запоріжжя. 
– 2016. – Вип. 46 (99). 
– С. 371–379.
7. Хоцкіна С.М. 
Комунікативний 



аспект підготовки 
педагогів 
професійного 
навчання у процесі 
вивчення дисциплін 
психолого-
педагогічного циклу / 
С.М. Хоцкіна // 
Трудове навчання та 
технології: сучасні 
реалії та перспективи 
розвитку : ХІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція пам’яті 
академіка Д.О. 
Тхоржевського, 23 
березня 2018 р., 
Націон. педагог. ун-т 
ім. М. П. 
Драгоманова. – 
Секція: Трудова та 
професійна 
підготовка. 
8. Хоцкіна С.М. 
Підготовка педагога 
професійного 
навчання у контексті 
сучасної парадигми 
вищої освіти / С.М. 
Хоцкіна // 
Інтернаціоналізація 
вищої освіти України: 
концептуальні засади, 
здобутки, проблеми, 
перспективи розвитку 
сторіччя : міжнародна 
наук.-практ. конф., 
15–16 грудня 2017 р., 
Приватний ВНЗ 
«Міжнародний 
науково-технічний 
університет ім. акад. 
Юрія Бугая». – Секція 
«Зміна освітніх 
парадигм у контексті 
викликів 
глобалізації». 
9. Хоцкіна С.М. 
Використання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій у процесі 
підготовки гірничих 
інженерів у ВНЗ / 
С.М. Хоцкіна, В.В. 
Ткачук // 
Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані технології 
у виробництві та 
освіті: стан 
досягнення 
перспективи 
розвитку: матеріали 
Всеукраїнської наук.-
практ. Internet-
конференції (14–20 
березня 2016 року). – 
Черкаси, 2016. – С. 
175–177.
10. Хоцкіна С. М. 
Адаптаційні аспекти 
діяльності процесу 
професійного 
становлення 
випускників вищих 
навчальних закладів / 
О.В. Гладченко, С.М. 
Хоцкіна // 
Методичний вісник, 



Кривор. профес. 
гірничо-технолог. 
ліцей, КПГТЛ, 
Спецвип. 3. – 2017. – 
С. 16–19.
11. Хоцкіна С.М.. 
Психолого-
педагогічні чинники 
адаптації випускників 
гірничих факультетів 
в умовах сучасного 
підприємства / Бакум 
З.П., Хоцкіна С.М. // 
Педагогіка вищої та 
середньої школи : зб. 
наук. пр. – Вип. 43. – 
Кривий Ріг : КДПІ, 
2015. – С. 281–285.
12. Хоцкіна С.М. 
Аспекти формування 
культури мовлення у 
контексті сучасної 
вищої професійної 
освіти / С.М. Хоцкіна 
// Наукові записки. 
Серія «Філологічна» : 
зб. наук. пр. – Острог : 
Вид-во Нац. ун-ту 
«Острозька академія», 
2015. – Вип. 57. – С. 
221–225.

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років;
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю вісім 
років.

328737 Тарасова 
Олена 
Володимирів
на

доцент, 
керівник 
центру 
забезпечен
ня якості 
вищої 
освіти, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
національний 
університет, 

рік закінчення: 
2020, 

спеціальність: 
015 

Професійна 
освіта, Диплом 
кандидата наук 

ДK 064814, 
виданий 

26.01.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
034255, 
виданий 

01.03.2013

24 Психологія 
вищої школи

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Кандидат 
психологічних наук.
Стажування: 
Національний 
педагогічний 
університет ім. М. П. 
Драгоманова, 
інженерно-
педагогічний 
факультет; кафедра 
теорії і методики 
технологічної освіти, 
довідка про 
проходження 
стажування № 172 від 
03.07.2018.

3. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
Tarasova Olena V. 
Defining and modeling 
of students' 
professional thinking 
development 
dependence on their 
training process 
organization / Andrey I. 



Kupin, Olena V. 
Tarasova, Svitlana V. 
Sokolova, Ivan O. 
Muzyka, Vitaliy V. Tron 
// Cloud Technologies 
in Education. 
Proceedings of the 6th 
Workshop CTE 2018. – 
Kryvyi Rih, Ukraine. – 
2018. – Vol. 2433. – P. 
33–47.

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Тарасова О.В. 
Психологічні засади 
розвитку професійної 
технічної творчості 
фахівців у сучасних 
умовах вузівської 
підготовки / О.В. 
Тарасова // 
Психологічні науки: 
проблеми і здобутки. 
– Додаток 1 до № 2. – 
Т. VI (31). – 2011. – 
Тематичний випуск 
«Вища освіта України 
у контексті інтеграції 
до європейського 
освітнього простору». 
– С. 461–467.
2. Тарасова О.В. 
Теоретичні аспекти 
розвитку 
професійного 
мислення особистості 
/ О.В. Тарасова ; зб. 
наук.  праць Інституту 
психології ім. Г.С. 
Костюка НАПН 
України / за заг. ред. 
С.Д. Максименка. Т 
.XIII. – Ч. 6. – К. : Вид-
во «ГНОЗІС», 2012. – 
С. 351–357.
3. Тарасова О. В. 
Складові 
психологічної 
готовності до 
професійної 
мобільності сучасного 
фахівця / О.В. 
Тарасова // Молодий 
вчений. – 2015. – № 
12. – С. 97 – 100.
4. Тарасова О.В. 
Творче мислення 
фахівця як 
передумова розвитку 
його професійної 
мобільності / О.В. 
Тарасова // Обрії. – 
2015. – № 2. – С. 27–
30.
5. Тарасова О.В. 
Розвиток 
психологічної 
мобільності майбутніх 
педагогів 
професійного 
навчання у процесі 
професійної 
підготовки / О.В. 
Тарасова // Науковий 
вісник Інституту 



професійно-технічної 
освіти НАПН України. 
Професійна 
педагогіка: зб. наук. 
праць: Вип. 17 / Інст-т 
проф.-тех. освіти 
НАПН України; [Ред. 
кол.: В.О. Радкевич 
(голова) та ін.]. – 
ЖККГВ «Полісся» 
ЖОР., 2018. –158 с. – 
С. 95–101.
6. Тарасова О.В. 
Емоційний інтелект 
як складова 
психологічної 
мобільності майбутніх 
педагогів 
професійного 
навчання / О.В. 
Тарасова // Науковий 
часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. – 
Серія 5. Педагогічні 
науки: реалії та 
перспективи. – Вип. 
68 ; за наук. ред. В.Д. 
Сиротюка ; М-во 
освіти і науки 
України, Нац. пед. ун-
т ім. М.П. 
Драгоманова. – К. : 
Вид-во НПУ ім. М.П. 
Драгоманова, 2019. – 
С. 208–211.
7. Тарасова О.В. 
Розвиток психолого-
педагогічної 
компетентності 
викладачів 
теоретичного 
навчання та 
інструкторів 
виробничого 
навчання в умовах 
промислового 
підприємства: 
андрагогічний аспект 
/ Тарасова О.В., 
Сулима Т.С. // Освіта 
дорослих: теорія, 
досвід, перспективи: 
зб. наук. пр. / [редкол. 
Л.Б. Лук’янова, 
Аніщенко О.В. та ін.]; 
Ін-т пед. освіти і 
освіти дорослих ім. 
Івана Зязюна НАПН 
України. – К., 2020. – 
Вип. 1 (17). – С. 87–97.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. О.В. Тарасова. 
Психологія: навч. 
посібн. / Л.М. 
Стецкевич, О.В. 
Тарасова. – Кривий 
Ріг: ВЦ КТУ, 2009. – 
180 с.
2. Тарасова О.В. 
Навчальні задачі 
професійного 
спрямування у 
підготовці учнів ПТНЗ 



гірничого профілю: 
навч. посібн. / 
Тарасова О.В. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий дім, 
2009. – 80 с.

7) робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
освіти МОН:
1. Член Експертної 
комісії з проведення 
первинної 
акредитаційної 
експертизи освітньо-
професійної програми 
«Початкова освіта» зі 
спеціальності 013 
«Початкова освіта» за 
освітньо-
кваліфікаційним 
рівнем спеціаліст у 
Центральноукраїнсько
му державному 
педагогічному 
університеті ім. 
Володимира 
Винниченка (Наказ 
МОН України від 
07.12.2018 р. № 2824-
л).
2. Експерт 
Національного 
агентства з 
акредитації освітніх 
програми 053 
«Психологія» за 
другим 
(магістерським) 
рівнем вищої освіти в 
Приватному вищому 
навчальному закладі 
«Міжнародний 
економіко-
гуманітарний 
університет ім. акад. 
Степана Дем'янчука» 
(Наказ НАЗЯВО від 
18.11.2020 р. № 1777-
Е).
3. Експерт 
Національного 
агентства з 
акредитації освітньої 
програми 053 
«Психологія» за 
першим 
(бакалаврським) 



рівнем вищої освіти в 
Приватному вищому 
навчальному закладі 
«Медико-
Природничий 
Університет» (Наказ 
НАЗЯВО від 
16.04.2021 р. №855-Е).

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
ВіВідповідальний 
виконавець НДР: 
«Теоретико-методичні 
засади формування 
професійної 
мобільності у 
майбутніх педагогів» 
(номер держреєстрації 
0115U003179) (2015–
2017 рр.).

10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. Заступник декана 
факультету 
інформаційних 
технологій (2011–2017 
рр.). 
2. Відповідальний 
секретар приймальної 
комісії ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет» (2016– 
2018 рр). 
3. Заступник 
відповідального 
секретаря 



приймальної комісії 
Криворізького 
національного 
університету (2019–
2020 рр.). 
4. В.о. завкафедри 
інженерної педагогіки 
та мовної підготовки 
(2017–2019 рр.). 
5. Керівник Центру 
забезпечення якості 
вищої освіти (з 2019 р. 
– по теперішній час).

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
кваліфікаційної 
роботи для 
магістрантів другого 
рівня вищої освіти 
денної та заочної 
форм навчання 
спеціальності 015 
«Професійна освіта 
(комп’ютерні 
технології) галузі 
знань 01 «Освіта» / 
Хоцкіна С.М., 
Тарасова О.В., Сулима 
Т.С. – Кривий Ріг : ВЦ 
«КНУ», м. Кривий Ріг. 
– 2019. – 67 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
кваліфікаційної 
роботи для студентів 
денної та заочної 
форм навчання 
напряму підготовки 
6.010104 «Професійна 
освіта (за профілем)», 
спеціальності 015 
«Професійна освіта. 
Комп’ютерні 
технології», 015 
«Професійна освіта. 
Електротехніка та 
електромеханіка» 
галузі знань 01 
«Освіта»» / Тарасова 
О.В., Сулима Т.С., 
Хоцкіна С.М. – 
Кривий Ріг, 2018. – 50 
с.
3. Тарасова О.В. 
Методичні вказівки до 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Психологія вищої 
школи» (для 
підготовки здобувачів 
вищої освіти за 
освітньо-професійною 
програмою 
«Професійна освіта 
(цифрові технології) 
другого 



(магістерського) 
рівня) / О.В. Тарасова. 
– Кривий Ріг: ВЦ 
КНУ, 2020. – 16 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Психологія вищої 
школи» (для 
підготовки здобувачів 
вищої освіти за 
освітньо-професійною 
програмою 
«Професійна освіта 
(цифрові технології) 
другого 
(магістерського) 
рівня) / О.В. Тарасова. 
–  Кривий Ріг: ВЦ 
КНУ, 2020. – 28 с.
5. Тарасова О.В. 
Методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Психологія» (для 
підготовки здобувачів 
вищої освіти зі 
спеціальності 015 
«Професійна освіта 
(за спеціалізаціями)» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня) / О.В. Тарасова. 
– Кривий Ріг: ВЦ 
КНУ, 2020. – 40 с.
6. Тарасова О.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Конфліктологія у 
професійній 
діяльності» (для 
підготовки здобувачів 
вищої освіти з усіх 
спеціальностей) / О.В. 
Тарасова. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр КНУ, 2020. – 20 
с.
7. Тарасова О.В. 
Методичні вказівки до 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Конфліктологія у 
професійній 
діяльності» (для 
підготовки здобувачів 
вищої освіти з усіх 
спеціальностей) / О.В. 
Тарасова. – Кривий 
Ріг: ВЦ КНУ, 2020. – 
20 с.
8. Тарасова О.В. 
Методичні вказівки до 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Психологія» (для 
підготовки здобувачів 
вищої освіти зі 
спеціальності 015 
«Професійна освіта 
(за спеціалізаціями)» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня) (ІІ курс) / О.В. 
Тарасова. – Кривий 
Ріг: ВЦ КНУ, 2020. – 



16 с.

14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Керівництво 
науковою роботою 
студентки 1 курсу 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти зі 
спеціальності 015 
«Професійна освіта 
(Комп’ютерні 
технології)» 
Максименко О., яка 



посіла ІІІ місце у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт з 
професійної освіти 
(Українська 
інженерно-
педагогічна академія, 
м. Харків, 2019 р.).
2. Керівництво 
науковою роботою 
студентки 1 курсу 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти зі 
спеціальності 015 
«Професійна освіта 
(Цифрові технології)» 
Мельник К., яка 
посіла ІІІ місце у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт з 
професійної освіти 
(Українська 
інженерно-
педагогічна академія, 
м. Харків, 2021 р.).

