
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 37253 Економіка

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 051 Економіка

 
 

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 229

Повна назва ЗВО Поліський національний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 00493681

ПІБ керівника ЗВО Скидан Олег Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.znau.edu.ua/

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/229

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 37253

Назва ОП Економіка

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 051 Економіка

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

Кафедра економіки і підприємництва

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

Факультети економіки та менеджменту, обліку та фінансів

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

10008, Житомир, бульвар Старий 7

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 178916

ПІБ гаранта ОП Ткачук Василь Іванович

Посада гаранта ОП завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

tkachuk@znau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(097)-195-15-94

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній

Сторінка 2



          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 4 р. 0 міс.

очна денна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Факультет економіки та менеджменту Поліського національного університету  (до 03.03.2020 р. Житомирський 
національний агроекологічний університету) має успішну практику підготовки фахівців-науковців. На факультеті 
діє три наукові школи підготовки фахівців у галузі економіки за різними спеціальностями (http://znau.edu.ua/2016-
03-31-14-11-10/naukovi-shkoly#), найпотужнішою з яких виступає спеціальність 051 «Економіка». Підготовка 
економістів-науковців здійснюється під керівництвом високодосвідчених вчених-економістів, наукові праці яких 
відомі у світовій спільноті, а саме: О. Скидана, В. Зіновчука, Т. Зінчук, В. Ткачука, Н. Куцмус, І. Литвинчук, О. 
Ніколюк та ін. В університеті функціонує спеціалізована вчена рада Д.14.083.02. з правом захисту дисертаційних 
робіт на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та 
управління  підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.03 - економіка та управління 
національним господарством. Упродовж 2016-2020 рр. захищено 23 кандидатських та 8 докторських дисертацій. 
Наявність проведених ґрунтовних наукових досліджень, які мали теоретичну цінність та практичну значущість, 
професійне керівництво дослідженнями відомими вченими-практиками економістами та формування щорічного 
попиту здобувачів в галузі економіки третього рівня вищої освіти стало підставою для розробки освітньо-наукової 
програми «Економіка».
Над змістовним наповненням програми освітніми компонентами працювали: 6 докторів економічних наук, 
професорів; 4 кандидати економічних наук, доценти; директор Департаменту агропромислового розвитку та 
економічної політики Житомирської облдержадміністрації.
Вперше програма була ліцензована та зроблено набір на третій освітньо-науковий рівень вищої освіти у 2016 р. на 
базі університету, відповідно до наказу МОН України № 590 від 30 травня 2016 р. на основі пункту 1 частини другої 
статті 6 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” та на підставі рішень Ліцензійної комісії 
Міністерства (протокол № 7/2 від 27 травня 2016 року). З 2016 р. відповідно до Постанови про підготовку докторів 
філософії та наказу ректора № 103 від 23. 05. 2019 р. щодо вдосконалення змістовного наповнення ОНП освітніми 
компонентами та на формування у здобувачів компетентностей, які відповідають тематиці наукових досліджень і 
забезпечення здобувачам у вибудовуванні індивідуальної освітньої траєкторії у програму щорічно вносяться зміни, 
які відповідають очікуванням аспірантів, стейкхолдерів та роботодавців.
За вдосконалення змістовного наповнення програми освітніми компонентами до уваги були прийняті програми та 
навчальні плани третього-освітньо наукового рівня вищої освіти провідних університетів-флагманів України: 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця, Одеського національного університету ім. Мечникова та ін.
 
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 1 1 0 0 0

2 курс 2019 - 2020 1 1 0 0 0

3 курс 2018 - 2019 1 2 1 0 0

4 курс 2017 - 2018 0 0 1 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 10537 Економіка

другий (магістерський) рівень 23582 Економіка

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

37253 Економіка
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7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 36711 16252

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

36711 16252

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОНП 2020.pdf 2SNPMfukYCnAeb/FE7ZmerBUKEPYj4ZlAGFCR9ENyY4
=

Навчальний план за ОП Навчальний план 2020р..pdf 45xyMpA8BjgHhYbz3j6Z1TlEyih/n9c4MpQvkci01kA=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Соколова.pdf Z8EpIIu02M2SdxeTbycUk5p/jY/qxFHaUiuqzLCMToI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Ходаківська.pdf QcVwOOz7oxUA7hlYtY1rbiUaZCq2rkHSMhVRrr6vFKs=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Черевко.pdf Mdy6CUeTbK2dcewakkxPqhRedvJwXqBF5s2u0mhikck=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Яценко.pdf UO79ycBkj5PAzRSs1w+zV2arRjRDdmBtcOBKJJMe6xg=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілі ОНП сфокусовані на професійній підготовці висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, здатних 
розв’язувати комплексні проблеми у галузі дослідницько-інноваційної та професійної діяльності, яка передбачає 
глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійних практик на основі формування 
і розвитку у здобувачів програмних компетентностей, набуття основних вмінь та навичок виконання оригінального 
дисертаційного дослідження у сфері економіки, що має важливе теоретичне і практичне значення.
Унікальністю є диверсифікація напрямів дослідження здобувачів ОНП «Економіка» у контексті розвитку трьох 
наукових шкіл університету: Економіка та стратегічне управління національною безпекою в контексті глобальних 
цілей сталого розвитку, Сільськогосподарська кооперація та вертикальна інтеграція в агробізнесі, Сільська 
економіка в умовах європейської інтеграції та глобалізації (http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/naukovi-shkoly#), 
засновниками яких є наукові керівники аспірантів.
Наукові доробки та пропозиції за результатами діяльності даних наукових шкіл використовуються Міністерством 
аграрної̈ політики та продовольства України, а також на регіональному рівні, зокрема, Житомирською обласною 
державною адміністрацією при розробці цільових програм розвитку.

 

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

ОНП «Економіка» дотримується загальної концепції розвитку та відповідає напрямам стратегії розвитку 
університету (https://bit.ly/3cYQDx7), ґрунтуючись на основних стратегічних цілях, а саме свободи думки та дій 
здобувачів у проведенні наукового дослідження; НПП ОНП підтримує здобувачів у прояві креативних підходів та 
ідей щодо вирішення економічних питань; науково-дослідна діяльність здобувачів ОНП проводиться дотримуючись 
принципів відкритості та прозорості.
Стейкхолдери ОНП «Економіка» сприяють реалізації розвитку стратегії Поліського національного університету 
долучаючись до науково-практичних конференцій, круглих столів, вебінарів та освітніх проєктів, що проводяться на 
кафедрі, факультеті та в університеті.
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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

• До розробки та перегляду ОНП залучаються здобувачі, потенційні роботодавці (заклади вищої освіти, науково-
дослідні організації, державні установи) та випускники аспірантури факультету економіки та менеджменту, зокрема 
і ті, що викладають в університеті. Пропозиції щодо вдосконалення ОНП надаються під час опитувань, участі у 
відкритих засідань кафедри, вченої ради факультету.
• Відповідно пропозицій, наданих під час перегляду ОНП, скориговано назви дисциплін:  «Моделювання систем» на 
«Інформаційні технології та системний аналіз в наукових дослідженнях», «Педагогіка і психологія вищої школи» на 
«Сучасні методики викладання у вищій школі та педагогічна майстерність», «Кон'юнктура ринків 
сільськогосподарської продукції» на «Кон'юнктура аграрних ринків».

- роботодавці

• ОНП «Економіка» спрямована на посилення співпраці з підприємствами-потенційними партнерами в межах 
Житомирської області, науково-дослідними інститутами та університетами України та розроблена з урахуванням 
пропозицій безпосередніх роботодавців. Зокрема, ОНП взаємодіє з ННЦ «Інститут аграрної економіки», Львівським 
національним аграрним університетом, Київським національним економічним університетом, Волинською 
державною сільськогосподарською дослідною станцією Інституту картоплярства НАН України, Департаментом 
агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської облдержадміністрації. Роботодавці на постійній 
основі беруть участь у процесах перегляду ОНП.

- академічна спільнота

• Відповідно рекомендацій отриманих від академічної спільноти на розширених засідання кафедри економіки і 
підприємництва (протокол №13 від 22.04.2020р., протокол №14 від 26.03.2021 р.) щодо підвищення якості 
підготовки науковців в цикл професійної підготовки додано ОК 08 «Актуальні проблеми аграрної економіки» та ОК 
09 «Економіка сталого розвитку», а також перенесено у цикл універсальної підготовки ОК 04 «Організація і 
презентація наукових досліджень» з його уточненим змістовним наповненням.

- інші стейкхолдери

• Під час проведення Днів кар’єри, форумів, круглих столів, вебінарів та науково-практичних конференцій 
обговорюються питання підвищення конкурентоспроможності людського капіталу сфери науково-дослідної 
діяльності. Пропозиції професійної та наукової спільноти , націлені на посилення практичної цінності наукового 
дослідження враховуються у плановому перегляді ОНП «Економіка». 

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

Для визначення актуальних тенденцій ринку праці при розробці та перегляді ОНП «Економіка» проводиться 
опитування роботодавців та дискусійні зустрічі, що дозволяє визначити попит на докторів філософії. Підготовка 
докторів філософії за даною ОНП здійснюється, насамперед, для забезпечення університету кваліфікованими 
кадрами, що володіють дослідницькими навичками високого рівня та інноваційними методами наукової і 
педагогічної діяльності. Згідно проведеного аналізу ринку праці потреба у докторах філософії спостерігається у 
науково-дослідних установах консалтингових компаніях, Житомирській облдержадміністрації, Агенціях розвитку 
області та міста. Вміння докторів філософії галузі економіки використовувати сучасні інструменти і технології 
оброблення та аналізу інформації великих масивів даних або складної структури створює необхідність у таких 
спеціалістах при розробці програм розвитку, грантових проєктів як на обласному рівні так, і на 
загальнодержавному.