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Тарасова О.В. 
Психологічний зміст 
професійного 
мислення особистості 
// Materialy VII 
mezinarodni bedeko – 
prakticka conference 
«Dny vedy – 2011». – 
Dil 18. Psychologic a 
sociologie: Praha. 
Publishing House 
«Education and 
Science» s.r.o. – 80 str.
2. Olena Tarasova. 
Theoretical aspects of 
professional thinking 
individual. – British 
Journal of Science, 
Education and Culture, 
2014. No.1. (5) 
(January-June). 
Volume V. «London 
University Press». 
London, 2014. – p. 
597–602
3. Тарасова О. 
Професійна 
мобільність як 
економічна категорія 
/ Л. Сушенцева, О. 
Тарасова, Т. Сулима // 
Massachusetts Review 
of Science and 
Technologies, Volume 
VII. – «MIT Press», 
2016.  – № 1(13). – Р. 
582–591.
4. Тарасова О.В. 
Особливості 
формування 
психологічної 
готовності майбутніх 



фахівців до 
професійної 
мобільності / О.В. 
Тарасова. // 
Європейський 
університет: імідж, 
мобільність та 
соціальні 
перспективи: матер. 
Міжнар. наук.-
практ.конфер. для 
студентів та молодих 
учених (Суми, 16–17 
травня 2016 р.). – 
Суми : СумДПУ ім. А. 
С. Макаренка, 2016. – 
С. 127–129.
5. Тарасова О. 
Психологічна 
структура професійної 
мобільності фахівців / 
Тарасова О. // 
Фундаментальні та 
прикладні 
дослідження: сучасні 
науково-практичні 
рішення і підходи: 
збірник матеріалів ІІ-
ої Міжнародної 
науково-практичної 
конференції / 
[редактори-
упорядники А. 
Душний, М. 
Махмудов, В. 
Ільницький, І. 
Зимомря]. – Баку – 
Ужгород – Дрогобич: 
По́світ, 2017. – С. 588.
6. Тарасова О.В. 
Професійна 
мобільність фахівця 
як шлях до 
інтернаціоналізації 
університетської 
освіти / О.В. Тарасова 
// Інтернаціоналізація 
вищої освіти України: 
концептуальні засади, 
здобутки, проблеми, 
перспективи розвитку 
: матер. Міжнар. 
наук.-практ. конф., м. 
Київ, 15–16 груд. 2017 
р. / ПВНЗ 
«Міжнародний 
науково-технічний 
університет ім. акад. 
Юрія Бугая». – 
Вінниця : [ФОП 
Корзун Д. Ю.], 2018. – 
С. 251–254.
7. Olena Tarasova. 
Aspects of training 
bachelors in vocational 
education (computer 
technologies) / 
Viktoriia Tkachuk, 
Tetiana Sulyma, Olena 
Tarasova, Svitlana 
Khotskina // Periodyk 
naukowy akademii 
Polonijnej. – 2019. – Nr 
32 (1). – Р. 90–98. – 
Режим доступу: 
https://doi.org/10.2385
6/3211 (doi: 
10.23856/3211). 
8. Тарасова О.В. 
Розвиток креативного 
мислення майбутніх 



педагогів 
професійного 
навчання у 
навчально-виховному 
процесі : Матер. ІV 
Міжнар. наук.-практ. 
конфер. «Актуальні 
тенденції розвитку 
освіти, науки й 
технологій (м. Бахмут, 
27 травня 2020 р.) / 
Навчально-науковий 
професійно-
педагогічний ін-т 
української 
інженерно-
педагогічної академії, 
м. Бахмут [упоряд. 
Г.Г. Михальченко]: у 
2-х томах. – Т. 1. – 
Бахмут: ННППІ УІПА, 
2020. – С.31–34.

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років;
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю понад 
двадцять років.

349905 Стойчик 
Тетяна 
Іванівна

доцент, 
Сумісництв
о

інформаційних 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Донецький 
державний 
університет 
економіки і 
торгівлі ім. 

М.Туган-
Барановського, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

091711 
Технологія 

харчування, 
Диплом 
магістра, 

Центральний 
інститут 

післядипломно
ї педагогічної 

освіти, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

000009 
Управління 
навчальним 

закладом, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 028912, 

виданий 
30.06.2015

9 Менеджмент 
професійної 
освіти

1. Основне місце 
роботи – 
Криворізький 
професійний гірничо-
технологічний ліцей.
2. Доктор 
педагогічних наук.
3. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України;
1. Стойчик Т.І. 
Конкурентоздатність 
фахівця професійного 
навчального закладу: 
проблеми і 
перспективи / 
Стойчик Т.І. // 
Науковий вісник 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України. Серія 
«Педагогіка. 
Психологія. 
Філософія». – К. : 
Міленіум, 2017. – Вип. 
259. – С. 251–257.
2. Стойчик Т.І. 
Сутність 
конкурентоздатності 
як соціально-
економічного явища / 
Стойчик Т.І. // 
Науковий вісник 
Мукачівського 
державного 
університету. Серія 
«Педагогіка та 
психологія» : зб. наук. 
праць. – Мукачево : 
МДУ, 2017. – Вип. 2 
(6). – С. 52–55.



3. Стойчик Т.І. 
Управління якістю 
підготовки фахівців у 
професійних 
навчальних закладах: 
теоретичний аспект / 
Стойчик Т.І. // Обрії : 
наук.-пед. журнал. 
Івано-Франківськ, 
2017. – № 2 (45). – С. 
81–84.
4. Стойчик Т.І. 
Сучасні виклики до 
якості професійної 
освіти в Україні / 
Стойчик Т.І. // Вісник 
післядипломної 
освіти. Серія 
«Педагогічні науки» : 
зб. наук. праць. – К. : 
Атопол Груп, 2017. – 
Вип. 5 (34). – С. 81–84.
5. Стойчик Т.І. Вплив 
глобалізаційних 
процесів на 
формування 
конкурентоздатного 
фахівця / Стойчик Т.І. 
//  Теорія та методика 
управління освітою : 
електр. наук. фах. вид. 
Київ, 2017. – № 2 (20). 
– URL : 
http://umo.edu.ua/ima
ges/content/nashi 
_vydanya/ 
metod_upr_osvit/v2_1
7/Стойчик.pdf (дата 
звернення: 
25.10.2017).
6. Стойчик Т.І. 
Система оцінки якості 
професійної 
підготовки в країнах 
Європейського Союзу 
/ Стойчик Т.І. //  
Педагогічний 
альманах : зб. наук. 
праць. – Херсон : 
КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної 
освіти», 2018. – Вип. 
37. – С. 205–210.
7. Стойчик Т.І. 
Стандартизація в 
системі професійної 
освіти і навчання / 
Стойчик Т.І. // Вісник 
Київського 
національного 
університету ім. Т. 
Шевченка. – Серія 
«Педагогіка». – Київ, 
2018. – Вип. 1 (7). – С. 
66–69.
8. Стойчик Т.І. 
Сучасні напрями 
наукових досліджень з 
управління якістю 
підготовки 
конкурентоздатних 
фахівців / Стойчик 
Т.І. // Збірник 
наукових праць 
Херсонського держ. 
ун-ту, 2018. – Вип. 
LXXXI, Т. 2. – С. 188–
192.
9. Стойчик Т.І. 
Національна рамка 
кваліфікацій як 



інструмент 
забезпечення якості 
професійної освіти / 
Стойчик Т.І. // 
Професійна освіта: 
проблеми і 
перспективи : зб. наук. 
праць. – К. : ІПТО 
НАПН України, 2018. 
– Вип. 14. – С. 44–49.
10. Стойчик Т.І. 
Міжнародні освітні 
проекти як засіб 
професійної 
підготовки 
конкурентоспроможн
их фахівців Стойчик 
Т.І. // Нові технології 
навчання : зб. наук. 
праць. – Київ, 2018. – 
Вип. 91. – С. 242–253.
11. Стойчик Т.І. 
Інтеграційно-
комунікативний вимір 
інформаційно-
освітнього простору 
закладу професійної 
освіти / Стойчик Т.І. 
// Вісник Черкаського 
університету ім. Б. 
Хмельницького. – 
Серія «Педагогічні 
науки». – Черкаси : 
2018. – № 16. – С. 45–
50.
12. Стойчик Т.І. 
Формування 
сучасного ринку 
працi: аналiз попиту i 
пропозицiї робочої 
сили / Стойчик Т.І. // 
Науковий вісник 
Інституту професійно-
технічної освіти 
НАПН України. 
Професійна 
педагогіка. Київ : 
ЖККГВ «Полісся» 
ЖОР, 2018. – Вип. 17. 
– С. 101–106.
13. Стойчик Т.І. 
Показники і критерії 
оцінювання якості 
професійної освіти 
при інтегрованому 
навчанні / Стойчик 
Т.І. // Проблеми 
освіти : зб. наук. 
праць. – К., 2019. – 
Вип. 93. – С. 141–156.
14. Стойчик Т.І. 
Парадигмальний 
підхід до управління 
якістю професійної 
освіти й навчання 
конкурентоздатних 
фахівців / Стойчик 
Т.І. // Педагогічний 
альманах : зб. наук. 
праць. – Херсон : 
КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної 
освіти», 2019. – Вип. 
41. – С. 240–245.
15. Стойчик Т.І. Умови 
формування 
соціального 
партнерства у 
закладах професійної 
(професійно-
технічної) освіти в 



Україні / Стойчик Т.І. 
// Освітні обрії (Обрії) 
: наук.-пед. журнал. 
Івано-Франківськ, 
2019. – № 1 (48). – С. 
38–42.
16. Стойчик Т.І. 
Теоретичні основи 
створення моделей у 
педагогічних 
дослідженнях / 
Стойчик Т.І. // Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету ім. М. 
Остроградського. 
Кременчук : КрНУ, 
2020. – Вип. 2 (121). – 
С. 25–33.
17. Стойчик Т.І. 
Освітній кластер як 
форма соціального 
партнерства / 
Стойчик Т.І. // Вісник 
післядипломної 
освіти. Серія 
«Педагогічні науки» : 
зб. наук. праць. Київ : 
Атопол Груп, 2020. – 
Вип. 11 (40). – С. 183–
198.
18. Стойчик Т.І. 
Концептуальні основи 
управління якістю 
підготовки 
конкурентоздатних 
фахівців / Стойчик 
Т.І. // Вісник 
післядипломної 
освіти. Серія 
«Педагогічні науки» : 
зб. наук. праць. – К. : 
Атопол Груп, 2020. – 
Вип. 13 (42). – С. 240–
258.
19. Стойчик Т.І. 
Концепція 
застосування хаб-
технологій в 
управлінні якістю 
підготовки 
конкурентоздатних 
фахівців у закладах 
професійної 
(професійно-
технічної) освіти / 
Стойчик Т. І. // 
Актуальні питання 
гуманітарних наук : 
зб. наук. праць. 
Дрогобич : 
Гельветика, 2020. –
Вип. 29. – Т. 4. – С. 
157–161.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Стойчик Т.І. 
Управління якістю 
підготовки 
конкурентоздатних 
фахівців у закладах 
професійної освіти: 
теорія та практика : 
монографія ; за наук. 
ред. Л.М. Сергеєвої. 
Дніпро : Журфонд, 
2020. – 767 с.



2. Stoychyk T, Sergeeva 
L. The influence of the 
trends of the world 
labor market on the 
quality of vocational 
education and the 
competitiveness of 
Ukrainian specialists 
Association agreement: 
driving integrational 
changes : monograph. 
Chicago ; Illinois ; USA, 
2019. – P. 529–546.
3. Стойчик Т. І. 
Конкурентоздатність 
як умова 
професійного 
становлення фахівців : 
монографія / Стойчик 
Т. І., Сергеєва Л. М. 
Дніпро : Журфонд, 
2020. – 181 с.

5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»;
1. Проєкт «Навички 
для 
працевлаштування» 
(Saskatchewan 
Polytechnic (Канада).
2. Українсько-
німецький проєкт 
«Розвинений 
соціальний діалог у 
Дніпропетровському 
регіоні».
3. Проєкт Східного 
партнерства щодо 
навчання на робочому 
місці у професійно-
технічній освіті 
(WBL).

7) робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
освіти МОН; 
1. Член науково-
методичної комісії з 
інноваційної 
діяльності сектору 
професійної 



(професійно-
технічної) освіти 
Науково-методичної 
ради Міністерства 
освіти і науки України 
(наказ Міністерства 
освіти і науки України 
від 22.01.2021 р. №95 
«Про утворення 
предметних 
(галузевих) 
експертних комісій та 
експертних груп».

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
1. Участь у науковому 
дослідженні з теми: 
«Науково-методичні 
засади підвищення 
ефективності 
державно-
громадського 
управління 
неперервною освітою 
в умовах суспільних 
трансформацій в 
Україні» (державний 
реєстраційний номер 
ДР 0116U007183).
2. Участь в 
експериментальній 
роботі всеукраїнського 
рівня за темою: 
«Педагогічні умови 
формування 
конкурентоздатності 
фахівців гірничого 
профілю у 
професійно-технічних 
навчальних закладах» 
(наказ Міністерства 
освіти і науки України 
від 13.06.2016 р. 
№665 «Про 
проведення 
експерименту 
всеукраїнського рівня 
на базі Криворізького 
професійного гірничо-
технологічного 
ліцею».

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Стойчик Т.І. 



Створення 
позитивного іміджу 
професійного 
навчального закладу. 
Управління розвитком 
професійного 
навчального закладу: 
праксеологічні засади 
: навч. посіб. / 
Сергеєва Л. М., Лукіна 
Т. О. та ін. ; за наук. 
ред. Л. М. Сергеєвої, Т. 
О. Лукіної. – К. : Ліра-
К, 2017. – 124 с.
2. Стойчик Т.І. 
Створення 
позитивного іміджу 
закладу освіти у 
системі управління 
якістю підготовки 
фахівців: спецкурс для 
керів. та пед. кадрів 
закладів освіти, 2020. 
– 39 с. URL: 
http://uvupo.ues.net.ua
/.

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
1.Член піклувальної 
ради закладів 
професійної 
(професійно-
технічної) освіти.
2. Член робочих груп 
зі створення 
стандартів 
професійної 
(професійно-
технічної) освіти.

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років;
Заступник директора з 
навчальної (2001–2011 
рр.), навчально-
виробничої (2012–
2021 рр.) роботи 
закладу професійної 
(професійно-
технічної) освіти.

211328 Хоцкіна 
Світлана 
Миколаївна

в.о.завідува
ча кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
кандидата наук 

ДK 020141, 
виданий 

14.02.2014, 
Атестат 

доцента AД 
001221, 

виданий 
23.10.2018

22 Методика 
викладання у 
вищій школі

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Кандидат 
педагогічних наук.
Стажування: 
Національний 
педагогічний 
університет ім. М. П. 
Драгоманова, 
інженерно-
педагогічний 
факультет; кафедра 
теорії і методики 
технологічної освіти, 
довідка про 
проходження 
стажування № 171 від 
03.07.2018.
Міднародне 
стажування: 
Іnternatіоnal scіentіfіc 
and реdagogіcal 
іnternshір // IV 
International Scientific 
Congress «Society of 



Ambient Intelligence – 
2021». – Ukrаiпе. 
Uzbekistan. Latvia; 
April 12–16, 2021. – 
Certificate 086-2021.

3. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Svitlana Khotskina 
Selection of Mobile ICT 
for Learning 
Informatics of Future 
Professionals in 
Engineering Pedagogy / 
Viktoriia Tkachuk, 
Serhiy Semerikov, 
Yuliia Yechkalo, 
Svitlana Khotskina and 
Vladimir Soloviev // 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF-2020 ICTERI 
2020): «ICT in 
Education, Research 
and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer». – 
Part V: 8th Illia O. 
Teplytskyi Workshop 
Computer Simulation 
in Education (CoSinE 
2020). – Р. 1058–1068. 
– http://ceur-
ws.org/Vol-2732/ 
https://www.facebook.c
om/sergey.semerikov.14
/posts/26882223181561
37 
http://ceur-ws.org/Vol-
2732/ 
ІндексScopus 
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=5664498200
0 
2. Svitlana Khotskina. 
Research of Net Users 
by Means of Big Data 
Technology / Irina 
Vdovychenko, Svitlana 
Khotskina, Mykola 
Khodukin, Ilyos 
Mamanazarov // SHS 
Web of Conferences 
100, 01021 – IV 
International Scientific 
Congress «Society of 
Ambient Intelligence – 
2021» (ISCSAI 2021): 
«Information 
Technologies and 
Business Innovations». 
– 
https://doi.org/10.1051



/shsconf/202110001021
; https://www.shs-
conferences.org/articles
/shsconf/abs/2021/11/s
hsconf_iscsai2021_010
21/shsconf_iscsai2021_
01021.html 
https://www.shs-
conferences.org/articles
/shsconf/pdf/2021/11/s
hsconf_iscsai2021_010
21.pdf 

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України;
1. Хоцкіна С.М. 
Методичні аспекти 
підготовки майбутніх 
магістрів із 
професійної освіти у 
галузі комп’ютерних 
технологій / Ткачук 
В.В., Хоцкіна С.М, 
Сулима Т.С., 
Гладченко О.В. // 
Професіоналізм 
педагога: теоретичні й 
методичні аспекти. – 
Слов’янськ : ДВНЗ 
«Донбаський 
державний 
педагогічний 
університет», 2020. – 
Вип. 12. – С. 57–74. 
Режим доступу : 
http://profped.ddpu.ed
u.ua/article/view/2067
35/206645 
2. Хоцкіна С.М. 
Проблеми 
стандартизації вищої 
освіти в контексті 
підготовки бакалаврів 
спеціальності 015.10 – 
Професійна освіта 
(комп’ютерні 
технології)» / Бакум 
З.П., Хоцкіна С.М., 
Ткачук В.В. // 
Інженерні та освітні 
технології. – 2017. – 
№ 2 (18). – С. 8–19. – 
Режим доступу : 
http://eetecs.kdu.edu.u
a/2017_02/EETECS201
7_0201.pdf 
3. Хоцкіна С.М. 
Упровадження 
діяльнісного підходу в 
контексті фахової 
підготовки педагогів 
професійного 
навчання (на 
прикладі вивчення 
дисциплін профільної 
та практичної 
підготовки) // 
Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах. – Запоріжжя. 
– 2016. – Вип. 46 (99). 
– С. 371–379.
4. Хоцкіна С.М. 
Аспекти формування 



культури мовлення у 
контексті сучасної 
вищої професійної 
освіти / С.М. Хоцкіна 
// Наукові записки. 
Серія «Філологічна» : 
зб. наук. пр. – Острог : 
Вид-во Нац. ун-ту 
«Острозька академія», 
2015. – Вип. 57. – С. 
221–225.
5. Хоцкіна С.М. 
Психолого-
педагогічні чинники 
адаптації випускників 
гірничих факультетів 
в умовах сучасного 
підприємства / Бакум 
З.П., Хоцкіна С.М. // 
Педагогіка вищої та 
середньої школи : зб. 
наук. пр. – Вип. 43. – 
Кривий Ріг : КДПІ, 
2015. – С. 281–285.
6. Хоцкіна С.М. 
Аспекти формування 
культури мовлення у 
контексті сучасної 
вищої професійної 
освіти / С.М. Хоцкіна 
// Наукові записки. 
Серія «Філологічна» : 
зб. наук. пр. – Острог : 
Вид-во Нац. ун-ту 
«Острозька академія», 
2015. – Вип. 57. – С. 
221–225.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
Підготовка гірничого 
інженера: школа – 
ВНЗ – підприємство : 
монографія / В.С. 
Моркун, З.П. Бакум, 
С.М. Хоцкіна, В.В. 
Ткачук. – Кривий Ріг : 
ВЦ ДВНЗ «КНУ», 
2015. – 244 с. 

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Науковий 
співробітник НДР № 
30-96-14 «Адаптивна 
система 
індивідуальної 
підготовки гірничого 
інженера на базі 
інтегрованої 
структури штучного 
інтелекту 
«Електронний 
наставник» (2014-



2016 рр.).

10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника;
В. о. завідувача 
кафедри інженерної 
педагогіки та мовної 
підготовки 
Криворізького 
національного 
університету, 2019–
2020 рр., з 2020 р. по 
теперішній час – в. о. 
завідувача кафедри 
професійної та 
соціально-
гуманітарної освіти.

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Методичні вказівки 
до практичних занять 
із дисципліни «Теорія 
і практика 
експерименту» для 
здобувачів другого 
рівня вищої освіти 
спеціальності 015 
«Професійна освіта 
(Цифрові технології)» 
галузі знань 01 
«Освіта» / С. 
М.Хоцкіна, Т. 
С.Сулима, О. 
В.Гладченко. – 
Кривий Ріг : КНУ, 
2020. – 43 с.
2. Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
з дисципліни «Теорія і 
практика 
експерименту» для 



здобувачів другого 
рівня вищої освіти 
спеціальності 015 
«Професійна освіта 
(Цифрові технології)» 
галузі знань 01 
«Освіта» / С. 
М.Хоцкіна, Т. 
С.Сулима, О. 
В.Гладченко. – 
Кривий Ріг : КНУ, 
2020. – 28 с.
3. Методичні вказівки 
до практичних занять 
із дисципліни 
«Методика 
викладання у вищій 
школі» для здобувачів 
другого рівня вищої 
освіти спеціальності 
015 «Професійна 
освіта (Цифрові 
технології)» галузі 
знань 01 «Освіта» / С. 
М.Хоцкіна, Т. 
С.Сулима. – Кривий 
Ріг : КНУ, 2020. – 32 с.
4. Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
із дисципліни 
«Методика 
викладання у вищій 
школі» для здобувачів 
другого рівня вищої 
освіти спеціальності 
015 «Професійна 
освіта (Цифрові 
технології)» галузі 
знань 01 «Освіта» / С. 
М.Хоцкіна, Т. 
С.Сулима. – Кривий 
Ріг : КНУ, 2020. – 23 с.
5. Методичні вказівки 
до виконання 
кваліфікаційної 
роботи для 
магістрантів другого 
рівня вищої освіти 
денної та заочної 
форм навчання 
спеціальності 015 
«Професійна освіта 
(комп’ютерні 
технології) галузі 
знань 01 «Освіта» / 
Хоцкіна С.М., 
Тарасова О.В., Сулима 
Т.С. – Кривий Ріг : ВЦ 
«КНУ», Кривий Ріг. – 
2019. – 67 с.

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Хоцкіна С.М. 
Критеріальний аспект 
розвитку 
інформатично-
комунікативної 
компетентності 
майбутнього 
бакалавра із 
професійної освіти / 
С.М. Хоцкіна, Т.С. 



Сулима //Теоретико-
методичні основи 
підготовки 
конкурентоздатних 
фахівців у контексті 
сучасного ринку праці 
: ІІ Всеукраїн. наук.-
практ. конф., 31 
жовтня–1 лист. 2019 
року. – Секція 4. – 
Освітній простір як 
середовище 
формування та 
розвитку 
конкурентоздатного 
фахівця. – Режим 
доступу: 
www.kpgtl.dp.ua
2. Svitlana Khotskina. 
Aspects of training 
bachelors in vocational 
education (computer 
technologies) / 
Viktoriia Tkachuk, 
Tetiana Sulyma, Olena 
Tarasova, Svitlana 
Khotskina // Periodyk 
naukowy akademii 
Polonijnej. – 2019. – Nr 
32 (1). – Р. 90–98. – 
Режим доступу : 
https://doi.org/10.2385
6/3211 (doi: 
10.23856/3211). 
3. Khotskina Svitlana. 
Methodical aspects of 
personal work 
organization in the 
process of professional 
education of 
professional training 
teachers (as exemplified 
by study of professional 
and practical training 
program) / Svitlana 
Khotskina // Periodyk 
naukowy akademii 
Polonijnej. – 2018. – Nr 
26 (1). – Р. 108–116. – 
Режим доступу : 
https://doi.org/10.2385
6/2614 (doi: 
10.23856/2614). 
4. Хоцкіна С.М. 
Проблеми 
стандартизації вищої 
освіти в контексті 
підготовки бакалаврів 
спеціальності 015.10 – 
Професійна освіта 
(комп’ютерні 
технології)» / Бакум 
З.П., Хоцкіна С.М., 
Ткачук В.В. // 
Інженерні та освітні 
технології. – 2017. – 
№ 2 (18). – С. 8–19. – 
Режим доступу : 
http://eetecs.kdu.edu.u
a/2017_02/EETECS201
7_0201.pdf 
5. Хоцкіна С.М. 
Аспекти формування 
професійної 
мобільності 
магістрантів 
спеціальності 
«Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології» у процесі 



фахового становлення 
в умовах ВНЗ / С.М. 
Хоцкіна, О.В. 
Гладченко, Є.О. 
Фортуна, Б.В 
Шатровий // 
«Професійна 
підготовка фахівця в 
контексті потреб 
сучасного ринку праці 
: ІІ Всеукраїн. наук.-
практ. інтернет-
конфер., 28 лютого 
2017 р., Вінницький 
націон. аграрний ун-т, 
2017. – С. 135–139. 
6. Хоцкіна С.М. 
Упровадження 
діяльнісного підходу в 
контексті фахової 
підготовки педагогів 
професійного 
навчання (на 
прикладі вивчення 
дисциплін профільної 
та практичної 
підготовки) // 
Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах. – Запоріжжя. 
– 2016. – Вип. 46 (99). 
– С. 371–379.
7. Хоцкіна С.М. 
Комунікативний 
аспект підготовки 
педагогів 
професійного 
навчання у процесі 
вивчення дисциплін 
психолого-
педагогічного циклу / 
С.М. Хоцкіна // 
Трудове навчання та 
технології: сучасні 
реалії та перспективи 
розвитку : ХІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція пам’яті 
академіка Д.О. 
Тхоржевського, 23 
березня 2018 р., 
Націон. педагог. ун-т 
ім. М. П. 
Драгоманова. – 
Секція: Трудова та 
професійна 
підготовка. 
8. Хоцкіна С.М. 
Підготовка педагога 
професійного 
навчання у контексті 
сучасної парадигми 
вищої освіти / С.М. 
Хоцкіна // 
Інтернаціоналізація 
вищої освіти України: 
концептуальні засади, 
здобутки, проблеми, 
перспективи розвитку 
сторіччя : міжнародна 
наук.-практ. конф., 
15–16 грудня 2017 р., 
Приватний ВНЗ 
«Міжнародний 
науково-технічний 
університет ім. акад. 
Юрія Бугая». – Секція 
«Зміна освітніх 



парадигм у контексті 
викликів 
глобалізації». 
9. Хоцкіна С.М. 
Використання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій у процесі 
підготовки гірничих 
інженерів у ВНЗ / 
С.М. Хоцкіна, В.В. 
Ткачук // 
Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані технології 
у виробництві та 
освіті: стан 
досягнення 
перспективи 
розвитку: матеріали 
Всеукраїнської наук.-
практ. Internet-
конференції (14–20 
березня 2016 року). – 
Черкаси, 2016. – С. 
175–177.
10. Хоцкіна С. М. 
Адаптаційні аспекти 
діяльності процесу 
професійного 
становлення 
випускників вищих 
навчальних закладів / 
О.В. Гладченко, С.М. 
Хоцкіна // 
Методичний вісник, 
Кривор. профес. 
гірничо-технолог. 
ліцей, КПГТЛ, 
Спецвип. 3. – 2017. – 
С. 16–19.
11. Хоцкіна С.М.. 
Психолого-
педагогічні чинники 
адаптації випускників 
гірничих факультетів 
в умовах сучасного 
підприємства / Бакум 
З.П., Хоцкіна С.М. // 
Педагогіка вищої та 
середньої школи : зб. 
наук. пр. – Вип. 43. – 
Кривий Ріг : КДПІ, 
2015. – С. 281–285.
12. Хоцкіна С.М. 
Аспекти формування 
культури мовлення у 
контексті сучасної 
вищої професійної 
освіти / С.М. Хоцкіна 
// Наукові записки. 
Серія «Філологічна» : 
зб. наук. пр. – Острог : 
Вид-во Нац. ун-ту 
«Острозька академія», 
2015. – Вип. 57. – С. 
221–225.

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років;
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю вісім 
років.

2338 Семеріков 
Сергій 
Олексійович

професор, 
Сумісництв
о

інформаційних 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
державний 

18 Інноваційні 
технології у 
професійній 
освіті

1. Основне місце 
роботи – 
Криворізький 
державний 



педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

010103 
Математика та 

основи 
інформатики, 

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
державний 

педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

080101 
Математика, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 008355, 

виданий 
26.05.2010, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 013179, 
виданий 

09.01.2002, 
Атестат 

доцента ДЦ 
008590, 
виданий 

23.10.2003, 
Атестат 

професора 
12ПP 007379, 

виданий 
10.11.2011

педагогічний 
університет.
2. Доктор 
педагогічних наук.
Міжнародне 
стажування: Україна-
Узбекістан-Латвія, 
термін з 20.01.2021 р. 
по 20.04.2021 р., обсяг 
180 годин, 6 кредитів 
ЄКТС, сертифікат № 
218-2021 від 
19.06.2020 р.

3. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
1. Стрюк М. І. 
Мобільність: 
системний підхід / 
Стрюк Микола 
Іванович, Семеріков 
Сергій Олексійович, 
Стрюк Андрій 
Миколайович // 
Інформаційні 
технології і засоби 
навчання. – 2015. – 
№5 (49). – С. 37–70. – 
Режим доступу: 
http://journal.iitta.gov.
ua/index.php/itlt/articl
e/download/1263/955.
2. Augmented reality 
software design for 
educational purposes/ 
Oleksandr V. 
Syrovatskyi, Serhiy O. 
Semerikov, Yevhenii O. 
Modlo, Yuliia V. 
Yechkalo, Snizhana O. 
Zelinska // Computer 
Science & Software 
Engineering : 
Proceedings of the 1st 
Student Workshop 
(CS&SE@SW 2018), 
Kryvyi Rih, Ukraine, 
November 30, 2018 / 
Edited by : Arnold E. 
Kiv, Serhiy O. 
Semerikov, Vladimir N. 
Soloviev, Andrii M. 
Striuk. – P. 193-225. – 
(CEUR Workshop 
Proceedings (CEUR-
WS.org), Vol. 2292). – 
Access mode : 
http://ceur-ws.org/Vol-
2292/paper20.pdfhttp:
//lib.iitta.gov.ua/713271
/http://elibrary.kdpu.e
du.ua/handle/1234567
89/2895
3. Semerikov S. Our 
sustainable coronavirus 
future [Electronic 
resource] / Serhiy 
Semerikov, Serhii 
Chukharev, Serhiy 



Sakhno, Andrii Striuk, 
Viacheslav Osadchyi, 
Victoria Solovieva, 
Tetiana Vakaliuk, Pavlo 
Nechypurenko, Olga 
Bondarenko, Hanna 
Danylchuk // The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020). Kryvyi 
Rih, Ukraine, May 20-
22, 2020 / Eds. : S. 
Semerikov, S. 
Chukharev, S. Sakhno, 
A. Striuk, V. Osadchyi, 
V. Solovieva, T. 
Vakaliuk, P. 
Nechypurenko, O. 
Bondarenko, H. 
Danylchuk // E3S Web 
of Conferences. – 2020. 
– Volume 166. – Article 
00001. – Access mode : 
https://www.e3s-
conferences.org/articles
/e3sconf/abs/2020/26/
e3sconf_icsf2020_000
01/e3sconf_icsf2020_0
0001.html. – DOI : 
10.1051/e3sconf/202016
600001
4. Semerikov S. 
Sustainability in 
Software Engineering 
Education: a case of 
general professional 
competencies 
[Electronic resource] / 
Serhiy Semerikov, 
Andrii Striuk, Larysa 
Striuk, Mykola Striuk, 
Hanna Shalatska // The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF 2020). Kryvyi 
Rih, Ukraine, May 20-
22, 2020 / Eds. : S. 
Semerikov, S. 
Chukharev, S. Sakhno, 
A. Striuk, V. Osadchyi, 
V. Solovieva, T. 
Vakaliuk, P. 
Nechypurenko, O. 
Bondarenko, H. 
Danylchuk // E3S Web 
of Conferences. – 2020. 
– Volume 166. – Article 
10036. – Access mode : 
https://www.e3s-
conferences.org/articles
/e3sconf/abs/2020/26/
e3sconf_icsf2020_1003
6/e3sconf_icsf2020_10
036.html. – DOI : 
10.1051/e3sconf/202016
610036
5. Semerikov S. O. 
Preface [Electronic 
resource] / Yevhenii O. 
Modlo, Serhiy O. 
Semerikov // Cloud 
Technologies in 
Education : Proceedings 



of the 5th Workshop on 
Cloud Technologies in 
Education (CTE 2017). 
Kryvyi Rih, Ukraine, 
April 28, 2017 / Edited 
by : Serhiy O. 
Semerikov, Mariya P. 
Shyshkina. – (CEUR 
Workshop Proceedings 
(CEUR-WS.org), Vol. 
2168). – Access mode : 
http://ceur-ws.org/Vol-
2168/preface.pdf.
6. Semerikov S. O. 
Automation of the 
Export Data from Open 
Journal Systems to the 
Russian Science 
Citation Index 
[Electronic resource] / 
Serhiy O. Semerikov, 
Vladyslav S. Pototskyi, 
Kateryna I. Slovak, 
Svitlana M. 
Hryshchenko, Arnold E. 
Kiv // Augmented 
Reality in Education : 
Proceedings of the 1st 
International Workshop 
(AREdu 2018). Kryvyi 
Rih, Ukraine, October 
2, 2018 / Edited by : 
Arnold E. Kiv, Vladimir 
N. Soloviev. – P. 215–
226. – (CEUR 
Workshop Proceedings 
(CEUR-WS.org), Vol. 
2257). – Access mode : 
http://ceur-ws.org/Vol-
2257/paper21.pdf
7. Semerikov S. 
Computer Simulation 
of Neural Networks 
Using Spreadsheets: Dr. 
Anderson, Welcome 
Back [Electronic 
resource] / Serhiy 
Semerikov, Illia 
Teplytskyi, Yuliia 
Yechkalo, Oksana 
Markova, Vladimir 
Soloviev, Arnold Kiv // 
ICTERI 2019: ICT in 
Education, Research 
and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer 
2018 : Proceedings of 
the 15th International 
Conference on ICT in 
Education, Research 
and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer. 
Volume II: Workshops. 
Kherson, Ukraine, June 
12-15, 2019 / Edited by : 
Vadim Ermolayev, 
Frédéric Mallet, Vitaliy 
Yakovyna, Vyacheslav 
Kharchenko, Vitaliy 
Kobets, Artur 
Korniłowicz, Hennadiy 
Kravtsov, Mykola 
Nikitchenko, Serhiy 
Semerikov, Aleksander 
Spivakovsky. – (CEUR 



Workshop Proceedings, 
Vol. 2393). – P. 833-
848. – Access mode : 
http://ceur-ws.org/Vol-
2393/paper_348.pdf

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Семеріков С.О. 
Використання 
технології доповненої 
реальності у мобільно 
орієнтованому 
середовищі навчання 
ВНЗ / Є. О. Модло, Ю. 
В. Єчкало, С. О. 
Семеріков, В. В. 
Ткачук // Наукові 
записки. – Вип. 11. – 
Серія: Проблеми 
методики фізико-
математичної і 
технологічної освіти. 
Частина 1. – 
Кропивницький : РВВ 
КДПУ ім. В. 
Винниченка, 2017. – С. 
93–100.
2. Семеріков С.О. 
СoCalc as a Learning 
Tool for Neural 
Network Simulation in 
the Special Course 
«Foundations of 
Mathematic 
Informatics” / Oksana 
Markova, Serhiy 
Semerikov, Maiia Popel 
// Information 
Technologies in 
Education. – 2018. – 
№ 3 (36). – P. 58-70. – 
DOI: 
10.14308/ite000674.
3. Семеріков С.О. 
Засоби розробки 
доповненої реальності 
для Web: 
порівняльний аналіз / 
В. В. Ткачук, С. О. 
Семеріков, Ю. В. 
Єчкало, О. М. 
Маркова, М. М. 
Мінтій // Фізико-
математична освіта. – 
2020. – Вип. 2 (24). – 
С. 159–167 – DOI : 
10.31110/2413-1571-
2020-024-2-021
4. Семеріков С.О. 
Мобільні Інтернет-
пристрої у 
формуванні 
компетенції із 
розв’язання 
професійних задач 
засобами 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій / Євген 
Модло, Сергій 
Семеріков, Оксана 
Маркова // Теорія і 
практика управління 
соціальними 
системами: філософія, 



психологія, 
педагогіка, соціологія. 
– 2020. – № 4. – С. 
80–92. – DOI: 
10.20998/2078-
7782.2020.4.09
5. Семеріков С.О. 
Концептуальні 
підходи до 
використання засобів 
доповненої реальності 
в освітньому процесі / 
Литвинова Світлана 
Григорівна, Буров 
Олександр Юрійович, 
Семеріков Сергій 
Олексійович // 
Сучасні інформаційні 
технології та 
інноваційні методики 
навчання у підготовці 
фахівців: методологія, 
теорія, досвід, 
проблеми. – 2020. – 
Вип. 55. – С. 46–62. – 
DOI : 10.31652/2412-
1142-2020-55-46-62
6. Семеріков С.О. 
Автоматизація 
експорту даних з Open 
Journal Systems до 
Російського індексу 
наукового цитування / 
Семеріков Сергій 
Олексійович // 
Сучасні інформаційні 
технології та 
інноваційні методики 
навчання у підготовці 
фахівців: методологія, 
теорія, досвід, 
проблеми. – 2020. – 
Вип. 56. – С. 43–55 . – 
DOI : 10.31652/2412-
1142-2020-56-43-55
7. Семеріков С.О. 
Впровадження курсу з 
розробки програмних 
засобів віртуальної та 
доповненої реальності 
для майбутніх 
викладачів STEM-
дисциплін / 
Семеріков Сергій 
Олексійович, 
Литвинова Світлана 
Григорівна, Мінтій 
Михайло Михайлович 
// Сучасні 
інформаційні 
технології та 
інноваційні методики 
навчання у підготовці 
фахівців: методологія, 
теорія, досвід, 
проблеми. – 2020. – 
Вип. 57. – С. 55–63 – 
DOI : 10.31652/2412-
1142-2020-57-55-67
8. Семеріков С.О. 
Мобільні інтернет-
пристрої як засіб 
формування 
загальнопрофесійної 
компетентності 
бакалавра 
електромеханіки в 
моделюванні 
технічних об’єктів / 
Модло Євгеній 
Олександрович, 



Семеріков Сергій 
Олексійович, Маркова 
Оксана Миколаївна // 
Освіта дорослих: 
теорія, досвід, 
перспективи. – 2020. 
– Вип. 2 (18). – С. 106–
115.– DOI : 
10.35387/od.2(18).202
0.106-115

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Семеріков С.О. 
Теоретико-методичні 
засади використання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій як засобу 
формування 
дослідницьких 
компетентностей 
старшокласників у 
профільному навчанні 
хімії : монографія / П. 
П. Нечипуренко, С. О. 
Семеріков, Л. І. 
Томіліна // Теорія та 
методика 
електронного 
навчання. – Кривий 
Ріг : ВЦ ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2018. – 
Т. IX. – Вип. 1 (9) : 
спецвип. «Монографія 
в журналі». – 350 с. 
2. Serhiy Semerikov. 
Methods of Using 
Geoinformation 
Technologies in Mining 
Engineers’ Training / 
Vladimir Morkun, 
Serhiy Semerikov, 
Svitlana Hryshchenko. 
– Newcastle upon Tyne 
: Cambridge Scholars 
Publishing, 2018. – X., 
237 p.
3. Семеріков С.О. 
Теоретико-методичні 
засади використання 
хмарних технологій як 
засобу формування 
дослідницьких 
компетентностей 
старшокласників у 
профільному навчанні 
фізики : монографія / 
О. В. Мерзликін, С. О. 
Семеріков, О. М. 
Соколюк // Теорія та 
методика навчання 
математики, фізики, 
інформатики. – 
Кривий Ріг : ВЦ 
Криворізького 
національного 
університету, 2018. – 
Т. XVI. – Вип. 3 (46) : 
спецвипуск 
«Монографія в 
журналі». – 294 с. 
4. Семеріков С.О. 
Інноваційні 
інформаційно-
комунікаційні 



технології навчання 
математики : 
навчальний посібник 
/ Т. Г. Крамаренко, 
В.В. Корольський, С. 
О. Семеріков, С. В. 
Шокалюк ; наук. ред. 
М. І. Жалдак. – Вид. 2, 
перероб. і доп. – 
Кривий Ріг : 
Криворізький держ. 
пед. ун-т, 2019. – 444 
с.
5. Адаптивна хмаро 
орієнтована система 
навчання та 
професійного 
розвитку вчителів 
закладів загальної 
середньої освіти : 
монографія / 
Дем’яненко В. М., 
Мар’єнко М. В., 
Носенко Ю. Г., 
Семеріков С. О., 
Шишкіна М. П. ; за 
наук. ред. М. П. 
Шишкіної. – К. : 
Педагогічна думка, 
2020. – 183 с.
6. Використання 
сервісів адаптивних 
хмаро орієнтованих 
систем у діяльності 
вчителя : метод. посіб. 
/ Барладим В. М., 
Берідзе К. С., Бруяка 
А. В., Горбаченко С. В., 
Коваленко В. В., 
Носенко Ю. Г., 
Мар’єнко М. В., 
Семеріков С. О., 
Шишкіна М. П. ; за 
ред. М. П. Шишкіної. 
– К. : Педагогічна 
думка, 2020. – 148 с.
7. Семеріков С.О. 
Теорія та методика 
використання 
мобільних технологій 
навчання 
інформатичних 
дисциплін у 
підготовці інженерів-
педагогів з цифрових 
технологій : 
монографія / В.В. 
Ткачук, С.О. 
Семеріков // Теорія та 
методика 
електронного 
навчання. – Кривий 
Ріг : ВЦ КНУ, 2021. – 
Т. XII. – Вип. 1 (12) : 
спецвипуск 
«Монографія в 
журналі». – 340 с.

4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня;
1. Мерзликін 
Олександр 
Володимирович. 
Хмарні технології як 
засіб формування 
дослідницьких 



компетентностей 
старшокласників у 
процесі профільного 
навчання фізики : 
к.пед.н. : спец.. 
13.00.10 – 
Інформаційно-
комунікаційні 
технології в освіті : 
захищена 2017-01-17; 
Інститут 
інформаційних 
технологій і засобів 
навчання 
Національної академії 
педагогічних наук 
України. –  
0417U001234.
2. Нечипуренко Павло 
Павлович. 
Інформаційно-
комунікаційні 
технології як засіб 
формування 
дослідницьких 
компетентностей 
старшокласників у 
профільному навчанні 
хімії : к.пед.н. : спец. 
13.00.10 – 
Інформаційно-
комунікаційні 
технології в освіті : 
захищена 2017-12-20; 
Криворізький 
державний 
педагогічний 
університет, 
0418U000516.
3. Маркова Оксана 
Миколаївна. Хмарні 
технології як засіб 
навчання основ 
математичної 
інформатики 
студентів технічних 
університетів. : 
Кандидат 
педагогічних наук : 
спец.. 13.00.10 – 
Інформаційно-
комунікаційні 
технології в освіті : 
захищена 2019-03-27; 
. Криворізький 
державний 
педагогічний інститут. 
– Кривий Ріг, 
0419U000961.
4. Ткачук Вікторія 
Василівна. Мобільні 
інформаційно-
комунікаційні 
технології навчання 
інформатичних 
дисциплін майбутніх 
інженерів-педагогів : 
Кандидат 
педагогічних наук : 
спец. 13.00.10 – 
Інформаційно-
комунікаційні 
технології в освіті : 
захищена 2019-12-17; . 
Криворізький 
державний 
педагогічний 
університет. – Кривий 
Ріг, 0420U100045.
5. Модло Євгеній 
Олександрович. 



Застосування 
мобільних Інтернет-
пристроїв у навчанні 
бакалаврів 
електромеханіки 
моделювання 
технічних об’єктів : 
Кандидат 
педагогічних наук : 
спец.. 13.00.10 – 
Інформаційно-
комунікаційні 
технології в освіті : 
захищена 2019-12-17; 
Криворізький 
державний 
педагогічний інститут. 
– Кривий Ріг, 
0420U100046.
6. Пікалова Валентина 
Валеріївна. 
Використання пакету 
GeoGebra як 
інструмента реалізації 
концепції STEM-
освіти у процесі 
підготовки майбутніх 
учителів математики : 
Кандидат 
педагогічних наук : 
спец. 13.00.10 – 
Інформаційно-
комунікаційні 
технології в освіті : 
захищена 2021-05-13; . 
Криворізький 
державний 
педагогічний 
університет. – Кривий 
Ріг, 0421U103003.
7. Пономарева Надія 
Сергіївна. 
Комп’ютерно-
орієнтована 
методична система 
навчання 
інформатичних 
дисциплін майбутніх 
учителів математики : 
Кандидат 
педагогічних наук : 
спец. 13.00.10 – 
Інформаційно-
комунікаційні 
технології в освіті : 
захищена 2021-05-13; . 
Криворізький 
державний 
педагогічний 
університет. – Кривий 
Ріг, 0421U103002.

7) робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 



МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
освіти МОН:
З 2019 року – член 
Наукової Ради МОН 
України (секції 19 
«Педагогіка, 
психологія, проблеми 
молоді та спорту»).

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Науковий керівник 
фундаментального 
дослідження, що 
виконується за 
рахунок видатків 
загального фонду 
державного бюджету: 
«Теоретико-методичні 
засади проєктування 
імерсивного хмаро 
орієнтованого 
освітнього середовища 
університету».
2. Член редколегії 
наукових фахових 
видань України:
- Інформаційні 
технології і засоби 
навчання (Інститут 
інформаційних 
технологій і засобів 
навчання НАПН 
України, 
https://journal.iitta.gov
.ua/index.php/itlt/edbo
ard);
– Актуальні питання 
природничо-
математичної освіти 
(Сумський державний 
педагогічний 
університет ім. А. С. 
Макаренка, 
https://appmo.sspu.su
my.ua/redaktsiyna-
rada/redaktsiyna-
kolegiya);
– Професіоналізм 
педагога: теоретичні й 
методичні аспекти 
(Донбаський 
державний 
педагогічний 
університет, 
http://pptma.dn.ua/ind
ex.php/uk/redaktsijna-
kolegiya);
– Освітній вимір 
(Криворізький 
державний 
педагогічний 



університет, 
https://journal.kdpu.ed
u.ua/ped/about/editori
alTeam)

10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи) / 
філії / кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової установи) / 
навчально-
методичного 
управління (відділу) / 
лабораторії / іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу / вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту) / 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Завідувач кафедри 
інженерної педагогіки 
та мовної підготовки 
Криворізького 
національного 
університету (2016–
2017 рр.).

11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Член спеціалізованих 
вчених рад: 
- Д 26.459.01 для 
захисту дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) 
педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.10 
– інформаційно-
комунікаційні 
технології в освіті в 
Інституті 
інформаційних 
технологій і засобів 
навчання 
Національної академії 
педагогічних наук 
України.
- Д 29.053.01 для 
захисту дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
(кандидата) 
педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.10 
– інформаційно-
комунікаційні 



технології в освіті в Д 
29.053.01 у 
Луганському 
національному 
університеті ім. Тараса 
Шевченка.
Офіційний опонент 
дисертацій:
1. Ткач Дмитро 
Іванович. Система 
навчання нарисної 
геометрії майбутніх 
архітекторів : д.пед.н. : 
спец.. 13.00.04 – 
Теорія і методика 
професійної освіти : 
захищена 2017-12-15; 
Національний 
педагогічний 
університет ім. М. П. 
Драгоманова, 
0517U000837.
2. Морквян Ірина 
В'ячеславівна. 
Формування 
інтелектуальних умінь 
майбутніх учителів 
інформатики у 
процесі вивчення 
природничо-
математичних 
дисциплін : к.пед.н. : 
спец. 13.00.04 – Теорія 
і методика 
професійної освіти : 
захищена 2020-12-20; 
Комунальний заклад 
«Харківська 
гуманітарно-
педагогічна академія» 
Харківської обласної 
ради. –  0418U000514.
3. Антонюк Дмитро 
Сергійович. 
Використання 
програмно-
імітаційних 
комплексів як засобів 
формування 
економічних 
компетентностей 
студентів технічних 
спеціальностей : 
Кандидат 
педагогічних наук : 
спец.. 13.00.10 - 
Інформаційно-
комунікаційні 
технології в освіті : 
захищена 2018-07-12; . 
Житомирський 
державний 
університет імені 
Івана Франка. – 
Житомир, 
0418U002885.
4. Козіброда Сергій 
Володимирович. 
Використання 
системи 
комп’ютерних 
онтологій як засобу 
формування 
проектувальних 
компетентностей 
майбутніх інженерів-
педагогів : Кандидат 
педагогічних наук : 
спец.. 13.00.10 - 
Інформаційно-
комунікаційні 



технології в освіті : 
захищена 2018-10-23; . 
Тернопільський 
національний 
педагогічний 
університет ім. 
Володимира Гнатюка. 
– Тернопіль, 
0418U003650.
5. Підгорна Тетяна 
Володимирівна. 
Теоретико методичні 
засади підготовки 
майбутніх учителів 
природничо-
математичних 
дисциплін до 
професійної 
діяльності в умовах 
інформатизованого 
навчального процесу : 
Доктор педагогічних 
наук : спец. 13.00.02 – 
Теорія і методика 
навчання (з галузей 
знань) : захищена 
2018-12-11; 
Національний 
педагогічний 
університет ім. М.П. 
Драгоманова. – Київ, 
0518U002714.
6. Іщенко Вікторія 
Сергіївна. 
Формування 
аналітичної 
компетентності 
майбутніх фахівців з 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності у процесі 
вивчення фахових 
дисциплін : Кандидат 
педагогічних наук : 
спец. 13.00.04 – Теорія 
і методика 
професійної освіти : 
захищена 2018-12-21; 
ДЗ «Луганський 
національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка». – 
Старобільськ, 
0419U000009.
7. Топольник Яна 
Володимирівна. 
Система 
інформаційно-
комунікаційної 
підтримки наукових 
досліджень майбутніх 
магістрів і докторів 
філософії в галузі 
освіти : Доктор 
педагогічних наук : 
спец.. 13.00.10 – 
Інформаційно-
комунікаційні 
технології в освіті : 
захищена 2019-03-26; 
ДВНЗ «Донбаський 
державний 
педагогічний 
університет». – 
Слов'янськ, 
0519U000224.
8. Ткачук Галина 
Володимирівна. 
Теоретичні і 
методичні засади 
практично-технічної 



підготовки майбутніх 
учителів інформатики 
в умовах змішаного 
навчання : д.пед.н. : 
спец.. 13.00.02 – 
Теорія і методика 
навчання (з галузей 
знань) : захищена 
2019-03-27; 
Національний 
педагогічний 
університет ім. М. П. 
Драгоманова. – 
0519U001057.
9. Ворожбит Алла 
Володимирівна. 
Використання веб-
орієнтованих 
технологій у навчанні 
інформатики в 
закладах загальної 
середньої освіти : 
к.пед.н. : спец.. 
13.00.02 – Теорія і 
методика навчання (з 
галузей знань) : 
захищена 2019-06-11; . 
Національний 
педагогічний 
університет ім. М. П. 
Драгоманова, 
0419U001417.
10. Головня Олена 
Сергіївна. Методика 
застосування 
технологій 
віртуалізації 
Unixподібних 
операційних систем у 
підготовці бакалаврів 
інформатики : 
Кандидат 
педагогічних наук : 
спец.. 13.00.10 – 
Інформаційно-
комунікаційні 
технології в освіті : 
захищена 2019-07-02; 
. Інститут 
інформаційних 
технологій і засобів 
навчання НАПН 
України. – Київ, 
0419U003396.
11. Бойко Марія 
Анатоліївна. Розробка 
та впровадження 
електронних освітніх 
ресурсів у процесі 
навчання 
інформатики учнів 
початкової школи : 
Кандидат 
педагогічних наук : 
спец. 13.00.10 – 
Інформаційно-
комунікаційні 
технології в освіті : 
захищена 2019-10-29; 
Державний заклад 
«Луганський 
національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка». – 
Старобільськ, 
0419U004735.
12. Крохмаль Ірина 
Миколаївна. 
Формування 
професійної 
готовності 



майбутнього фахівця з 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності у ВНЗ : 
Кандидат 
педагогічних наук : 
спец.. 13.00.04 – 
Теорія і методика 
професійної освіти : 
захищена 2019-12-16; 
Державний заклад 
«Луганський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка». – 
Старобільськ, 
0420U100044.
13. Величко Владислав 
Євгенович. Теоретико-
методичні засади 
застосування вільного 
програмного 
забезпечення у 
підготовці майбутніх 
учителів математики, 
фізики та 
інформатики : Доктор 
педагогічних наук : 
спец. 13.00.04 – Теорія 
і методика 
професійної освіти : 
захищена 2019-12-19; 
Державний вищий 
навчальний заклад 
«Донбаський 
державний 
педагогічний 
університет». – 
Слов'янськ, 
0520U100039.
14. Кузьмінська Олена 
Геронтіївна. 
Теоретико-методичні 
засади проєктування і 
застосування 
цифрового освітнього 
середовища наукової 
комунікації магістрів-
дослідників : Доктор 
педагогічних наук : 
спец. 13.00.10 – 
Інформаційно-
комунікаційні 
технології в освіті : 
захищена 2020-11-05; 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України. – Київ, 
0520U101606.
15. Франчук Василь 
Михайлович. 
Методика навчання 
інформатичних 
дисциплін у 
педагогічних 
університетах з 
використанням веб-
орієнтованих систем : 
Доктор педагогічних 
наук : спец.. 13.00.02 – 
Теорія і методика 
навчання (з галузей 
знань) : захищена 
2020-11-10; . 
Національний 
педагогічний 
університет ім. М. П. 
Драгоманова. – Київ, 
0520U101629.



16. Іванова Галина 
Ігорівна. Формування 
культури розумової 
праці студентів у 
процесі навчання 
математичних 
дисциплін : Доктор 
філософії : спец. 011 – 
Освітні, педагогічні 
науки : захищена 
2020-12-28; . 
Криворізький 
державний 
педагогічний 
університет. – Кривий 
Ріг, 0820U100633.
17. Яцишин Анна 
Володимирівна. 
Теоретико-методичні 
основи використання 
цифрових відкритих 
систем у підготовці 
аспірантів і 
докторантів з наук про 
освіту : Доктор 
педагогічних наук : 
спец.. 13.00.10 - 
Інформаційно-
комунікаційні 
технології в освіті : 
захищена 2021-04-15; . 
Інститут 
інформаційних 
технологій і засобів 
навчання 
Національної академії 
педагогичних наук 
України. – Київ, 
0521U100894.
18. Фоменко Лариса 
Миколаївна. Розвиток 
пізнавальної 
активності майбутніх 
учителів інформатики 
в процесі 
математичної 
підготовки : Доктор 
філософії : спец. 015 – 
Професійна освіта (за 
спеціалізаціями) : 
захищена 2021-04-16; 
Українська 
інженерно-
педагогічна академія. 
– Харків, 
0821U100634.
19. Хміль Наталія 
Анатоліївна. Теорія і 
практика формування 
професійної 
готовності майбутніх 
учителів до 
використання 
хмарних технологій в 
освітньому процесі : 
Доктор педагогічних 
наук : спец. 13.00.04 – 
Теорія і методика 
професійної освіти : 
захищена 2021-04-22; 
. Комунальний заклад 
«Харківська 
гуманітарно-
педагогічна академія» 
Харківської обласної 
ради. – Харків, 
0521U101102.
20. Струтинська 
Оксана Віталіївна. 
Теоретико-методичні 
засади підготовки 



майбутніх учителів 
інформатики до 
навчання освітньої 
робототехніки в 
закладах середньої 
освіти : Доктор 
педагогічних наук : 
спец.. 13.00.02 – 
Теорія і методика 
навчання (з галузей 
знань) : захищена 
2021-05-07; 
Національний 
педагогічний 
університет ім. М. П. 
Драгоманова. – Київ, 
0521U101223.

14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 



делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу;
Підготовка призерів 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з ІКТ в 
освіті: Ю.О. Наготнюк 
(2018 р.), А.С. 
Кулібаба (2019 р.), 
П.В. Загородько (2020 
р.), Є.Ю. Богуненко 
(2021 р.)
Робота у складі журі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з ІКТ в 
освіті (2018–2021 рр.).

328737 Тарасова 
Олена 
Володимирів
на

доцент, 
керівник 
центру 
забезпечен
ня якості 
вищої 
освіти, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
національний 
університет, 

рік закінчення: 
2020, 

спеціальність: 
015 

Професійна 
освіта, Диплом 
кандидата наук 

ДK 064814, 
виданий 

26.01.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
034255, 
виданий 

01.03.2013

24 Практика 
науково-
педагогічна

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Кандидат 
психологічних наук.
Стажування: 
Національний 
педагогічний 
університет ім. М. П. 
Драгоманова, 
інженерно-
педагогічний 
факультет; кафедра 
теорії і методики 
технологічної освіти, 
довідка про 
проходження 
стажування № 172 від 
03.07.2018.

3. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
Tarasova Olena V. 
Defining and modeling 
of students' 
professional thinking 
development 
dependence on their 
training process 
organization / Andrey I. 
Kupin, Olena V. 
Tarasova, Svitlana V. 
Sokolova, Ivan O. 
Muzyka, Vitaliy V. Tron 
// Cloud Technologies 
in Education. 
Proceedings of the 6th 
Workshop CTE 2018. – 
Kryvyi Rih, Ukraine. – 
2018. – Vol. 2433. – P. 
33–47.