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

Науково-дослідна робота ОНП побудована з урахуванням результатів моніторингу найактуальніших економічних 
питань розвитку Житомирської області, зокрема, зони радіаційного забруднення, Південно-Західного регіону та 
держави в цілому.
В межах ОНП проводяться дослідження за науковими темами, які враховують стратегічні напрями розвитку 
Житомирської області, відповідно розробленої стратегії та визначеної місії «Досягнення високої якості життя та 
людського капіталу на основі посилення конкурентоздатності економіки та створення комфортних і безпечних умов 
для проживання в територіальних громадах» 
https://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_reg_info_norm/2020/01/Strategiya-do-2027-roku.pdf.
Розроблена ОНП сприяє реалізації наукових інтересів аспірантів щодо розвитку органічного виробництва та 
підтримки регіонального лідера виробництва органічної продукції ТОВ «Органік Мілк та Міт». Аспіранти мають 
можливість презентувати результати наукових досліджень  на щорічній міжнародній науково-практичній 
конференції «Органічне виробництво та продовольча безпека». Заходи міжнародного наукового рівня, що 
проходять в університеті, створюють можливості аспірантам визначити перспективи подальших досліджень 
враховуючи практичний вітчизняний та міжнародний досвід виробників та визначити їх інтереси в напрямі 
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розширення виробництва.

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

При розробці ОНП та визначенні програмних результатів навчання проводився моніторинг аналогічних ОНП 
закордонних та провідних вітчизняних ЗВО. Згідно проведеного аналізу та вивчення ОНП «Економіка» Одеського 
національного університету ім. І.І. Мечникова, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, 
Національного технічного університету України, «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», Сумського 
державного університету та Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, розширено 
перелік вибіркових дисциплін.
При розробці ОНП «Економіка» враховувався досвід іноземних освітніх програм підготовки доктора філософії з 
економіки BSP Business School Berlin - Hochschule für Management Берлін, Німеччина; Mendelova zemědělská a 
lesnická universita v Brně Брно,  Чехія, а також досвід науково-практичних закордонних стажувань науково-
педагогічних працівників та здобувачів, виокремлено креативний підхід проведення науково-дослідної роботи 
здобувачів та додано у перелік ОНП ВБ 4.2 «Креативна економіка». 

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

Нині Стандарт вищої освіти України для третього (освітньо-наукового) рівня у галузі 05 «Соціальні та поведінкові 
науки» за спеціальністю 051 «Економіка» не затверджений Міністерством освіти і науки України.

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?

Програмні результати навчання ОНП «Економіка» відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій (НРК): 
рівень освіти – третій (докторський) рівень, Національної рамки кваліфікацій – восьмий рівень доктор філософії; 
компетентності особи – Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-
інноваційної діяльності у сфері економіки, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 
цілісних знань та/або професійної практики.
Досягнення результатів навчання освітніми компонентами ОНП демонструє Матриця відповідності 
компетентностей дескрипторам НРК (с.13) та Матриця забезпечення програмних результатів навчання (РН) 
відповідним компонентам освітньо-наукової програми «Економіка» (с. 16), а також робочі програми навчальних 
дисциплін:
ПРН1 – ОК 09., ВБ 1.1., ВБ 4.2., ВБ 3.2., ВБ 3.3., ВБ 4.1., ВБ 3.1, ВБ 4.3.;
ПРН2 – ОК 01., ОК 04., ОК 08., ОК 09., ВБ 1.1., ВБ 1.2., ВБ 2.3., ВБ 3.2., ВБ 4.1., ВБ 3.1.;
ПРН3 – ОК 05., ВБ 2.1., ВБ 2.3., ВБ 4.2., ВБ 4.3.;
ПРН4 – ОК 05, ВБ 2.1., ВБ 2.2., ВБ 3.1.;
ПРН5 – ОК 07, ВБ 1.2.;
ПРН6 – ОК 02., ОК 04;
ПРН7 – ОК 01, ОК 03, ОК 06.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

60

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)?

60

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

16

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

Про відповідність змісту ОП «Економіка» предметній області свідчить об’єкт вивчення: теорія, методологія 
наукового дослідження, явища і проблеми сучасних економічних процесів та систем; та змістовне наповнення циклу 
спеціальної (професійної) підготовки (загальний обсяг 18 кредитів, з них 10 кредитів – обов’язкові компоненти).
Зокрема, формують спеціальні (фахові) компетентності наступні освітні компоненти:
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• «Креативна економіка», «Актуальні проблеми аграрної економіки», «Економіка сталого розвитку» – здатність 
виконувати оригінальні дослідження, глибоко розуміти сутність економічних процесів і явищ, досягати наукових 
результатів, які створюють нові знання в економіці;
• «Глобальні проблеми сучасного світу», «Кон’юнктура ринків сільськогосподарської продукції», «Органічне 
виробництво і продовольча безпека» – здатність виявляти, поглиблено аналізувати та вирішувати проблеми 
дослідницького характеру у сфері економіки з урахуванням економічних ризиків та можливих соціально-
економічних наслідків;
• «Соціально-економічний розвиток територіальних громад», «Аграрна політика» – здатність ініціювати, 
розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні проєкти в економіці.
Відповідність освітніх компонентів ОП предметній області забезпечує досягнення нормативного змісту підготовки 
доктора філософії, сформульований у програмних результатах навчання: мати теоретичні знання з економіки, 
соціально-економічних систем, а також дослідницькі навички, достатні для проведення фундаментальних і 
прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, отримання нових знань та/або 
здійснення інновацій (РН1), глибоко розуміти базові (фундаментальні) принципи та методи економічних наук, а 
також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері економіки з метою 
досягнення економічної та соціальної ефективності в умовах глобалізації (РН 2), розробляти та реалізовувати 
наукові та/або інноваційні проєкти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання 
та/або професійну практику і розв’язувати значущі проблеми фундаментальної економічної науки  з урахуванням 
соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів, лідерства, автономності та відповідальності (РН 5).

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

Освітня програма передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії. Вона регулюється:
• Положенням про організацію освітнього процесу ЖНАЕУ (https://bit.ly/3vB1C7y);
• Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ (https://bit.ly/3lpXD92);
• Положенням про формування навчальних дисциплін вільного вибору студентами ЖНАЕУ (https://bit.ly/3rYSNlx).
Індивідуальна освітня траєкторія реалізується завдяки можливостям:
1. самостійно обирати: форму навчання (денна, заочна), варіативні компоненти (з 10 дисциплін обирається 4 
загальним обсягом 16 кредитів, що становить 26,7 % навчального навантаження здобувачів), наукового керівника, 
кафедру для виконання наукових досліджень та проходження викладацької практики; 
2. брати участь у: засіданнях кафедри при обговоренні ОП та формуванні освітніх компонентів, конференціях, 
круглих столах, методичних семінарах; 
3. ініціювати вибір: теми дисертаційного дослідження, заходів наукового та організаційного характеру; отримання 
консультацій науково-педагогічних працівників кафедри з досліджуваної проблематики;
4. академічної мобільності та участі в міжнародних грантових програмах та ін. 

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

Реалізація права здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін регламентується Положенням про 
організацію освітнього процесу та Положенням про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми у ЖНАЕУ. 
Обсяг дисциплін вільного вибору становить 26,7% від загального навчального навантаження. Для ефективного 
планування та якісної організації освітнього процесу здобувачів щороку удосконалюється Каталог вибіркових 
дисциплін як Університету, так і спеціальності 051 «Економіка», що розміщується на сторінці кафедри 
(http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/about-ep).  У ньому представлені дисципліни, що 
забезпечують досягнення загальних компетенцій (Міжнародна грантова діяльність, Моделювання соціально-
економічних систем тощо) та спеціальних (фахових) компетенцій (Креативна економіка, Соціально-економічний 
розвиток територіальних громад, Аграрна політика та інші), що дозволяє здійснювати поглиблену підготовку 
висококваліфікованих фахівців, здатних генерувати інноваційні рішення щодо підвищення ефективності 
функціонування соціально-економічних систем різних рівнів. Кожна дисципліна вільного вибору становить 120 год., 
або 4 кредити ЄКТС. Вивчення дисциплін вільного вибору розпочинається з 2-го року навчання, підсумком є залік. 
Згідно Положення про вибіркові навчальні дисципліни налаштований чіткий алгоритм реалізації права здобувачів 
на вибір:
1. формування Каталогу з детальними експлікаціями (описами дисциплін);
2. інструктування здобувачів щодо особливостей вибору дисциплін, реєстрації та формування груп для їх вивчення, 
обсягу і кількості дисциплін;
3. розміщення на сайті університету Каталогу та експлікацій і доведення цієї інформації до здобувачів вищої освіти;
4. здійснення вибору здобувачами дисциплін з Каталогу і формування мобільних груп; підготовка проєкту наказу 
ректора щодо формування списків мобільних груп (від 2 і більше осіб);
5. завідувач кафедри економіки і підприємництва та завідувач аспірантури у період з моменту зарахування 
здобувача до аспірантури до 30 вересня забезпечують проведення процедури формування вибіркової компоненти 
індивідуального навчального плану здобувача третього рівня вищої освіти. При цьому враховується, що вибіркова 
компонента навчального плану становить не менше 15 кредитів ЄКТС (450 год.). 
6. подання здобувачем заяви на ім'я ректора про перелік обраних дисциплін, яка зберігається в особовій справі 
протягом всього терміну навчання;
7. на підставі поданих заяв відділ аспірантури та докторантури подає узагальнену службову записку до навчально-
наукового центру з результатами вибору навчальних дисциплін; складає списки, формує групи та готує наказ по 
університету. 
Після завершення усіх процедур, обрані дисципліни вносяться до індивідуального плану підготовки доктора 
філософії, освітньо-наукової програми і навчальних планів. З даного моменту вивчення дисциплін для здобувача є 
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обов'язковим.