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Тарасова О.В. 
Психологічні засади 



розвитку професійної 
технічної творчості 
фахівців у сучасних 
умовах вузівської 
підготовки / О.В. 
Тарасова // 
Психологічні науки: 
проблеми і здобутки. 
– Додаток 1 до № 2. – 
Т. VI (31). – 2011. – 
Тематичний випуск 
«Вища освіта України 
у контексті інтеграції 
до європейського 
освітнього простору». 
– С. 461–467.
2. Тарасова О.В. 
Теоретичні аспекти 
розвитку 
професійного 
мислення особистості 
/ О.В. Тарасова ; зб. 
наук.  праць Інституту 
психології ім. Г.С. 
Костюка НАПН 
України / за заг. ред. 
С.Д. Максименка. Т 
.XIII. – Ч. 6. – К. : Вид-
во «ГНОЗІС», 2012. – 
С. 351–357.
3. Тарасова О. В. 
Складові 
психологічної 
готовності до 
професійної 
мобільності сучасного 
фахівця / О.В. 
Тарасова // Молодий 
вчений. – 2015. – № 
12. – С. 97 – 100.
4. Тарасова О.В. 
Творче мислення 
фахівця як 
передумова розвитку 
його професійної 
мобільності / О.В. 
Тарасова // Обрії. – 
2015. – № 2. – С. 27–
30.
5. Тарасова О.В. 
Розвиток 
психологічної 
мобільності майбутніх 
педагогів 
професійного 
навчання у процесі 
професійної 
підготовки / О.В. 
Тарасова // Науковий 
вісник Інституту 
професійно-технічної 
освіти НАПН України. 
Професійна 
педагогіка: зб. наук. 
праць: Вип. 17 / Інст-т 
проф.-тех. освіти 
НАПН України; [Ред. 
кол.: В.О. Радкевич 
(голова) та ін.]. – 
ЖККГВ «Полісся» 
ЖОР., 2018. –158 с. – 
С. 95–101.
6. Тарасова О.В. 
Емоційний інтелект 
як складова 
психологічної 
мобільності майбутніх 
педагогів 
професійного 
навчання / О.В. 
Тарасова // Науковий 



часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. – 
Серія 5. Педагогічні 
науки: реалії та 
перспективи. – Вип. 
68 ; за наук. ред. В.Д. 
Сиротюка ; М-во 
освіти і науки 
України, Нац. пед. ун-
т ім. М.П. 
Драгоманова. – К. : 
Вид-во НПУ ім. М.П. 
Драгоманова, 2019. – 
С. 208–211.
7. Тарасова О.В. 
Розвиток психолого-
педагогічної 
компетентності 
викладачів 
теоретичного 
навчання та 
інструкторів 
виробничого 
навчання в умовах 
промислового 
підприємства: 
андрагогічний аспект 
/ Тарасова О.В., 
Сулима Т.С. // Освіта 
дорослих: теорія, 
досвід, перспективи: 
зб. наук. пр. / [редкол. 
Л.Б. Лук’янова, 
Аніщенко О.В. та ін.]; 
Ін-т пед. освіти і 
освіти дорослих ім. 
Івана Зязюна НАПН 
України. – К., 2020. – 
Вип. 1 (17). – С. 87–97.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. О.В. Тарасова. 
Психологія: навч. 
посібн. / Л.М. 
Стецкевич, О.В. 
Тарасова. – Кривий 
Ріг: ВЦ КТУ, 2009. – 
180 с.
2. Тарасова О.В. 
Навчальні задачі 
професійного 
спрямування у 
підготовці учнів ПТНЗ 
гірничого профілю: 
навч. посібн. / 
Тарасова О.В. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий дім, 
2009. – 80 с.

7) робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, або 
міжгалузевої 



експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
освіти МОН:
1. Член Експертної 
комісії з проведення 
первинної 
акредитаційної 
експертизи освітньо-
професійної програми 
«Початкова освіта» зі 
спеціальності 013 
«Початкова освіта» за 
освітньо-
кваліфікаційним 
рівнем спеціаліст у 
Центральноукраїнсько
му державному 
педагогічному 
університеті ім. 
Володимира 
Винниченка (Наказ 
МОН України від 
07.12.2018 р. № 2824-
л).
2. Експерт 
Національного 
агентства з 
акредитації освітніх 
програми 053 
«Психологія» за 
другим 
(магістерським) 
рівнем вищої освіти в 
Приватному вищому 
навчальному закладі 
«Міжнародний 
економіко-
гуманітарний 
університет ім. акад. 
Степана Дем'янчука» 
(Наказ НАЗЯВО від 
18.11.2020 р. № 1777-
Е).
3. Експерт 
Національного 
агентства з 
акредитації освітньої 
програми 053 
«Психологія» за 
першим 
(бакалаврським) 
рівнем вищої освіти в 
Приватному вищому 
навчальному закладі 
«Медико-
Природничий 
Університет» (Наказ 
НАЗЯВО від 
16.04.2021 р. №855-Е).

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 



України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
ВіВідповідальний 
виконавець НДР: 
«Теоретико-методичні 
засади формування 
професійної 
мобільності у 
майбутніх педагогів» 
(номер держреєстрації 
0115U003179) (2015–
2017 рр.).

10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
1. Заступник декана 
факультету 
інформаційних 
технологій (2011–2017 
рр.). 
2. Відповідальний 
секретар приймальної 
комісії ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет» (2016– 
2018 рр). 
3. Заступник 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
Криворізького 
національного 
університету (2019–
2020 рр.). 
4. В.о. завкафедри 
інженерної педагогіки 
та мовної підготовки 
(2017–2019 рр.). 
5. Керівник Центру 
забезпечення якості 
вищої освіти (з 2019 р. 
– по теперішній час).

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 



навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання 
кваліфікаційної 
роботи для 
магістрантів другого 
рівня вищої освіти 
денної та заочної 
форм навчання 
спеціальності 015 
«Професійна освіта 
(комп’ютерні 
технології) галузі 
знань 01 «Освіта» / 
Хоцкіна С.М., 
Тарасова О.В., Сулима 
Т.С. – Кривий Ріг : ВЦ 
«КНУ», м. Кривий Ріг. 
– 2019. – 67 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
кваліфікаційної 
роботи для студентів 
денної та заочної 
форм навчання 
напряму підготовки 
6.010104 «Професійна 
освіта (за профілем)», 
спеціальності 015 
«Професійна освіта. 
Комп’ютерні 
технології», 015 
«Професійна освіта. 
Електротехніка та 
електромеханіка» 
галузі знань 01 
«Освіта»» / Тарасова 
О.В., Сулима Т.С., 
Хоцкіна С.М. – 
Кривий Ріг, 2018. – 50 
с.
3. Тарасова О.В. 
Методичні вказівки до 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Психологія вищої 
школи» (для 
підготовки здобувачів 
вищої освіти за 
освітньо-професійною 
програмою 
«Професійна освіта 
(цифрові технології) 
другого 
(магістерського) 
рівня) / О.В. Тарасова. 
– Кривий Ріг: ВЦ 
КНУ, 2020. – 16 с.
4. Методичні вказівки 
до виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Психологія вищої 
школи» (для 
підготовки здобувачів 
вищої освіти за 
освітньо-професійною 
програмою 
«Професійна освіта 
(цифрові технології) 
другого 
(магістерського) 
рівня) / О.В. Тарасова. 
–  Кривий Ріг: ВЦ 
КНУ, 2020. – 28 с.



5. Тарасова О.В. 
Методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Психологія» (для 
підготовки здобувачів 
вищої освіти зі 
спеціальності 015 
«Професійна освіта 
(за спеціалізаціями)» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня) / О.В. Тарасова. 
– Кривий Ріг: ВЦ 
КНУ, 2020. – 40 с.
6. Тарасова О.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Конфліктологія у 
професійній 
діяльності» (для 
підготовки здобувачів 
вищої освіти з усіх 
спеціальностей) / О.В. 
Тарасова. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр КНУ, 2020. – 20 
с.
7. Тарасова О.В. 
Методичні вказівки до 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Конфліктологія у 
професійній 
діяльності» (для 
підготовки здобувачів 
вищої освіти з усіх 
спеціальностей) / О.В. 
Тарасова. – Кривий 
Ріг: ВЦ КНУ, 2020. – 
20 с.
8. Тарасова О.В. 
Методичні вказівки до 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Психологія» (для 
підготовки здобувачів 
вищої освіти зі 
спеціальності 015 
«Професійна освіта 
(за спеціалізаціями)» 
першого 
(бакалаврського) 
рівня) (ІІ курс) / О.В. 
Тарасова. – Кривий 
Ріг: ВЦ КНУ, 2020. – 
16 с.

14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 



керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Керівництво 
науковою роботою 
студентки 1 курсу 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти зі 
спеціальності 015 
«Професійна освіта 
(Комп’ютерні 
технології)» 
Максименко О., яка 
посіла ІІІ місце у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт з 
професійної освіти 
(Українська 
інженерно-
педагогічна академія, 
м. Харків, 2019 р.).
2. Керівництво 
науковою роботою 
студентки 1 курсу 
другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти зі 
спеціальності 015 
«Професійна освіта 
(Цифрові технології)» 
Мельник К., яка 
посіла ІІІ місце у 
Всеукраїнському 



конкурсі студентських 
наукових робіт з 
професійної освіти 
(Українська 
інженерно-
педагогічна академія, 
м. Харків, 2021 р.).

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Тарасова О.В. 
Психологічний зміст 
професійного 
мислення особистості 
// Materialy VII 
mezinarodni bedeko – 
prakticka conference 
«Dny vedy – 2011». – 
Dil 18. Psychologic a 
sociologie: Praha. 
Publishing House 
«Education and 
Science» s.r.o. – 80 str.
2. Olena Tarasova. 
Theoretical aspects of 
professional thinking 
individual. – British 
Journal of Science, 
Education and Culture, 
2014. No.1. (5) 
(January-June). 
Volume V. «London 
University Press». 
London, 2014. – p. 
597–602
3. Тарасова О. 
Професійна 
мобільність як 
економічна категорія 
/ Л. Сушенцева, О. 
Тарасова, Т. Сулима // 
Massachusetts Review 
of Science and 
Technologies, Volume 
VII. – «MIT Press», 
2016.  – № 1(13). – Р. 
582–591.
4. Тарасова О.В. 
Особливості 
формування 
психологічної 
готовності майбутніх 
фахівців до 
професійної 
мобільності / О.В. 
Тарасова. // 
Європейський 
університет: імідж, 
мобільність та 
соціальні 
перспективи: матер. 
Міжнар. наук.-
практ.конфер. для 
студентів та молодих 
учених (Суми, 16–17 
травня 2016 р.). – 
Суми : СумДПУ ім. А. 
С. Макаренка, 2016. – 
С. 127–129.
5. Тарасова О. 
Психологічна 
структура професійної 
мобільності фахівців / 



Тарасова О. // 
Фундаментальні та 
прикладні 
дослідження: сучасні 
науково-практичні 
рішення і підходи: 
збірник матеріалів ІІ-
ої Міжнародної 
науково-практичної 
конференції / 
[редактори-
упорядники А. 
Душний, М. 
Махмудов, В. 
Ільницький, І. 
Зимомря]. – Баку – 
Ужгород – Дрогобич: 
По́світ, 2017. – С. 588.
6. Тарасова О.В. 
Професійна 
мобільність фахівця 
як шлях до 
інтернаціоналізації 
університетської 
освіти / О.В. Тарасова 
// Інтернаціоналізація 
вищої освіти України: 
концептуальні засади, 
здобутки, проблеми, 
перспективи розвитку 
: матер. Міжнар. 
наук.-практ. конф., м. 
Київ, 15–16 груд. 2017 
р. / ПВНЗ 
«Міжнародний 
науково-технічний 
університет ім. акад. 
Юрія Бугая». – 
Вінниця : [ФОП 
Корзун Д. Ю.], 2018. – 
С. 251–254.
7. Olena Tarasova. 
Aspects of training 
bachelors in vocational 
education (computer 
technologies) / 
Viktoriia Tkachuk, 
Tetiana Sulyma, Olena 
Tarasova, Svitlana 
Khotskina // Periodyk 
naukowy akademii 
Polonijnej. – 2019. – Nr 
32 (1). – Р. 90–98. – 
Режим доступу: 
https://doi.org/10.2385
6/3211 (doi: 
10.23856/3211). 
8. Тарасова О.В. 
Розвиток креативного 
мислення майбутніх 
педагогів 
професійного 
навчання у 
навчально-виховному 
процесі : Матер. ІV 
Міжнар. наук.-практ. 
конфер. «Актуальні 
тенденції розвитку 
освіти, науки й 
технологій (м. Бахмут, 
27 травня 2020 р.) / 
Навчально-науковий 
професійно-
педагогічний ін-т 
української 
інженерно-
педагогічної академії, 
м. Бахмут [упоряд. 
Г.Г. Михальченко]: у 
2-х томах. – Т. 1. – 
Бахмут: ННППІ УІПА, 



2020. – С.31–34.

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років;
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю понад 
двадцять років.

 
 

  
 
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

ПРН15. 
Застосовувати 
здобуті знання про 
принципи побудови 
та функціонування 
глобальних 
комп’ютерних 
технологій при 
аналізі 
оптимальних і 
адаптивних 
систем.

Державний екзамен 
по захисту 
кваліфікаційної 
роботи

Наочний метод (метод  
демонстрацій)

Презентації результатів 
виконаних досліджень.
Підсумковий контроль – 
атестація 

ПРН 14. 
Проектувати і 
реалізовувати 
власну педагогічну 
діяльність в 
закладах освіти.

Практика педагогічна Пояснювально-
ілюстративний метод, 
пошуковий метод, 
репродуктивний метод, 
проблемний метод; робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування).

Поточний контроль; усні 
опитування; проміжні звіти, 
оцінка систематичної 
роботи магістранта; 
перевірка звіту, презентація 
звіту про практику; виступ 
на звітній конференції.
Підсумковий контроль – 
диференційний залік

Державний екзамен 
по захисту 
кваліфікаційної 
роботи

Наочний метод (метод  
демонстрацій)

Презентації результатів 
виконаних досліджень.
Підсумковий контроль – 
атестація 

Методика викладання 
у вищій школі

Лекція, дискусія, діалог, 
case-studies, спостереження, 
практичні вправи, 
практичні ситуації;  
самостійна робота; 
проблемні методи 
(проблемний виклад, 
варіативний виклад, 
частково-пошуковий метод), 
евристична бесіда, 
квазіпрофесійні завдання, 
ділова гра

Усне індивідуальне і 
фронтальне опитування; 
письмовий контроль 
(модульні роботи); 
тестування за результатами 
навчання;
Підсумковий контроль – 
екзамен

Психологія вищої 
школи

Лекції: проблемні, 
інтерактивні; практична 
робота; самостійна робота, 
робота в групах, тренінги

Усне опитування, 
контрольні питання до 
практичних робіт; 
тестування (за результатами 
навчання); перевірка 
самостійної роботи; 
виконання індивідуального 
завдання (підготовка 
проєкту); презентації 



результатів виконаних 
досліджень.
Підсумковий контроль – 
залік

Практика науково-
педагогічна

Пояснювально-
ілюстративний метод, 
пошуковий метод, 
репродуктивний метод, 
проблемний метод, 
проєктний метод; робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування).

Поточний контроль; усні 
опитування; оцінка 
систематичної роботи 
магістранта; перевірка звіту, 
презентація звіту про 
практику; презентації 
результатів виконаних 
досліджень; виступ на 
звітній конференції.
Підсумковий контроль – 
диференційний  залік

ПРН9. 
Використовувати 
базові 
математичні 
методи в 
системному 
аналізі; 
аналізувати 
оптимальні 
рішення, 
структурувати 
проблеми та 
створювати 
проекти 
розв’язання.

Державний екзамен 
по захисту 
кваліфікаційної 
роботи

Наочний метод (метод  
демонстрацій)

Презентації результатів 
виконаних досліджень.
Підсумковий контроль – 
атестація 

ПРН13. 
Здійснювати 
професійну 
педагогічну і 
науково-дослідну 
діяльність в умовах 
закладу вищої 
освіти та у 
проектній 
діяльності 
засобами ІЦТ.

Практика науково-
педагогічна

Пояснювально-
ілюстративний метод, 
пошуковий метод, 
репродуктивний метод, 
проблемний метод, 
проєктний метод; робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування).

Поточний контроль; усні 
опитування; оцінка 
систематичної роботи 
магістранта; перевірка звіту, 
презентація звіту про 
практику; презентації 
результатів виконаних 
досліджень; виступ на 
звітній конференції.
Підсумковий контроль – 
диференційний  залік

Практика педагогічна Пояснювально-
ілюстративний метод, 
пошуковий метод, 
репродуктивний метод, 
проблемний метод; робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування).

Поточний контроль; усні 
опитування; проміжні звіти, 
оцінка систематичної 
роботи магістранта; 
перевірка звіту, презентація 
звіту про практику; виступ 
на звітній конференції.
Підсумковий контроль – 
диференційний залік

Кваліфікаційна робота Проблемно-пошукові, 
практичні, наочні 
(демонстрація)

Презентації результатів 
виконаних досліджень, усні 
опитування 
Підсумковий контроль – 
атестація 

Державний екзамен 
по захисту 
кваліфікаційної 
роботи

Наочний метод (метод  
демонстрацій)

Презентації результатів 
виконаних досліджень.
Підсумковий контроль – 
атестація 

Менеджмент 
професійної освіти

Лекції: проблемні, 
інтерактивні; практична 
робота; самостійна робота, 
робота в групах, тренінги

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; 
тестування (за результатами 
навчання); перевірка 
самостійної роботи; 
виконання індивідуального 
завдання (підготовка 
проєкту).
Підсумковий контроль – 
екзамен

Інноваційні технології 
у професійній освіті

Лекції: навчальні, 
проблемні, інтерактивні; 
практична робота; 

Усне опитування; 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 



самостійна робота, робота в 
групах

самостійної роботи; 
виконання індивідуального 
завдання (підготовка 
проєкту); презентації 
результатів виконаних 
досліджень.
Підсумковий контроль – 
залік

Інноваційні технології 
у цифровій галузі

Пояснювально-ілюстративні 
лекції; бесіда, дискусія, 
лабораторні роботи,  
практичні роботи; 
самостійна робота

Усне опитування; 
контрольні питання до 
практичних робіт; 
виконання 
лабораторних/практичних 
робіт; перевірка самостійної 
роботи; тестування (за 
результатами навчання).
Підсумковий контроль – 1 
сем. – залік, 
2 сем. – екзамен

Методика викладання 
у вищій школі

Лекція, дискусія, діалог, 
case-studies, спостереження, 
практичні вправи, 
практичні ситуації;  
самостійна робота; 
проблемні методи 
(проблемний виклад, 
варіативний виклад, 
частково-пошуковий метод), 
евристична бесіда, 
квазіпрофесійні завдання, 
ділова гра

Усне індивідуальне і 
фронтальне опитування; 
письмовий контроль 
(модульні роботи); 
тестування за результатами 
навчання;
Підсумковий контроль – 
екзамен

ПРН12. 
Здійснювати 
професійну 
педагогічну 
діяльність, 
використовуючи 
інноваційні 
технології 
навчання.

Методика викладання 
у вищій школі

Лекція, дискусія, діалог, 
case-studies, спостереження, 
практичні вправи, 
практичні ситуації;  
самостійна робота; 
проблемні методи 
(проблемний виклад, 
варіативний виклад, 
частково-пошуковий метод), 
евристична бесіда. 
квазіпрофесійні завдання, 
ділова гра

Усне індивідуальне і 
фронтальне опитування; 
письмовий контроль 
(модульні роботи); 
тестування за результатами 
навчання;
Підсумковий контроль – 
екзамен

Інноваційні технології 
у професійній освіті

Лекції: навчальні, 
проблемні, інтерактивні; 
практична робота; 
самостійна робота, робота в 
групах

Усне опитування; 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; 
виконання індивідуального 
завдання (підготовка 
проєкту); презентації 
результатів виконаних 
досліджень.
Підсумковий контроль – 
залік

Практика науково-
педагогічна

Пояснювально-
ілюстративний метод, 
пошуковий метод, 
репродуктивний метод, 
проблемний метод, 
проєктний метод; робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування).

Поточний контроль; усні 
опитування; оцінка 
систематичної роботи 
магістранта; перевірка звіту, 
презентація звіту про 
практику; презентації 
результатів виконаних 
досліджень; виступ на 
звітній конференції.
Підсумковий контроль – 
диференційний  залік

Практика педагогічна Пояснювально-
ілюстративний метод, 
пошуковий метод, 
репродуктивний метод, 
проблемний метод; робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування).

Поточний контроль; усні 
опитування; проміжні звіти, 
оцінка систематичної 
роботи магістранта; 
перевірка звіту, презентація 
звіту про практику; виступ 
на звітній конференції.
Підсумковий контроль – 
диференційний залік



Кваліфікаційна робота Проблемно-пошукові, 
практичні, наочні 
(демонстрація)

Презентації результатів 
виконаних досліджень, усні 
опитування 
Підсумковий контроль – 
атестація 

Державний екзамен 
по захисту 
кваліфікаційної 
роботи

Наочний метод (метод  
демонстрацій)

Презентації результатів 
виконаних досліджень.
Підсумковий контроль – 
атестація 

Менеджмент 
професійної освіти

Лекції: проблемні, 
інтерактивні; практична 
робота; самостійна робота, 
робота в групах, тренінги

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; 
тестування (за результатами 
навчання); перевірка 
самостійної роботи; 
виконання індивідуального 
завдання (підготовка 
проєкту).
Підсумковий контроль – 
екзамен

Інноваційні технології 
у цифровій галузі

Пояснювально-ілюстративні 
лекції; бесіда, дискусія, 
лабораторні роботи,  
практичні роботи; 
самостійна робота

Усне опитування; 
контрольні питання до 
практичних робіт; 
виконання 
лабораторних/практичних 
робіт; перевірка самостійної 
роботи; тестування (за 
результатами навчання).
Підсумковий контроль – 1 
сем. – залік, 
2 сем. – екзамен

ПРН11. 
Аналізувати та 
проектувати 
цифрові 
інформаційні 
потоки; будувати 
математичні 
моделі 
інформаційних 
зв’язків складних 
систем; 
забезпечувати 
захист цифрових 
інформаційних 
ресурсів; 
інтегрувати 
найсучасніші 
глобальні 
комп’ютерні 
технології у 
виробництво.

Інноваційні технології 
у професійній освіті

Лекції: навчальні, 
проблемні, інтерактивні; 
практична робота; 
самостійна робота, робота в 
групах

Усне опитування; 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; 
виконання індивідуального 
завдання (підготовка 
проєкту); презентації 
результатів виконаних 
досліджень.
Підсумковий контроль – 
залік

Інноваційні технології 
у цифровій галузі

Пояснювально-ілюстративні 
лекції; бесіда, дискусія, 
лабораторні роботи,  
практичні роботи; 
самостійна робота

Усне опитування; 
контрольні питання до 
практичних робіт; 
виконання 
лабораторних/практичних 
робіт; перевірка самостійної 
роботи; тестування (за 
результатами навчання).
Підсумковий контроль – 
1сем. залік, 2сем. екзамен

Державний екзамен 
по захисту 
кваліфікаційної 
роботи

Наочний метод (метод  
демонстрацій)

Презентації результатів 
виконаних досліджень.
Підсумковий контроль – 
атестація 

ПРН10. 
Організовувати 
освітню 
діяльністю ЗВО, 
оцінювати 
компетентності 
здобувачів освіти, 
планувати й 
реалізовувати 
науково-
дослідницьку 
діяльність.

Практика науково-
педагогічна

Пояснювально-
ілюстративний метод, 
пошуковий метод, 
репродуктивний метод, 
проблемний метод, 
проєктний метод; робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування).

Поточний контроль; усні 
опитування; оцінка 
систематичної роботи 
магістранта; перевірка звіту, 
презентація звіту про 
практику; презентації 
результатів виконаних 
досліджень; виступ на 
звітній конференції.
Підсумковий контроль – 
диференційний  залік

Практика педагогічна Пояснювально-
ілюстративний метод, 
пошуковий метод, 
репродуктивний метод, 
проблемний метод; робота з 
навчально-методичною 

Поточний контроль; усні 
опитування; проміжні звіти, 
оцінка систематичної 
роботи магістранта; 
перевірка звіту, презентація 
звіту про практику; виступ 



літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування).

на звітній конференції.
Підсумковий контроль – 
диференційний залік

Кваліфікаційна робота Проблемно-пошукові, 
практичні, наочні 
(демонстрація)

Презентації результатів 
виконаних досліджень, усні 
опитування 
Підсумковий контроль – 
атестація 

Державний екзамен 
по захисту 
кваліфікаційної 
роботи

Наочний метод (метод  
демонстрацій)

Презентації результатів 
виконаних досліджень.
Підсумковий контроль – 
атестація 

Менеджмент 
професійної освіти

Лекції: проблемні, 
інтерактивні; практична 
робота; самостійна робота, 
робота в групах, тренінги

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; 
тестування (за результатами 
навчання); перевірка 
самостійної роботи; 
виконання індивідуального 
завдання (підготовка 
проєкту).
Підсумковий контроль – 
екзамен

Інноваційні технології 
у професійній освіті

Лекції: навчальні, 
проблемні, інтерактивні; 
практична робота; 
самостійна робота, робота в 
групах

Усне опитування; 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; 
виконання індивідуального 
завдання (підготовка 
проєкту); презентації 
результатів виконаних 
досліджень.
Підсумковий контроль – 
залік

Методика викладання 
у вищій школі

Лекція, дискусія, діалог, 
case-studies, спостереження, 
практичні вправи, 
практичні ситуації;  
самостійна робота; 
проблемні методи 
(проблемний виклад, 
варіативний виклад, 
частково-пошуковий метод), 
евристична бесіда, 
квазіпрофесійні завдання, 
ділова гра

Усне індивідуальне і 
фронтальне опитування; 
письмовий контроль 
(модульні роботи); 
тестування за результатами 
навчання;
Підсумковий контроль – 
екзамен

Інноваційні технології 
у цифровій галузі

Пояснювально-ілюстративні 
лекції; бесіда, дискусія, 
лабораторні роботи,  
практичні роботи; 
самостійна робота

Усне опитування; 
контрольні питання до 
практичних робіт; 
виконання 
лабораторних/практичних 
робіт; перевірка самостійної 
роботи; тестування (за 
результатами навчання).
Підсумковий контроль – 1 
сем. – залік, 
2 сем. – екзамен

ПРН8. 
Використовувати 
техніки 
педагогічного 
коучингу для 
успішного 
досягнення 
результатів 
професійної 
діяльності.

Практика науково-
педагогічна

Пояснювально-
ілюстративний метод, 
пошуковий метод, 
репродуктивний метод, 
проблемний метод, 
проєктний метод; робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування).

Поточний контроль; усні 
опитування; оцінка 
систематичної роботи 
магістранта; перевірка звіту, 
презентація звіту про 
практику; презентації 
результатів виконаних 
досліджень; виступ на 
звітній конференції.
Підсумковий контроль – 
диференційний  залік

Практика педагогічна Пояснювально-
ілюстративний метод, 
пошуковий метод, 
репродуктивний метод, 

Поточний контроль; усні 
опитування; проміжні звіти, 
оцінка систематичної 
роботи магістранта; 



проблемний метод; робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування).

перевірка звіту, презентація 
звіту про практику; виступ 
на звітній конференції.
Підсумковий контроль – 
диференційний залік

Державний екзамен 
по захисту 
кваліфікаційної 
роботи

Наочний метод (метод  
демонстрацій)

Презентації результатів 
виконаних досліджень.
Підсумковий контроль – 
атестація 

Менеджмент 
професійної освіти

Лекції: проблемні, 
інтерактивні; практична 
робота; самостійна робота, 
робота в групах, тренінги

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; 
тестування (за результатами 
навчання); перевірка 
самостійної роботи; 
виконання індивідуального 
завдання (підготовка 
проєкту).
Підсумковий контроль – 
екзамен

Інноваційні технології 
у професійній освіті

Лекції: навчальні, 
проблемні, інтерактивні; 
практична робота; 
самостійна робота, робота в 
групах

Усне опитування; 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; 
виконання індивідуального 
завдання (підготовка 
проєкту); презентації 
результатів виконаних 
досліджень.
Підсумковий контроль – 
залік

Психологія вищої 
школи

Лекції: проблемні, 
інтерактивні; практична 
робота; самостійна робота, 
робота в групах, тренінги

Усне опитування, 
контрольні питання до 
практичних робіт; 
тестування (за результатами 
навчання); перевірка 
самостійної роботи; 
виконання індивідуального 
завдання (підготовка 
проєкту); презентації 
результатів виконаних 
досліджень.
Підсумковий контроль – 
залік

ПРН6. Аналізувати 
нормативно-
правові акти 
України та 
зарубіжних 
освітніх систем у 
професійній 
діяльності.

Практика науково-
педагогічна

Пояснювально-
ілюстративний метод, 
пошуковий метод, 
репродуктивний метод, 
проблемний метод, 
проєктний метод; робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування).

Поточний контроль; усні 
опитування; оцінка 
систематичної роботи 
магістранта; перевірка звіту, 
презентація звіту про 
практику; презентації 
результатів виконаних 
досліджень; виступ на 
звітній конференції.
Підсумковий контроль – 
диференційний  залік

Кваліфікаційна робота Проблемно-пошукові, 
практичні, наочні 
(демонстрація)

Презентації результатів 
виконаних досліджень, усні 
опитування 
Підсумковий контроль – 
атестація 

Практика педагогічна Пояснювально-
ілюстративний метод, 
пошуковий метод, 
репродуктивний метод, 
проблемний метод; робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування).