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 за ОП «Економіка» передбачена у 4-му семестрі в обсязі 4,0 кредити. Положення 
про викладацьку практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Житомирському національному 
агроекологічному університеті, затверджене Вченою радою 28.12.2016 р. протокол № 6 (https://bit.ly/3fIpVuI), 
регламентує порядок і форми проходження викладацької практики з відривом та без відриву від виробництва. Зміст 
і організаційно-методичні засади проходження практики відображені в Програмі викладацької практики здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії, затвердженій 28.08.2019 р. протокол № 1 (https://bit.ly/3dwFfba). Детальні 
інструкції щодо організації, змісту, критеріїв оцінювання і захисту звіту з практики здобувачів вищої освіти доктора 
філософії за ОНП «Економіка» наведено в Методичних рекомендаціях, затверджених Вченою радою факультету 
економіки та менеджменту протокол № 7 від 18.02.2021 р. (http://beta.znau.edu.ua:3398/enrol/index.php?id=2721). 
Педагогічна практика націлена на формування фахових компетентностей щодо здатності здійснювати науково-
педагогічну діяльність у закладах вищої освіти та у реальному секторі економіки (СК 04). Результатом практичної 
педагогічної підготовки є вміння застосовувати інноваційні науково-педагогічні технології, формувати зміст, цілі 
навчання, способи їх досягнення, форми контролю, нести відповідальність за ефективність освітнього процесу з 
дотриманням норм академічної етики та доброчесності (РН 07).

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

Програмою підготовки здобувачів освітнього ступеня доктора філософії передбачено здобуття як суто професійних 
навиків, так і соціальних. Такі освітні компоненти як Філософія науки та інновації, Фахова іноземна мова, 
Організація та презентація наукових досліджень, Сучасні методики викладання у вищій школі та педагогічна 
майстерність, Креативна економіка  сприяють формуванню світогляду науковця, критичного осмислення нових 
знань, міжособистісній взаємодії та розвитку, дозволяють комунікувати в міжнародному середовищі та вільно 
презентувати свої дослідження у міжпредметних та дотичних до економіки  галузях. Окрім того, усі без виключення 
освітні компоненти налаштовують здобувача до самоорганізації та самоуправління, його критичного та 
рефлексивного мислення, лідерських якостей, комунікативних здібностей та вміння працювати в команді. 
Організаторські та ораторські навики здобувачів набуваються у  процесі підготовки та участі у семінарах, 
конференціях, круглих столах. Педагогічна практика дозволяє закріпити набуті знання та успішно пройти соціальну 
адаптацію в колективі науково-педагогічних працівників кафедри економіки і підприємництва, або інших кафедрах, 
обраних здобувачем як бази практики.  

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.

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

Згідно Положення про порядок підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук у ЖНАЕУ 
(https://bit.ly/3sSgVH6) обсяг освітньої складової програми повинен становити 30-60 кредитів ЄКТС, індивідуальний 
навчальний план аспіранта повинен містити перелік дисциплін за вибором в обсязі, що становить не менш як 25 % 
загальної кількості кредитів ЄКТС. Згідно Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ 
(https://bit.ly/3vB1C7y) навчальний час, відведений для самостійної роботи здобувача становить: для денної форми 
навчання 60-65 %; для заочної – 90-92 % від загального обсягу часу. 
Фактично обсяг навчальних дисциплін за ОНП «Економіка» 2019 року вступу  становить 40 кредитів, з 2020 року 
обсяг збільшено до 60 кредитів. З них на вивчення обов'язкових компонент відводиться 40 кредитів (або 67%),  
освітніх компонент вільного вибору - 16 кредитів (або  27%). Навчальним планом 2020 року вступу передбачено не 
менше, ніж 4 кредити обсягу кожної освітньої компоненти. Аудиторна робота становить 36,2 %, в тому числі 63,5 % 
відводиться на практичні та лабораторні заняття. Самостійна робота  здійснюється за допомогою: системи 
дистанційного навчання Університету Moodle (http://beta.znau.edu.ua:3398/), електронних ресурсів бібліотеки 
(http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/), Google інструментів дистанційного навчання (Classroom, Google Meet, Google Form), 
інших онлайн сервісів (Skype, Zoom) для формування завдань поточного та підсумкового контролю знань 
здобувачів.

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

За дуальною формою навчання підготовка здобувачів третього рівня вищої освіти не здійснюється.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
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Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://bit.ly/31Pbddc

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

Організацію прийому вступників для здобуття ступеня доктора філософії реалізує Приймальна комісія університету. 
Перед початком прийому документів формується та затверджується Програма вступних фахових випробувань (в 
обсязі програм вищої освіти магістра відповідної спеціальності, а також з врахуванням умов реалізації діючої ОНП) 
(https://bit.ly/3ms9ML1). Вступні випробування для здобувачів складаються з: вступного іспиту зі спеціальності; 
вступного іспиту з іноземної мови, що має відповідати рівню B2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти 
(за наявності у вступника дійсного міжнародного сертифікату або дійсного сертифікату тестів (В2 та вищих рівнів) 
TOEFL, International English, Language Testing System або Сambridge English Language
Assessment – звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови); презентації дослідницьких пропозицій 
чи досягнень оформлених у вигляді реферату та співбесіди, яка оформляється у вигляді протоколу перевірки 
реферату, а також співбесіди з передбачуваним науковим керівником (уразі наявності публікацій з обраної 
спеціальності: додаються окремо їх копії з протоколом перевірки та проводиться співбесіда з передбачуваним 
науковим керівником. Вступники, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань ніж та, яка зазначена в їх 
дипломі, попередньо складають додаткове вступне випробування у формі іспиту із спеціальності вступу.

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

Визнання результатів навчання отриманих в інших ЗВО загалом регламентується Положенням про порядок 
перезарахування результатів навчання у Житомирському національному агроекологічному університеті 
(https://bit.ly/3sWu7KY). В зазначеному положенні регламентується порядок перезарахування результатів навчання 
для учасників програми академічної мобільності на території України чи поза її межами; за умов використання 
інших кредитних систем на основі здійснення експертного оцінювання і визнання навчальних досягнень та 
кваліфікацій шляхом автоматичного трансферу кредитів. Зокрема, в межах ОНП визнання результатів навчання 
регламентується Правилами прийому на навчання до аспірантури та докторантури Поліського національного 
університету в 2021 р. (розділ 3, п. 3.4) (https://bit.ly/31Pbddc).
Всі документи  які регулюють питання визнання результатів навчання отриманих в інших ЗВО перебувають в 
відкритому доступі на сайті Поліського національного університету.

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

Практики застосування вказаних правил на ОНП «Економіка» не було.

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

Визнання результатів навчання для ОНП, отриманих у неформальній освіті регламентується Положенням про 
порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті Житомирського національного 
агроекологічного університету (Рішення Вченої ради університету від 27.02.2020 р., протоко № 7) 
(https://bit.ly/39Pnz9I). Визнання результатів навчання у неформальній освіті розповсюджується лише на 
обов’язкові дисципліни ОНП та в обсязі не більше 10 % від загального обсягу ОНП.
Всі документи, які регулюють питання визнання результатів навчання отриманих в інших ЗВО перебувають в 
відкритому доступі на сайті Поліського національного університету.

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

Практики застосування вказаних правил на ОНП «Економіка» 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

Освітня діяльність здобувачів третього рівня вищої освіти ОНП «Економіка» у Поліському національному 
університеті здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ від 27.03.2019 р. 
(https://bit.ly/3vB1C7y) за очною (денною) та заочною (дистанційною) формою навчання. Формування освітніх 
компонент передбачає застосування дослідницько орієнтованого підходу до проведення лекційних та практичних 
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занять, надання консультацій, виконання самостійної роботи здобувачів, практична підготовка та контрольні 
заходи, що дозволяє досягти результатів навчання у предметній сфері дослідження. Проведення лекційних занять 
здійснюється за допомогою словесних методів навчання та наочних, що включає презентаційний матеріал. 
Практичні заняття спрямовані на закріплення теоретичного матеріалу практичними навичками задля набуття у 
здобувачів умінь формування наукового світогляду та аргументації авторської позиції. Педагогічна практика як 
важливий елемент освітнього процесу здійснюється згідно Положення про викладацьку практику здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії (https://bit.ly/3fIpVuI) та Програми викладацької практики здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії (https://bit.ly/3dwFfba). Практична підготовка здобувачів націлена на освоєння 
науково-педагогічних технологій задля ефективної організації індивідуальної траєкторії викладацької діяльності.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Студентоцентричний підхід у підготовці здобувачів третього рівня вищої освіти ОНП «Економіка» проявляється 
крізь активність аспірантів у формуванні освітніх програм, можливості вибірковості дисциплін за тематикою 
дослідження, сприяння науково-педагогічного персоналу у проведенні наукових досліджень та звітуванні за їх 
результатами. Враховуються побажання щодо організації освітнього процесу через консультування та беруться до 
уваги зауваження здобувачів за результатами опитування. Розробка робочих програм здійснюється на засадах 
академічної свободи, що передбачає альтернативність форм та методів навчання з орієнтацією викладача на 
індивідуальні потреби здобувачів. В умовах дистанційного навчання освітній процес здійснюється відповідно до 
Положення про дистанційне навчання в ЖНАЕУ (https://bit.ly/3didCUf) з можливістю варіативності асинхронного 
та синхронного режиму з використанням сучасних інформаційних технологій. Згідно Положення про порядок 
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті (https://bit.ly/39Pnz9I), здобувачам дозволяється 
за наявності документу перезарахувати дисципліну, що є в межах сформованих компетентностей. У разі 
необхідності надається підтримка зі сторони наукового керівника, науково-педагогічного персоналу та гаранта 
освітньої програми. Результати опитування здобувачів третього рівня вищої освіти свідчать про їх задоволеність 
методами навчання та викладання за освітньо-науковою програмою «Економіка».

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

Освітній процес здобувачів третього рівня вищої освіти ОНП «Економіка» здійснюється на принципах академічної 
свободи згідно Статуту Поліського університету (https://bit.ly/3cZP3uW). Відповідно, науково-педагогічні 
працівники, що забезпечують викладання на ОП, на власний фаховий розсуд формують зміст робочих програм та 
силабусів, самостійно обирають форми та методи навчання, враховуючи індивідуальну освітню траєкторію 
аспірантів, надається можливість проявити авторський креативний підхід до подання матеріалу з використання 
сучасних інноваційних технологій. Інтерактивна взаємодія завдяки дискусійним заняттям, творчим завданням 
дозволяє сформувати особистий науковий погляд на проблематику дослідження здобувачів. В межах фахової 
компетентності науково-педагогічні працівники беруть участь у розробці освітніх програм та навчальних планів.
Академічна свобода здобувачів третього рівня вищої освіти ОНП «Економіка» проявляється крізь можливість 
внесення пропозицій щодо наповнення освітньої програми згідно наукових інтересів, право вільного обрання 
окремих вибіркових освітніх компонент, які формуються згідно Положення про вибіркові навчальні дисципліни 
освітньої програми у ЖНАЕУ (https://bit.ly/2Q9gI4b), вибору керівника наукової роботи та теми дослідження, 
самостійно приймати рішення щодо методики проведення наукових досліджень та апробації їх результатів. 