Поточний контроль; усні 
опитування; проміжні звіти, 
оцінка систематичної 
роботи магістранта; 
перевірка звіту, презентація 
звіту про практику; виступ 
на звітній конференції.
Підсумковий контроль – 
диференційний залік

Державний екзамен 
по захисту 
кваліфікаційної 

Наочний метод (метод  
демонстрацій)

Презентації результатів 
виконаних досліджень.
Підсумковий контроль – 



роботи атестація 
Менеджмент 
професійної освіти

Лекції: проблемні, 
інтерактивні; практична 
робота; самостійна робота, 
робота в групах, тренінги

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; 
тестування (за результатами 
навчання); перевірка 
самостійної роботи; 
виконання індивідуального 
завдання (підготовка 
проєкту).
Підсумковий контроль – 
екзамен

Інноваційні технології 
у професійній освіті

Лекції: навчальні, 
проблемні, інтерактивні; 
практична робота; 
самостійна робота, робота в 
групах

Усне опитування; 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; 
виконання індивідуального 
завдання (підготовка 
проєкту); презентації 
результатів виконаних 
досліджень.
Підсумковий контроль – 
залік

Інноваційні технології 
у цифровій галузі

Пояснювально-ілюстративні 
лекції; бесіда, дискусія, 
лабораторні роботи,  
практичні роботи; 
самостійна робота

Усне опитування; 
контрольні питання до 
практичних робіт; 
виконання 
лабораторних/практичних 
робіт; перевірка самостійної 
роботи; тестування (за 
результатами навчання).
Підсумковий контроль – 1 
сем. – залік, 
2 сем. – екзамен

Методика викладання 
у вищій школі

Лекція, дискусія, діалог, 
case-studies, спостереження, 
практичні вправи, 
практичні ситуації;  
самостійна робота; 
проблемні методи 
(проблемний виклад, 
варіативний виклад, 
частково-пошуковий метод), 
евристична бесіда, 
квазіпрофесійні завдання, 
ділова гра

Усне індивідуальне і 
фронтальне опитування; 
письмовий контроль 
(модульні роботи); 
тестування за результатами 
навчання;
Підсумковий контроль – 
екзамен

Психологія вищої 
школи

Лекції: проблемні, 
інтерактивні; практична 
робота; самостійна робота, 
робота в групах, тренінги

Усне опитування, 
контрольні питання до 
практичних робіт; 
тестування (за результатами 
навчання); перевірка 
самостійної роботи; 
виконання індивідуального 
завдання (підготовка 
проєкту); презентації 
результатів виконаних 
досліджень.
Підсумковий контроль – 
залік

ПРН7. 
Проектувати 
програмні 
комплекси 
автоматизованих 
систем управління 
на основі 
комп’ютерних 
систем штучного 
інтелекту.

Державний екзамен 
по захисту 
кваліфікаційної 
роботи

Наочний метод (метод  
демонстрацій)

Презентації результатів 
виконаних досліджень.
Підсумковий контроль – 
атестація 

ПРН2. Аналізувати 
отримані 
результати 
дослідження з 
позиції наукової та 

Практика науково-
педагогічна

Пояснювально-
ілюстративний метод, 
пошуковий метод, 
репродуктивний метод, 
проблемний метод, 

Поточний контроль; усні 
опитування; оцінка 
систематичної роботи 
магістранта; перевірка звіту, 
презентація звіту про 



практичної 
значущості; 
здійснювати 
оформлення 
наукового 
дослідження за 
стандартом; 
науково доцільно 
використовувати 
методи 
дослідження на всіх 
етапах роботи.

проєктний метод; робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування).

практику; презентації 
результатів виконаних 
досліджень; виступ на 
звітній конференції.
Підсумковий контроль – 
диференційний  залік

Практика педагогічна Пояснювально-
ілюстративний метод, 
пошуковий метод, 
репродуктивний метод, 
проблемний метод; робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування).

Поточний контроль; усні 
опитування; проміжні звіти, 
оцінка систематичної 
роботи магістранта; 
перевірка звіту, презентація 
звіту про практику; виступ 
на звітній конференції.
Підсумковий контроль – 
диференційний залік

Кваліфікаційна робота Проблемно-пошукові, 
практичні, наочні 
(демонстрація)

Презентації результатів 
виконаних досліджень, усні 
опитування 
Підсумковий контроль – 
атестація 

Державний екзамен 
по захисту 
кваліфікаційної 
роботи

Наочний метод (метод  
демонстрацій)

Презентації результатів 
виконаних досліджень.
Підсумковий контроль – 
атестація 

Інноваційні технології 
у професійній освіті

Лекції: навчальні, 
проблемні, інтерактивні; 
практична робота; 
самостійна робота, робота в 
групах

Усне опитування; 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; 
виконання індивідуального 
завдання (підготовка 
проєкту); презентації 
результатів виконаних 
досліджень.
Підсумковий контроль – 
залік

Інноваційні технології 
у цифровій галузі

Пояснювально-ілюстративні 
лекції; бесіда, дискусія, 
лабораторні роботи,  
практичні роботи; 
самостійна робота

Усне опитування; 
контрольні питання до 
практичних робіт; 
виконання 
лабораторних/практичних 
робіт; перевірка самостійної 
роботи; тестування (за 
результатами навчання).
Підсумковий контроль – 1 
сем. – залік, 2 сем. –екзамен

ПРН1. Брати 
участь у складних 
групових діалогах, 
дебатах; складних 
інтеракціях, 
інтерв’ю, 
аргументувати 
свої позиції; 
писати 
інформативні 
повідомлення на 
професійні та 
наукові теми з 
дотриманням 
певного стилю; 
розуміти складні 
тексти, 
реферувати 
тексти на 
суспільну, 
академічну і 
професійну 
тематику, 
читати складну 
кореспонденцію 
частково зі 
словником.

Практика науково-
педагогічна

Пояснювально-
ілюстративний метод, 
пошуковий метод, 
репродуктивний метод, 
проблемний метод, 
проєктний метод; робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування).

Поточний контроль; усні 
опитування; оцінка 
систематичної роботи 
магістранта; перевірка звіту, 
презентація звіту про 
практику; презентації 
результатів виконаних 
досліджень; виступ на 
звітній конференції.
Підсумковий контроль – 
диференційний  залік

Практика педагогічна Пояснювально-
ілюстративний метод, 
пошуковий метод, 
репродуктивний метод , 
проблемний метод; робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування).

Поточний контроль; усні 
опитування; оцінка 
систематичної роботи 
магістранта; перевірка звіту, 
презентація звіту про 
практику; презентації 
результатів виконаних 
досліджень; виступ на 
звітній конференції.
Підсумковий контроль – 
диференційний  залік

Кваліфікаційна робота Кваліфікаційна робота Проблемно-пошукові, 
практичні, наочні 
(демонстрація)

Державний екзамен 
по захисту 

Наочний метод (метод  
демонстрацій)

Презентації результатів 
виконаних досліджень.



кваліфікаційної 
роботи

Підсумковий контроль – 
атестація 

Менеджмент 
професійної освіти

Лекції: проблемні, 
інтерактивні; практична 
робота; самостійна робота, 
робота в групах, тренінги

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; 
тестування (за результатами 
навчання); перевірка 
самостійної роботи; 
виконання індивідуального 
завдання (підготовка 
проєкту).
Підсумковий контроль – 
екзамен

Інноваційні технології 
у професійній освіті

Лекції: навчальні, 
проблемні, інтерактивні; 
практична робота; 
самостійна робота, робота в 
групах

Усне опитування; 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; 
виконання індивідуального 
завдання (підготовка 
проєкту); презентації 
результатів виконаних 
досліджень.
Підсумковий контроль – 
залік

Інноваційні технології 
у цифровій галузі

Пояснювально-ілюстративні 
лекції; бесіда, дискусія, 
лабораторні роботи,  
практичні роботи; 
самостійна робота

Усне опитування; 
контрольні питання до 
практичних робіт; 
виконання 
лабораторних/практичних 
робіт; перевірка самостійної 
роботи; тестування (за 
результатами навчання).
Підсумковий контроль – 1 
сем. – залік, 2 сем. – 
екзамен

Методика викладання 
у вищій школі

Лекція, дискусія, діалог, 
case-studies, спостереження, 
практичні вправи, 
практичні ситуації; 
самостійна робота; 
проблемні методи 
(проблемний виклад, 
варіативний виклад, 
частково-пошуковий метод), 
евристична бесіда, 
квазіпрофесійні завдання, 
ділова гра

Усне індивідуальне і 
фронтальне опитування; 
письмовий контроль 
(модульні роботи); 
тестування за результатами 
навчання;
Підсумковий контроль – 
екзамен

Психологія вищої 
школи

Лекції: проблемні, 
інтерактивні; практична 
робота; самостійна робота, 
робота в групах, тренінги

Усне опитування, 
контрольні питання до 
практичних робіт; 
тестування (за результатами 
навчання); перевірка 
самостійної роботи; 
виконання індивідуального 
завдання (підготовка 
проєкту); презентації 
результатів виконаних 
досліджень.
Підсумковий контроль – 
залік

ПРН4. 
Створювати 
навчально-
методичне 
забезпечення, 
організовувати та 
контролювати 
самостійну роботу 
здобувачів освіти.

Практика науково-
педагогічна

Пояснювально-
ілюстративний метод, 
пошуковий метод, 
репродуктивний метод, 
проблемний метод, 
проєктний метод; робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування).

Поточний контроль; усні 
опитування; оцінка 
систематичної роботи 
магістранта; перевірка звіту, 
презентація звіту про 
практику; презентації 
результатів виконаних 
досліджень; виступ на 
звітній конференції.
Підсумковий контроль – 
диференційний  залік

Практика педагогічна Пояснювально-
ілюстративний метод, 
пошуковий метод, 

Поточний контроль; усні 
опитування; проміжні звіти, 
оцінка систематичної 



репродуктивний метод, 
проблемний метод; робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування).

роботи магістранта; 
перевірка звіту, презентація 
звіту про практику; виступ 
на звітній конференції.
Підсумковий контроль – 
диференційний залік

Кваліфікаційна робота Проблемно-пошукові, 
практичні, наочні 
(демонстрація)

Презентації результатів 
виконаних досліджень, усні 
опитування 
Підсумковий контроль – 
атестація 

Державний екзамен 
по захисту 
кваліфікаційної 
роботи

Наочний метод (метод  
демонстрацій)

Презентації результатів 
виконаних досліджень.
Підсумковий контроль – 
атестація 

Інноваційні технології 
у професійній освіті

Лекції: навчальні, 
проблемні, інтерактивні; 
практична робота; 
самостійна робота, робота в 
групах

Усне опитування; 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; 
виконання індивідуального 
завдання (підготовка 
проєкту); презентації 
результатів виконаних 
досліджень.
Підсумковий контроль – 
залік

Методика викладання 
у вищій школі

Лекція, дискусія, діалог, 
case-studies, спостереження, 
практичні вправи, 
практичні ситуації;  
самостійна робота; 
проблемні методи 
(проблемний виклад, 
варіативний виклад, 
частково-пошуковий метод), 
евристична бесіда, 
квазіпрофесійні завдання, 
ділова гра

Усне індивідуальне і 
фронтальне опитування; 
письмовий контроль 
(модульні роботи); 
тестування за результатами 
навчання;
Підсумковий контроль – 
екзамен

ПРН3. 
Вибудовувати 
власний імідж 
успішного 
менеджера та 
імідж закладу 
освіти, 
застосовувати на 
практиці 
ефективні 
управлінські моделі 
та технології в 
діяльності закладу 
освіти.

Методика викладання 
у вищій школі

Лекція, дискусія, діалог, 
case-studies, спостереження, 
практичні вправи, 
практичні ситуації;  
самостійна робота; 
проблемні методи 
(проблемний виклад, 
варіативний виклад, 
частково-пошуковий метод), 
евристична бесіда, 
квазіпрофесійні завдання, 
ділова гра

Усне індивідуальне і 
фронтальне опитування; 
письмовий контроль 
(модульні роботи); 
тестування за результатами 
навчання;
Підсумковий контроль – 
екзамен

Психологія вищої 
школи

Лекції: проблемні, 
інтерактивні; практична 
робота; самостійна робота, 
робота в групах, тренінги

Усне опитування, 
контрольні питання до 
практичних робіт; 
тестування (за результатами 
навчання); перевірка 
самостійної роботи; 
виконання індивідуального 
завдання (підготовка 
проєкту); презентації 
результатів виконаних 
досліджень.
Підсумковий контроль – 
залік

Менеджмент 
професійної освіти

Лекції: проблемні, 
інтерактивні; практична 
робота; самостійна робота, 
робота в групах, тренінги

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; 
тестування (за результатами 
навчання); перевірка 
самостійної роботи; 
виконання індивідуального 
завдання (підготовка 
проєкту).
Підсумковий контроль – 



екзамен

Державний екзамен 
по захисту 
кваліфікаційної 
роботи

Наочний метод (метод  
демонстрацій)

Презентації результатів 
виконаних досліджень.
Підсумковий контроль – 
атестація 

Практика науково-
педагогічна

Пояснювально-
ілюстративний метод, 
пошуковий метод, 
репродуктивний метод, 
проблемний метод, 
проєктний метод; робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування).

Поточний контроль; усні 
опитування; оцінка 
систематичної роботи 
магістранта; перевірка звіту, 
презентація звіту про 
практику; презентації 
результатів виконаних 
досліджень; виступ на 
звітній конференції.
Підсумковий контроль – 
диференційний  залік

Практика педагогічна Пояснювально-
ілюстративний метод, 
пошуковий метод, 
репродуктивний метод, 
проблемний метод; робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування).

Поточний контроль; усні 
опитування; проміжні звіти, 
оцінка систематичної 
роботи магістранта; 
перевірка звіту, презентація 
звіту про практику; виступ 
на звітній конференції.
Підсумковий контроль – 
диференційний залік

ПРН5. 
Реалізовувати 
принципи побудови 
освітнього процесу 
в мобільному, 
дистанційному, 
електронному та 
хмарно 
зорієнтованому 
навчальному 
середовищі.

Практика науково-
педагогічна

Пояснювально-
ілюстративний метод, 
пошуковий метод, 
репродуктивний метод, 
проблемний метод, 
проєктний метод; робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування).

Поточний контроль; усні 
опитування; оцінка 
систематичної роботи 
магістранта; перевірка звіту, 
презентація звіту про 
практику; презентації 
результатів виконаних 
досліджень; виступ на 
звітній конференції.
Підсумковий контроль – 
диференційний  залік

Практика педагогічна Пояснювально-
ілюстративний метод, 
пошуковий метод, 
репродуктивний метод, 
проблемний метод; робота з 
навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування).

Поточний контроль; усні 
опитування; проміжні звіти, 
оцінка систематичної 
роботи магістранта; 
перевірка звіту, презентація 
звіту про практику; виступ 
на звітній конференції.
Підсумковий контроль – 
диференційний залік

Кваліфікаційна робота Проблемно-пошукові, 
практичні, наочні, наочний 
(демонстрація)

Презентації результатів 
виконаних досліджень, усні 
опитування 
Підсумковий контроль – 
атестація 

Державний екзамен 
по захисту 
кваліфікаційної 
роботи

Наочний метод (метод  
демонстрацій)

Презентації результатів 
виконаних досліджень.
Підсумковий контроль – 
атестація 

Інноваційні технології 
у цифровій галузі

Пояснювально-ілюстративні 
лекції; бесіда, дискусія, 
лабораторні роботи,  
практичні роботи; 
самостійна робота

Усне опитування; 
контрольні питання до 
практичних робіт; 
виконання 
лабораторних/практичних 
робіт; перевірка самостійної 
роботи; тестування (за 
результатами навчання).
Підсумковий контроль – 1 
сем. – залік, 
2 сем. – екзамен

 