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 *

Графіки освітнього процесу освітньо-наукової програми «Економіка» у Поліському національному університеті є 
публічними та знаходяться у вільному доступі на сайті університету (http://znau.edu.ua/m-nauka/aspirantura-ta-
doktorantura). Ознайомлення здобувачів з навчальним та індивідуальним робочим планом відбувається на початку 
навчального року на випусковій кафедрі та за необхідності можна отримати додаткову інформацію у відділі 
аспірантури. Короткий опис кожної освітньої компоненти за навчальним планом представлено у силабусах 
навчальної дисципліни та експлікаціях до вибіркових курсів, що є у вільному доступі на сайті випускової кафедри 
(http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/about-ep). Детальна інформація щодо мети та цілей, змісту 
освітньої компоненти, політики її ведення, очікуваних результатів навчання та критеріїв оцінювання відображена у 
робочих програмах, що є у доступі на освітній платформі Moodle (http://moodle.znau.edu.ua/). На першому занятті 
викладач у межах окремої дисципліни ознайомлює здобувачів з структурою навчального курсу, надає орієнтовний 
перелік тем, розкриває порядок засвоєння компетентностей у процесі здобуття результатів навчання та висвітлює 
критерії оцінювання виконаних завдань.  Ведення викладацької практики координується випусковою кафедрою, 
яка надає роз’яснення щодо її проходження, посилаючись на Положення про викладацьку практику 
(https://bit.ly/3fIpVuI) та Програму викладацької практики (https://bit.ly/3dwFfba).

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

Реалізація освітньо-наукової програми «Економіка» у Поліському національному університеті спрямована на 
органічне поєднання навчання та науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, 
оскільки освітній процес дозволяє набути компетентності, необхідні для проведення власного наукового 
дослідження. Для прикладу, дисципліна «Філософія науки та інновацій» спрямована на формування наукового 
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світогляду та філософського осмислення соціально-економічних процесів і явищ, що є підґрунтям пізнання 
наукової істини та проведення дослідної роботи аспірантів. «Фахова іноземна мова» дозволяє опрацьовувати 
іншомовні тексти з напряму дослідження та презентувати результати наукової діяльності іноземною мовою. 
Дисципліна «Організація та презентація наукових досліджень» передбачає набуття компетентностей пошуку та 
оброблення інформації з різних джерел задля виконання оригінального дослідження та вміння опублікувати 
наукову роботу у провідних виданнях з економіки, апробувати наукові результати на Всеукраїнських та міжнародних 
наукових конференціях. Продемонструвати результати наукових досліджень можливо на кафедральній науково-
практичній конференції з тематики «Пріоритетні напрями розвитку економіки: наукові дискусії», яку щорічно 
проводить випускова кафедра із активним залученням здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. 
Навчальний курс «Інтелектуальна власність та захист авторських прав» ознайомлює аспірантів з етикою досліджень 
та основами академічної доброчесності, навчає орієнтуватися у правовому полі щодо захисту власних авторських 
прав та випадків їх порушення, що дозволяє здобувачам вільно регулювати авторсько-правові відносини під час 
оприлюднення наукового дослідження. Спеціалізоване програмне забезпечення за тематикою наукової роботи 
аспіранта, комунікаційні технології та міжнародні бази даних, що сприяють проведенню дослідження, 
розглядаються в межах освітньої компоненти «Інформаційні технології та системний аналіз в наукових 
дослідженнях». «Управління науковими проектами та фінансування досліджень» забезпечує виконання науково-
дослідної кафедральної роботи за темою «Організаційно-економічні засади забезпечення сталого розвитку 
Північно-Західного регіону України», державний реєстраційний номер 0121U109310 (період виконання 2021-2025 
рр.), у якій аспіранти приймають активну участь, та розкриває їх можливості у реалізації національних та 
міжнародних наукових проектів за тематикою досліджень. Дисципліна «Сучасні методики викладання у вищій 
школі та педагогічна майстерність» формує навички викладання навчальних дисциплін, які аспіранти успішно 
демонструють під час проходження педагогічної практики. Дискусійні моменти за індивідуальною тематикою 
наукового дослідження здобувача розглядаються під час вивчення освітніх компонент професійної підготовки, що 
дозволяє вибудувати власну дослідницьку траєкторію на вирішення наукової проблематики.

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

Процес оновлення робочих програм та силабусів за освітньою компонентою є систематичним згідно Положення про 
порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ (https://bitly.su/dk7hIu1). Викладачі, що 
читають навчальні дисципліни за ОНП «Економіка» регулярно удосконалюють зміст програм відповідно до власних 
наукових досліджень, досвіду, набутого на зарубіжних стажуваннях та участі у проєктах, форумах, круглих столах 
тощо. Науково-дослідна робота викладачів, інтереси їх досліджень, відображені у наукових публікаціях та 
апробаціях на Всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, тісно корелюють з освітніми 
компонентами. Для прикладу наукова діяльність Литвинчук І.Л. та захист дисертаційного на тему «Управління 
інтелектуальною власністю в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки», підвищення 
кваліфікації в Інституті Європейської Політики (м. Берлін, м. Мюнхен, Німеччина) в межах проєкту «Civic School for 
Sound EU Practice» з питань інтелектуальної власності, наукове стажування за програмою «Foundations of 
Agricultural Economics: Selected Topics» в Лейбніц-Інституті аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою 
(м. Халле, Німеччина) та науковому інституті Яна-Урбана Сандала (м. Осло, Норвегія), участь у міжнародній 
програмі мобільності «SPME» за напрямом «Адміністрування та документообіг» сприяло вдосконаленню змісту 
освітньої компоненти «Інтелектуальна власність та захист авторських прав». Набуття компетентностей Куцмус Н.І. 
під час наукового стажування в ІАМО (Німеччина) дозволило оновити робочу програму навчальної дисципліни 
«Глобальні проблеми сучасного світу». Підвищення кваліфікації Ніколюк О.М. в Куявському університеті 
(Влацлавек), наукове стажування на тематику «Перспективи імплементації європейського досвіду застосування 
моделювання в освітній процес закладів вищої освіти України» (ESRI Ukraine), освоєння курсу «ArcGis Desktop І: 
Початок роботи з ГІС» та «ArcGis Pro: Початок роботи» та «Аналіз і візуалізація даних в R» (Київська школа 
економіки) дає можливість поліпшити контент за освітньою компонентою «Моделювання соціально-економічних 
систем». Систематичне проведення науково-дослідної кафедральної роботи з тематики «Стратегічні напрями 
забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів аграрного підприємництва» (державний реєстраційний номер 
0116U004208, період виконання 2016-2020 рр.) та «Організаційно-економічні засади забезпечення сталого 
розвитку Північно-Західного регіону України», державний реєстраційний номер 0121U109310 (період виконання 
2021-2025 рр.) під керівництвом професора Ткачука В.І. забезпечує постійне оновлення навчальних курсів 
«Актуальні проблеми аграрної економіки».
Щорічно навчально-методичне забезпечення освітніх компонент обговорюється на засіданні кафедри економіки і 
підприємництва та затверджується гарантом ОНП «Економіка», методичною комісією та деканом факультету 
економіки та менеджменту Поліського національного університету.

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

Навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОНП «Економіка» тісно корелюють з Стратегією 
інтернаціоналізації Поліського національного університету (https://bit.ly/2RoniUT), основними напрямами якої є 
розвиток міжнародної проєктної діяльності (проєкт ПМГ ПРООН/ГЕФ «Центр енергоефективності – платформа 
розвитку ініціатив громад”, ERASMUS+ Jane Monnet «Аграрна політика ЄС», проєкт CURAD щодо поширення 
сільськогосподарських знань спільно з Консорціумом американських лендгранд університетів штатів Пенсильванія, 
Огайо, Канзас, Луїзіана та Міссурі), розширення співпраці із ЗВО інших країн (Норвегія, Швейцарія, Болгарія, 
Франція, Ізраїль, Італія, Грузія, Німеччина, Литва, Латвія, Польща, Японія, Узбекистан, Білорусь та інші), 
академічна мобільність (за програмою «Civic School for Sound EU Practice», Лейбніц-Інститут аграрного розвитку в 
країнах з перехідною економікою (ІАМО), м. Халлє, Німеччина, Науково-дослідний інститут Яна-Урбана Сандала 
(м.Осло, Норвегія) за програмою SIE). Основними зарубіжними партнерами Поліського національного університету 
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є Клайпедський університет (Литва), Гнезнінська вища школа «Міленіум» (Польща), Університет фінансів і бізнесу 
Вістула (Польща), Вища школа агробізнесу, м. Ломжа (Польща), Лейбніц інститут аграрного розвитку в країнах з 
перехідною економікою (Німеччина), Університет Огайо (США), Університет Північної Кароліни (США), Науково-
дослідний інститут Сандала, м. Осло (Норвегія), Куявська вища школа у Влоцлавеку (Польща).

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

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

За освітньо-науковою програмою (ОНП) третього рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 
Соціальні та поведінкові науки передбачено такі форми контрольних заходів: формативне (письмові та усні 
коментарі й настанови викладачів у процесі навчання, формування навичок самооцінювання, залучення здобувачів 
до оцінювання роботи один одного) та сумативне (письмові іспити з навчальних дисциплін, оцінювання поточної 
роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів (письмові есе, презентації наукових досліджень та 
проектів, експрес-тестування, написання і захист звіту про педагогічну практику за професійним спрямуванням, 
написання та прилюдний захист дисертації) оцінювання, що визначає рівень досягнення програмних результатів 
навчання. Інтернет-адреса розміщення опису ОНП на сторінці кафедри: http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
menedzhmentu/about-ep, а також в аспірантурі: http://znau.edu.ua/m-nauka/aspirantura-ta-doktorantura. У розділі 2 
ОНП наведено перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність, де представлено навчальні 
дисципліни і педагогічну практику, кількість кредитів ЄКТС та форми підсумкового контролю.
Згідно п. 2.4. Положення про організацію освітнього процесу у Поліському національному університеті 
(http://surl.li/feur) система оцінювання рівня знань визначається робочою програмою навчальної дисципліни. Серед 
обов’язкових її структурних елементів є: критерії оцінювання результатів навчання; засоби діагностики результатів 
навчання; форми поточного та підсумкового контролю. Система оцінювання здобувачів вищої освіти включає 
здійснення таких контрольних заходів: вхідного, поточного, модульного (рубіжного), підсумкового та відстроченого 
контролю. Формами поточного контролю є: усне опитування; виконання тестових завдань; перевірка та захист 
індивідуального завдання (реферати, аналітичні звіти, есе, розрахунково-графічні (розрахунково-проєктні роботи), 
доповіді та презентації на практично-семінарських заняттях); написання модульних контрольних робіт. Підсумкова 
форма контролю – це семестровий контроль та атестація здобувачів вищої освіти. 

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

Основним локальним документом університету, що регламентує форми контрольних заходів у межах навчальних 
дисциплін ОНП, є Положення про організацію освітнього процесу ( http://surl.li/feur ). Згідно п. 3.14. контрольні 
заходи включають контроль: вхідний – перед вивченням нового курсу для визначення рівня підготовки здобувачів 
освіти; поточний – під час проведення занять, перевіряє рівень підготовленості аспірантів до виконання конкретної 
роботи; модульний (рубіжний) – після вивчення здобувачами логічно завершеної частини програми дисципліни; 
підсумковий – передбачає оцінку результатів навчання на певному рівні вищої освіти або окремих його завершених 
етапах, включає семестровий контроль (екзамени або заліки) та атестацію.
Вхідний та поточний контроль здійснюється у формі опитування, або перевірки результатів виконання практичних, 
індивідуальних завдань, задач, тестів. Перевіряється вміння презентувати, подавати, оформлювати ілюстративний 
матеріал, працюючи публічно в академічних групах. Здійснюється оцінка письмових (друкованих) робіт на 
відповідність і повноту розкриття теми(завдання) і змісту з дотримання академічної доброчесності. Форми 
контрольних заходів, система та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, крім робочої 
програми, висвітлено також у силабусі дисципліни, структура і зміст яких регламентується Положенням про 
навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін (https://cutt.ly/GfRcAlb), Положенням про силабус 
навчальної дисципліни.

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

Згідно Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 
ЖНАЕУ (https://bit.ly/3sSgVH6) ОНП та навчальний план аспірантури складаються з освітньої і наукової складових. 
Навчальний план має інформацію про перелік та обсяг дисциплін (60 кредитів ЄКТС), послідовність їх вивчення, 
форми проведення занять, їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю. 
Інформація про форми контролю та критерії оцінювання регламентується Положенням про організацію освітнього 
процесу (http://surl.li/feur). Згідно п. 3.3 Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін 
(https://bit.ly/3oowbtV) основним призначенням робочої програми дисципліни є ознайомлення учасників 
освітнього процесу зі змістом освіти, критеріями та засобами оцінювання результатів навчання. Викладач розробляє 
силабус і робочу програму, де є інформація про систему оцінювання, розподіл балів, які отримують здобувачі освіти 
за кожну форму контролю і доводить її до аспірантів на початку вивчення дисципліни. Періодичність і терміни 
проведення контрольних заходів визначаються навчальним планом. Екзамени і заліки відображаються у розкладі 
начальних занять аспірантів (https://bit.ly/2RiqYI1). На освітньому порталі університету – Moodle розміщується 
інформація про форми контролю та критерії оцінювання. У разі потреби аспіранти можуть звернутися з питаннями 
до завідувача аспірантури і докторантури або до викладача.
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Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 
ступеня доктор філософ був предметом обговорення у МОН України в 2019 р., проте офіційно не затверджений. 
Згідно Положення про атестацію здобувачів доктора філософії університету http://surl.li/tosg атестація здобувача – 
комплекс послідовних експертних дій щодо оцінки наукового рівня дисертації та наукових публікацій здобувача, 
встановлення рівня набуття теоретичних знань, умінь, навичок та відповідних компетентностей для державного 
визнання рівня наукової кваліфікації. Згідно чинного законодавства та ОНП «Економіка» рівня освіти доктора 
філософії атестація здобувачів здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної роботи, яка є самостійним 
розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання комплексної проблеми в сфері фундаментальної економічної 
науки або на її межі з іншими галузями знань, передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 
цілісних знань та/або професійної практики. Дисертація не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, 
фабрикації; має бути розміщена на сайті університету. Відповідальна особа у НІІ економіки і агробізнесу за 
атестацію PhD спеціальності 051 Економіка (https://bit.ly/3fsAIHr) забезпечує перевірку робіт на плагіат. 
Дисертаційні роботи оприлюднюють на сайті університету у розділі «Наука» – «Разові спеціалізовані вчені ради» – 
«Діяльність рад» http://znau.edu.ua/m-nauka/razovi-spetsializovani-vcheni-rady1/diialnist-rad.

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

Процедура проведення контрольних заходів в університеті регламентується такими локальними документами:
- Положення про організацію освітнього процесу в університеті  (http://surl.li/feur);
- Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в університеті (http://surl.li/feur );
- Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в університеті (http://surl.li/feur);
- Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти  
(https://bit.ly/3oxr9LM);
- Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 
Житомирському національному агроекологічному університеті (https://bit.ly/3sSgVH6);
- Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії (http://surl.li/tozm);
- Порядок звітування аспірантів і докторантів в університеті (http://surl.li/tozm);
- Порядок видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти (PhD) (https://inlnk.ru/bwAKl);
- Порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатку і додатку до нього європейського 
зразка (diploma supplement) (http://surl.li/tozm).
Доступність вищезазначених Положень для здобувачів забезпечується публічним оприлюдненням їх на сайті 
університету в «Загальній інформації» закладка «Публічна інформація», розділ «Освітня діяльність» (чотири 
перших документи), решта у закладці «Наука», розділ «Аспірантура та докторантура» підрозділ «Нормативно-
правове забезпечення».

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

Згідно розділу 4 Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (http://surl.li/feur) атестація 
здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі освіти та інші особи присутні на атестації, можуть вільно здійснювати 
аудіо- та/або відео фіксацію. Контроль за формуванням та організацією роботи екзаменаційної комісії здійснює 
ректор. 
Положення про порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників 
освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями (https://cutt.ly/KfRvlYU) оприлюднено на сайті 
університету в «Публічна інформація» підрозділ «Соціально-психологічний супровід». З червня 2020 р. в 
університеті діє комісія з етики та академічної доброчесності. На сайті є онлайн «Скринька довіри», де можна 
анонімно залишити відповідну інформацію або внести певні пропозиції. На ОНП прецедентів врегулювання 
конфлікту інтересів не було.

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

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в університеті (http://surl.li/feur ) здобувачам вищої 
освіти, які одержали під час сесії незадовільні оцінки, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість. Повторне 
складання заліків та екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни після проведення 
підсумкового контролю за розкладом: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється деканом факультету. 
Результат складання заліків та екзаменів в комісії є остаточним.
Крім того, вчена рада Університету має право прийняти рішення про визнання набутих аспірантом в інших вищих 
навчальних закладах (наукових установах) компетентностей з однієї чи декількох навчальних дисциплін (зарахувати 
кредити ЄКТС), обов’язкове здобуття яких передбачено освітньо-науковою програмою аспірантури.
Аспірант, який підтвердив рівень свого знання іноземної мови, зокрема англійської, дійсним сертифікатом тестів 
TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment, 
на рівні В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, має право:  на зарахування відповідних кредитів, 
передбачених ОНП аспірантури, як таких, що виконані у повному обсязі;  на використання обсягу навчального 
навантаження, передбаченого для набуття мовних компетентностей, для здобуття інших компетентностей (за 
погодженням з науковим керівником).
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Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти (затверджено 
рішенням вченої ради університету від 24.02.2021 р. протокол № 9)  і оприлюднене на сайті університету 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/SCAN%20%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B6.
.PDF. У розділі 2 розкрито організацію контролю, форми контрольних заходів та порядок їх повторного 
проходження. Розділ 3 присвячено порядку оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів.
Перездача екзамену допускається на прохання здобувача вищої освіти у випадках: потреби підвищення позитивної 
оцінки, що не пов'язано з використанням бюджетних коштів, або незгоди з оцінкою. Дозвіл на перездачу надає 
ректор.
Процедура розгляду апеляцій висвітлена в Положенні про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної 
комісії (http://surl.li/feur). У випадку незгоди з оцінкою випускник має право подати апеляцію. Апеляція подається 
на ім’я ректора в день проведення атестаційного екзамену. Випадків апеляції, або фактів оскарження процедури та 
результатів проведення контрольних заходів серед здобувачів  ОНП не зафіксовано.

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

В університеті розроблено, систематизовано та оприлюднено на сайті внутрішні документи щодо академічної 
доброчесності університету (розділ «Наука», підрозділ «Академічна доброчесність», http://znau.edu.ua/2016-03-31-
14-11-10/akademichna-dobrochesnist), зокрема:
• Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату (затверджено рішенням вченої ради 
університету від 27.12.2017 р. протокол № 5);
• Наказ ректора від 29.03.2019 р. № 61 «Про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного плагіату»;
• Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (затверджено рішенням вченої ради 
університету від 28.12.2016 р. протокол № 6);
• Положення про кваліфікаційні роботи (затверджено рішенням вченої ради університету від 27.03.2019 р. протокол 
№ 8);
• Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність 
академічного плагіату (затверджено рішенням вченої ради університету від 26.11.2020 р. протокол № 6);
• Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності (затверджено рішенням вченої ради 
університету від 30.04.2020 р. протокол № 9);
• Порядок перевірки академічних текстів на наявність академічного плагіату (затверджено рішенням вченої ради 
університету від 28.04.2021 р. протокол № 11).

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

Систематична робота щодо дотримання принципів академічної доброчесності університету проводиться в 
університеті з 2016 року. Конкретні заходи щодо розробки документів, популяризації, інформування, навчання як 
здобувачів освіти, так і науково-педагогічних працівників висвітлено на сайті університету: розділ «Наука», 
підрозділ «Академічна доброчесність» ( http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-dobrochesnist ).
Перевірка академічних текстів та наукових праць здобувачів освіти на дотримання академічної доброчесності 
здійснюється за допомогою ліцензійних антиплагіатних програм «Unicheck» та «StrikePlagiarism». Університет 
підписав угоди на користування вищезазначеними програмами у 2019 р. і періодично їх продовжує. Для належного 
їх використання та розуміння інтерпретації звітів на ідентичність/збіги/схожість текстів, згенерованих 
ліцензійними програмами постійно здійснюється навчання як технічних працівників, відповідальних за перевірку, 
так і учасників фахових комісій експертів. Антиплагіатні програми постійно удосконалюються розробниками, тому 
навчання у цьому напрямі здійснюється на постійній основі шляхом організації занять з представниками 
підприємств, що розробляють та впроваджують відповідне програмне забезпечення.

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

З 2016 р. в Поліському національному університеті постійно популяризується академічна доброчесність й наукова 
етика серед учасників освітнього процесу через систему заходів, що наведено на сайті розділ «Наука», підрозділ 
«Академічна доброчесність» http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-dobrochesnist.
В нашому університеті це безперервний процес, який здійснюється на кожному рівні для здобувачів освіти: 
бакалавра, магістра, аспіранта, докторанта. Факт збігів/ідентичності/схожості текстів у академічних текстах та 
наукових роботах здобувачів вищої освіти встановлюється фаховою комісією експертів, що регламентовано наказом 
ректора університету від 04.12.2020 р. № 267 «Про створення фахових експертних комісій для перевірки робіт на 
наявність академічного плагіату».

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

Відповідно до п. 33. Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти 
Поліського національного університету, до захисту допускаються дисертації (наукові доповіді), виконані здобувачем 
наукового ступеня самостійно. Виявлення в поданій до захисту дисертації (науковій доповіді) академічного плагіату 
є підставою для відмови у присудженні відповідного наукового ступеня.
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Встановлення факту порушення академічної доброчесності може бути підставою для відмови у публікації до друку у 
фаховому науковому виданні університету “Наукові горизонти. Scientific horizons ” (категорія Б) або повернення її на 
доопрацювання чи підставою для відмови в участі в конференції, публікації статей чи тез доповіді.
Випадки порушення академічної доброчесності вивчають і оцінюють фахові комісії експертів, розглядає комісія з 
етики та академічної доброчесності. Комісія звітує про свою роботу на засіданні вченої ради університету.

6. Людські ресурси

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

Конкурсний добір науково-педагогічних працівників на вакантні посади здійснюється у відповідності до кадрової 
політики університету на основі Статуту університету та законодавства України згідно Порядку проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічний працівників та укладання з ними 
контрактів (https://cutt.ly/TkYYOv6). В процесі добору науково-педагогічних працівників  комісія дотримується 
принципів прозорості та об'єктивності. Для оцінки рівня кваліфікації претендент проводить відкрите заняття, де він 
демонструє свою педагогічну майстерність. Після цього відбувається засіданні кафедри, де обговорюється 
результати відкритого заняття та інформація претендента щодо рівня професійної активності, наявності виданих 
підручників, посібників, монографій, статей, рівень їх цитування у міжнародних наукометричних базах, участь у 
конференціях, програмах стажування. Зокрема, вивчається його профактивність за переліком вимог п. 30 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та її відповідність викладанню конкретних освітніх компонентів 
ОНП. Після обговорення на зборах трудового колективу до конкурсної комісії подається витяг з протоколу щодо 
оцінки професійної відповідності претендентів та рекомендації або не рекомендації щодо можливості обіймати 
вакантну посаду претендентом. Конкурсна рекомендує до розгляду на вченій раді університету. На засіданні вченої 
ради здійснюється обрання претендентів на вакантні посади шляхом таємного голосування. 

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

Діяльність колективу Поліського національного університету спрямована на залучення роботодавців до участі у 
формуванні освітньо-наукових програм та їх удосконалення відповідно до потреби. Роботодавці беруть участь в 
обговоренні та оцінюванні ОНП, на засіданні кафедри, науково-практичних конференціях. Спілкування в колі 
учасників дає можливість зрозуміти потреби роботодавців щодо необхідності набуття загальних та спеціальних 
компетентностей випускників програми та можливостей майбутнього їх працевлаштування. Роботодавцями було 
запропоновано освітні компоненти, за якими досягаються відповідні компетентності. Зокрема, Ходаківська О.В., 
заступник директора ННЦ "Інститут аграрної економіки", д.е.н., професор, член-кореспондент НААН, а також 
експерт ФАО Регіонального офісу Європи та Центральної Азії, внесла пропозицію включити до програми 
дисципліну «Аграрна політика». Крім того, як стейкхолдер, звернула увагу на посилення таких компетентностей, як 
здатність працювати в команді та керувати проектами. Соколова А.О., к.е.н., доц., завідуюча науково-технологічним 
відділом Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства НАН України, 
запропонувала в умовах високого техногенного навантаження на навколишнє середовище, до циклу вибіркових 
освітніх компонент додати дисципліну «Органічне виробництво і продовольча безпека».

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

До проведення аудиторних занять на ОНП залучаються випускники, роботодавці, експерти галузі, що дає 
можливість значно підвищити рівень підготовки наукових досліджень. В межах проекту програми Еразмус+ Жан 
Моне модуль «Аграрна політика ЄС» у 2019 р. проведено міжнародну науково-практичну конференцію 
«Європейські уроки аграрної політики для України».
Крім того, до аудиторних занять у 2019-2021 р.р. залучався В.Ф. Шукалович, провідний фахівець Українсько-
швейцарської компанії ТОВ «Органік Стандарт», координатор плодоягідного напрямку сертифікації (в режимі 
відеоконференції). З лекцією «Трансформаційні процеси та ринок землі в Україні» в режимі відеоконференції 
виступив випускник факультету економіки та менеджменту університету д.е.н. професор Данкевич В.Є.

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

Відповідно до «Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 
Житомирського національного агроекологічного університету» (від 27 лютого 2020 р., протокол №7) 
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya) науково-навчальний центр забезпечення якості освіти 
університету розробляє графіки процесу підвищення кваліфікації науково педагогічних працівників. 
Викладачі ОНП проходять стажування у НУБІП України, інституті педагогіки НАПН України,  а також за кордоном. 
К. Климова з 29.09. по 25.10. 2018 р. пройшла стажування у інституті педагогіки НАПН України, В. Ткачук з 09. 02. 
по 23.02. 2021 р. пройшов стажування у національному університеті біоресурсів і природокористування України 
(свідоцтво СС 00493706/013524-21). Підтвердили знання з іноземної мови на рівні В-2 М. Яремова, О. Николюк, І. 
Черепанська, Н. Куцмус, І. Литвинчук. Стажування за кордоном пройшли викладачі: Н. Куцмус (м. Лейбніц, 
Інститут аграрного розвитку в трансформаційній економіці, наказ № 101 від 27.05.2016 р., захистила докторську 
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дисертацію, диплом  ДД № 008903, 15.10.2019 р), Н. Кравчук 
(2019 р. Jan-U. Sandal Institute «Social Entrepreneur IBS (Innovation, Business and Society)», М. Яремова 2018 р. 
Варненський економічний університет (м. Варна, Болгарія, 15 вересня – 1 жовтня 2018 р.) – (2019 р. Jan-U. Sandal 
Institute «Social Entrepreneur IBS (Innovation, Business and Society)», О. Николюк (Cuiavian University in Wloclawek, 
Poland).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Ректорат ЗВО згідно зі Статутом університету, Колективною угодою (https://cutt.ly/4xt5GaC), Положенням про 
преміювання (https://cutt.ly/UfM3pEU), Положенням про нагороди та почесні звання (http://surl.li/fknb) стимулює 
підвищення викладацької майстерності науково-педагогічних працівників. Цими документами за вагомі успіхи у 
науково-педагогічній діяльності передбачено відзнаки: почесна грамота, подяка ректора, цінний подарунок або 
грошова винагорода. Згідно наказу № 17 від 27 лютого 2020 р. Про виплати премій науково-педагогічним 
працівникам (https://cutt.ly/AkYAW4R) передбачається преміювання керівників переможців ІІ туру Всеукраїнських 
конкурсів наукових студентських робіт і олімпіад з відповідних дисциплін. Згідно наказу за друге місце у 
всеукраїнській олімпіаді студентських наукових робіт, яке було присуджено студентці спеціальності 051 
«Економіка», грошову винагороду отримала керівник роботи, к.е.н., доцент кафедри економіки і підприємництва В. 
Бугайчук. Крім того, за поданням ректорату, Вчена рада Поліського національного університету, має право 
клопотати про представлення НПП до загальнодержавних нагород. Так, у 2019 р. д.е.н., проф. Зінчук Т.О. отримала 
грамоту Верховної ради України за заслуги перед українським народом.

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?

Університет має стабільний фінансовий стан, оновлює матеріально-технічну базу та розвиває інфраструктуру. 
Протягом 2020 р. надходження до спецфонду склали 59,91 млн грн, що на 13,2 % більше до 2019 р. Університет має: 
5 навчальних корпусів, 5 гуртожитків, 7 навчально-наукових центрів, лабораторії комп’ютерної техніки і 
телекомунікацій, інформаційно-видавничого забезпечення навчального процесу та ін., бібліотеку, спортивні зали, 
пункти харчування тощо. У 2020р. закуплено: персональні комп'ютери (161 комплект) на 3,15 млн.грн., столи та 
стільці для аудиторій на 2,3 млн грн, електрична апаратура, кабелі - 677,6 тис. грн., принтери, мультимедійне 
обладнання – 403,0 тис. грн, дошки для аудиторій – 99,9 тис. грн., пральні машини та кондиціонери – 279,1 тис. грн. 
та багато іншого. Бібліотека є навчальним, культурно-освітнім структурним підрозділом, надає швидкий та зручний 
доступ до інформаційних ресурсів у локальному та віддаленому режимах. Здійснюється якісне та оперативне 
обслуговування користувачів через зведений електронний каталог, електронний архів, електронну бібліотеку, 
повнотекстові бази даних країн світу, віртуальну довідку «Запитай бібліотекаря», чат «Допомога онлайн», 
електронну доставку документів, здійснює перевірку академічних текстів на плагіат. На початок 2021 р. фонд 
бібліотеки налічує 462163
примірники наукової та навчально-методичної літератури та 114 періодичних видань. 

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?

Для проведення занять, адміністративних, господарських, культурно-просвітницьких та інших заходів 
використовуються власні приміщення університету площею 36711 м2. Корпуси, що задіяні в освітньо-науковій 
діяльності мають площу 16252  м2 , гуртожитки на 1722 місць, площа – 11601,95 м2  (https://bit.ly/3eXib75). У 2020 р. 
лабораторією комп’ютерної техніки і телекомунікацій була здійснена підготовка нової отриманої комп’ютерної 
техніки і проекторів для переоснащення навчальних та адміністративних приміщень; оновлено оптоволоконну 
частину кампусної мережі; прокладено нову комп’ютерну мережу; введено в дію новий сервер Moodle та інше. Є 
актова зала на 200 місць, конференц-зал (до 70 місць), Інформаційний центр Європейського Співтовариства (до 30) 
http://znau.edu.ua/info-centre-eu-2 та інші аудиторії з належним технічним оснащенням для проведення 
конференцій різних рівнів, акредитацій тощо. При бібліотеці працюють 4 читальні зали на 260 місць, що 
забезпечені вільним доступом до іnternet. Бібліотека, кафедри та гуртожитки оснащені WI-FI роутерами, є 
кабельний інтернет. Для проведення освітнього процесу та наукових заходів за ОП  «Економіка» виділено аудиторії 
загальною площею 273 м2. Використовуються програмні продукти: Microsoft Office 2016, OpenOffice, BPwin. Діє 
спорткомплекс  (два спорт.зали площею 522 м2 і 426,0 м2, зал тренажерів, настільного тенісу, боротьби, боксу, 
шейпінгу, відкритий спортмайданчик з штучним покриттям).

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

Приміщення університету у належному технічному та санітарно-гігієнічному стані, що підтверджують дані 
фінансової звітності. У 2020 р. використання коштів спецфонду на придбання предметів, матеріалів, обладнання, 
інвентарю склало 3,2 млн. грн, комунальні послуги та енергоносії 5,2 млн грн, оплата інших послуг – 4,6 млн грн, 
капітальні видатки – 2,1 млн грн. Систематично здійснюються ремонти. Навчальні корпуси і гуртожитки мають 

Сторінка 16



централізоване опалення, водопостачання та водовідведення, природне і електричне освітлення, комфортні 
локальні зони для відпочинку. Навчальні приміщення оснащені загально-обмінною вентиляцією, системою 
пожежозахисту, відеоспостереження та радіосповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Є точки 
громадського харчування (їдальні, кафе), копіцентри, реалізації канцелярських товарів. На базі психологічного хабу 
«SAFE SPACE» функціонує психологічний центр «In Vivo» (https://polissiauniver.edu.ua/1021-2/), що надає послуги: 
індивідуального консультування; психологічного супроводу та підтримки; психодіагностики та корекції, 
психоедукації та неформальної освіти; розробки та проведення тренінгів. Центр сприяє розвитку та підтримці 
психологічної безпеки особистості. Функціонує комісія з питань надзвичайних ситуацій, яка координує діяльність 
органів управління і структурних підрозділів університету, пов’язану із забезпеченням безпеки і захисту персоналу і 
здобувачів. 

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Механізм освітньої та організаційної підтримки здобувачів ОНП «Економіка» здійснюється за схемою: Науково-
інноваційний інститут економіки та агробізнесу –навчально-науковий центр організації освітнього процесу – 
завідувач аспірантури і докторантури – кафедри – науково-педагогічні працівники – здобувачі та включає: 
інформування через інформаційні ресурси  університету про організацію навчального процесу та наукової 
діяльності, зміст та компоненти ОНП, форми контролю та критерії оцінювання знань; консультативну допомогу в 
організації навчальної та самостійної роботи, організації наукових досліджень, проведенні конференцій, семінарів, 
конгресів; організацію нових форм та методів навчання. Інформація щодо навчального процесу доступна на сайті 
університету, а також розміщена на інформаційних стендах. Завідувач аспірантури і докторантури, випускова 
кафедра, науковий керівник розробляють, доводять до здобувачів та реалізують механізми вибору індивідуальної 
освітньої траєкторії і створюють умови для її реалізації.
З 24.10.2018 р. в університеті створено ННЦ інтелектуальної власності, інноватики та управління проектами 
(https://bit.ly/3ot5qo5) з метою підвищення ефективності внутрішньої політики управління інтелектуальною 
власністю, реалізації грантових та проектних можливостей ЗВО. З 2019 р. з метою нейтралізації основних недоліків 
традиційних форм і методів навчання майбутніх спеціалістів, скорочення розриву між освітою й виробництвом в 
університеті створено ННЦ дуальної освіти (https://bit.ly/3hBPzSJ). Центр забезпечує підвищення якості підготовки 
кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно відмінних форм навчання. 
На сайті університету в «Публічній інформації» у закладці «Соціально-психологічний супровід» розміщено 
відповідні нормативні локальні документи університету. В університеті працює соціально-виховний відділ, 
уповноважена особа з питань корупції, встановлена скринька довіри.

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)

Основним документом в університеті, що регламентує створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з 
інвалідністю, є Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в 
університеті (https://bit.ly/3wnuS1b). У вищезазначеному Положенні наведено: правила етикету при спілкуванні з 
особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення; права та обов'язки користувачів послуги та 
супроводжуючих; порядок супроводу. При необхідності користувачі можуть заздалегідь погодити з відповідальною 
особою за телефоном необхідний обсяг допомоги при організації доступу у приміщення учбових корпусів та 
гуртожитків університету із зазначенням дати і часу прибуття, або направивши на електронну пошту відповідний 
запит. Номер телефону та адресу електронної скриньки, куди можна звернутися заздалегідь у таких випадках, 
оприлюднено на сайті у вищенаведеному Положенні.
Для реалізації права на освіту особам з обмеженими фізичними можливостями було обладнано пандусами 
навчальні корпуси університету № 2 та № 4; у центральних приміщеннях університету (бул. Старий, вул. Фещенка-
Чопівського, вул. Пушкінська) встановлено металеві перила. У центральному навчальному корпусі № 4, де 
розміщена випускова кафедра, функціонує 2 ліфти. Наразі на ОНП 051 Економіка немає здобувачів освіти, які 
потребують особливих умов навчання.

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

Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією) у Поліському національному університеті регламентовано у Положенні про порядок 
запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, 
дискримінацією та сексуальними домаганнями. Цей документ оприлюднено на сайті університету у розділі 
«Публічна інформація» підрозділі «Соціально-психологічний супровід» (https://bit.ly/3v2wDQP). У Положенні 
вказано обов’язки посадових осіб з метою запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів 
учасників освітнього процесу; наведено заходи врегулювання конфлікту інтересів; розкрито алгоритм протидії 
дискримінації, примусу та сексуальним домаганням.
Наказом ректора від 29.05.2020 р. № 87 «Про затвердження складу комісії з питань етики та академічної 
доброчесності» затверджено відповідний колегіальний експертно-консультативний орган університету, куди 
ввійшли як представники адміністрації, професорсько-викладацького складу, так і здобувачі освіти. Метою 
діяльності комісії є сприяння дотриманню етичних принципів і стандартів, фундаментальних принципів 
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академічної доброчесності та розв’язанню етичних конфліктів між членами університетської спільноти. 
Керуючись Законом України «Про запобігання корупції», наказом ректора від 03.08.2020 р. № 140 «Про 
призначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції» відповідні обов’язки покладено на 
провідного юрисконсульта адміністративно  господарського відділу Тетяну Савчук. Наказ оприлюднено на сайті 
університету 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20140-
2020%20%D0%A3%D0%9E.pdf. Завдання, права, та функції уповноваженої особи визначено у Положенні про 
уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції (https://bit.ly/33WwKSo).

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 в Поліському університеті 
регламентуються наступними документами: 
• Положенням про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/df1ssxb);
• Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/nf1sivA); 
• Положенням про порядок реалізації, моніторингу та перегляду освітньої програми (https://cutt.ly/nf1aGYt).

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

Згідно системи забезпечення якості освіти у Поліському університеті (https://bit.ly/3lpXD92) та  Положення про 
порядок реалізації моніторингу та перегляду ОП (https://bit.ly/3o96pK5) ОП переглядається та удосконалюється не 
менше одного разу на рік. Крім того, зміни вносяться за потереби, залежно від оновлення законодавства у сфері 
якості вищої освіти, вимог ринку праці, інтересів здобувачів, з урахуванням думок академічної спільноти. Потреба в 
перегляді ОП є спільною ініціативою проєктної групи, стейкхолдерів та здобувачів вищої освіти. Обговорення 
зауважень та рекомендацій, внесення правок і затвердження відбувається на розширених засідання кафедри 
економіки і підприємництва (протокол №13 від 22.04.2020р., протокол №14 від 26.03.2021 р.).
Проєкт оновленої ОП розміщується на сайті університету (https://bit.ly/3wBLVxe) для відкритого обговорення, після 
чого вносяться зміни в навчальні плани та затверджуються на вченій раді факультету економіки та менеджменту 
(протокол № 8 від 25.05.2020 р.), вченій раді університету (протокол № 11 від 24.06.2020 р.). ОП «Економіка» була 
суттєво змінена у 2019 р., коли збільшився обсяг кредитів ЄКТС з 40 до 60. Зокрема, розширено кількість 
обов'язкових компонент (з 6 до 9): додано нові ОК: Інтелектуальна власність та захист авторських прав, Організація 
та презентація наукових досліджень, Управління науковими проєктами та фінансування досліджень; замінено назви 
дисциплін Моделювання систем на Інформаційні технології та системний аналіз в наукових дослідженнях, 
Педагогіка і психологія вищої школи на Сучасні методики викладання у вищій школі та педагогічна майстерність. 
За пропозиціями академічної спільноти було посилено цикл універсальної підготовки: додано ОК Організація і 
презентація наукових досліджень і Управління науковими проектами та фінансування досліджень. У цикл 
професійної підготовки додано Актуальні проблеми аграрної економіки і Економіка сталого розвитку, що дозволяє 
підкреслити унікальність програми та підготувати науковців, здатних вирішувати актуальні проблеми аграрної 
економіки. Аналіз динаміки змін ОП різних років, то значно розширився перелік варіативних компонент (2017 р. - 
6,  2018 р. - 8, 2019 р. - 9,  2020 р. - 11), що обґрунтовується необхідністю забезпечення індивідуальної освітньої 
траєкторії здобувачів, максимальної дотичності до кола їх наукових інтересів. Важливо відмітити, що з урахуванням 
пропозицій роботодавців та академічної спільноти варіативний цикл ОП 2020р. включає такі нові дисципліни як 
Міжнародна грантова діяльність, Глобальні проблеми сучасного світу (за пропозицією Куцмус Н.М.), Математична 
економіка (пропозиція Ніколюк О.М.), Аграрна політика (пропозиція Ходаківської О.В.), Органічне виробництво і 
продовольча безпека  (пропозиція Коценко М.С.). У проєкті ОП 2021р. запропоновано доповнити варіативні 
компоненти: Провайдинг інновацій, Інклюзивний розвиток економіки (пропозиція Соколової А.О.), Циркулярна 
економіка (пропозиція Яремової М.І.).

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

Відповідно до Стратегії розвитку університету, що орієнтована на студентоцентричний підхід до надання освітніх 
послуг, аспіранти беруть участь у розширених засіданнях кафедри та в обговоренні освітньої програми, сприяють її 
змістовному наповненню, надають свої пропозиції з її удосконалення. З урахуванням запитів здобувачів відносно 
кола їх наукових інтересів,  а також забезпечення принципів академічної свободи, до освітньої програми додано такі 
вибіркові освітні компоненти: «Міжнародна грантова діяльність», «Обґрунтування економічних рішень в умовах 
ризику», «Креативна економіка», «Глобальні проблеми сучасного світу»,  «Органічне виробництво і продовольча 
безпека». Крім того, враховано побажання щодо практичної підготовки, зокрема збільшення кількості лекційних та 
практичних занять, які проводяться аспірантами під час педагогічної практики. Результати опитування, які 
проілюстровані за посиланням (http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/about-ep), свідчать, що 
зміст та наповнення ОП повною мірою відповідає запитам здобувачів третього рівня вищої освіти доктора філософії 
з економіки.
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Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

У Статуті Університету (https://bit.ly/3cZP3uW) та Положенні про студентське самоврядування 
(https://cutt.ly/Zf1R655), що визначають умови для самореалізації здобувачів, формування у них лідерських якостей 
та організаторських навичок, зазначено, що органи студентського самоврядування беруть участь в обговоренні та 
вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, вносять пропозиції щодо змісту та навчальних планів і 
програм (п. 7.35.11 Статуту та п. 2.11 Положення). Окрім того, Наукове товариство забезпечує захист прав та інтересів 
осіб, які навчаються або працюють в університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних 
ідей, інновацій та обміну знаннями, бере участь в обговоренні та удосконаленні освітнього процесу, що вказано у 
Положенні про   Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (https://bit.ly/3fTfQeA, 
https://bit.ly/3us0vWa). 

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

Стратегія розвитку університету до 2025 року (https://bit.ly/3cYQDx7) націлена на досягнення ефективної взаємодії 
науки, освіти і практики. З огляду на зазначене, ОП «Економіка» побудовано з урахуванням думки працедавців з 
метою розвитку партнерських відносин з провідними підприємствами Житомирської області, науково-дослідними 
інститутами та університетами України. Зокрема, ННЦ «Інститут аграрної економіки»; Львівський національний 
аграрний університет, Київський національний економічний університет, Волинська державна сільськогосподарська 
дослідна станція Інститут картоплярства НАН України. Важливими у перегляді ОП є пропозиції економістів, 
державних службовців Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської 
облдержадміністрації. Відтак, роботодавці на постійній основі беруть участь у процесах перегляду ОП та її оцінки. 
Результати анкетування стейкхолдерів за темою «Актуальні методи навчання та сучасні прийоми викладання», що 
наведено на сторінці кафедри (http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/about-ep), свідчать про 
високий рівень якості навчання, забезпечення компетентностей освітньої програми  «Економіка», ефективне 
застосування сучасних інноваційних методів викладання, виявлення резервів покращення організації навчального 
процесу.
Результати опитувань було обговорено на засіданні кафедри (протокол №13 від 22.04.2020р. та протокол №14 від 
26.03.2021 р.).

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

Інформація щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП отримується шляхом 
опитування при зустрічах. Інструментом комунікації слугує створена в університеті Асоціація випускників 
(Положення про асоціацію випускників https://bit.ly/34gmkNe), метою якої є сприяння зміцненню звязків між 
випускниками та університетом.  Фіксується наступна інформація:  місце роботи, контактний телефон, ступінь 
реалізації здобутих компетенцій, застосування теоретичних знань у практичній роботі,  перспективи кар’єрного 
зростання; пропозиції поліпшення структури та змісту ОП та ін. Також, практикуються запрошення випускників на 
зустрічі з здобувачами вищої освіти, конференції, круглі столи, написання колективних монографій тощо.

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?

Внутрішня система забезпечення якості освітнього процесу регламентується відповідним Положенням 
(https://bit.ly/3lpXD92) та направлена на виявлення та усунення недоліків. За час реалізації освітньої програми 
«Економіка» (2016-2021 рр.) було виявлено наступні слабкі сторони:
• відсутність багаторівневої системи перевірки наукових текстів на наявність академічного плагіату, неналежне 
інформаційне забезпечення про академічну доброчесність та  етику в наукових дослідженнях. Вказаний недолік 
усунуто шляхом посилення контролю, що проявляється в процедурах перевірки наукових текстів (за допомогою 
сучасних офіційних систем перевірки на плагіат Unicheck та Strike Plagiarism), популяризації принципів академічної 
доброчесності, що відображені в Положенні про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату, 
затвердженому 26.11.2020 протокол № 6 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/vstupna_kompania/Polozhennia_pro_academichnu_dobrochesnist.p
df)  та ряду інших документів, що відображені у вкладці Наука-Академічна доброчесність (http://znau.edu.ua/2016-
03-31-14-11-10/akademichna-dobrochesnist), а також за допомогою проведення циклу вебінарів та зустрічей про 
правила цитування та недопущення плагіату (у 2020 р. - 10 заходів, у 2021 р - 13 заходів).
• слабка технічна спроможність дистанційного навчання з використанням університетської платформи Moodle 
(http://beta.znau.edu.ua:3398/) та недостатнє наповлення курсів навчально-методичним забезпеченням. Усунуто 
шляхом посиленого контролю за наповненням навчально-методичних комплексів на сторінках курсів.
недосконалість та відсутність системності у процедурі вибірковості дисциплін здобувачами.  Усунуто шляхом 
розробки чіткого алгоритму здійснення процедури вибору дисциплін, що відображено у Положенні про вибіркові 
дисципліни  (https://bit.ly/3rYSNlx), щорічний перегляд вибіркових компонент з урахуванням індивідуальної 
освітньої та наукової траєкторії здобувачів, щорічного формування та розміщення на сторінці кафедри каталогу 
вибіркових дисциплін.
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Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Акредитація ОНП «Економіка» у Поліському університеті проводиться вперше. При формуванні ОНП 
враховувалися зауваження експертів акредитації другого (магістерського) рівня вищої освіти. Зокрема:
• критерій 1: не залучені здобувачі до перегляду змісту освітніх компонент. Зауваження враховане шляхом 
залучення до обговорення освітніх компонент ОНП аспірантів 1-го р.н. Нестерчук А., 2-го р. н. Коценко М., 3-го р.н. 
Осіпчук А.
• критерій 2:  розвивати практику вибору дисциплін з інших ОП, збільшити різноманіття вибіркових компонент та 
інші. На дане зауваження збільшено перелік вибіркових освітніх компонент з 6 у 2017 р. до 11 у 2021 р.,  проводиться 
інформування здобувачів про можливість вивчення дисциплін з інших ОП.
• критерій 3: відсутня зовнішня та слабка внутрішня мобільність. Здійснюється  інформування та мотивування 
здобувачів до внутрішньої і зовнішньої мобільності шляхом проведення тренінгів і консультацій.
• критерій 5: рекомендація розширити оприлюднення інформації щодо форм контролю, критеріїв оцінювання. 
Зауваження виправлено шляхом розміщення на сторінках курсів в системі Moodle та на сайті кафедри силабусів з 
дисциплін, та робочих програм, де подається уся необхідна інформація. При очних зустрічах здобувачів і викладача 
відбувається детальне роз'яснення політики дисципліни.
• критерій 6: відсутність практики залучення представників державних установ, бізнесовців до освітнього процесу, 
подальший розвиток відкритості, публічності  та мотивації НПП. За даною освітньою програмою для здобувачів  
передбачено зустрічі та тренінги з директором Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики 
Житомирської ОДА Арендарчук Наталією, завідувачем відділу економіки  Інституту картоплярства НАН України 
Соколовою Аллою,  експертом ФАО Регіонального офісу Європи та Азії  Ходаківською Ольгою, провідним фахівцем 
зі стандартизації, сертифікації та якості ТОВ «Органік Стандарт». Також практикується процедура преміювання 
НПП за особливі досягнення в науковій діяльності.
• критерій 8: відсутність системи відстеження кар'єрної траєкторії. Запроваджено практику налагодження 
комунікацій з випускниками ОП.
• критерій 9: обмежена інформація про НПП на сайті університету. Зауваження виправлено за допомогою 
оновлення сайту кафедри, де надана вичерпна інформація про викладачів за даною програмою 
(http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu).
Окрім того, приймалися до уваги зауваження експертів при акредитації ОП інших спеціальностей. Наприклад, 
враховано зауваження за ОНП «Облік і аудит»  та усунено блокову систему вибіркових компонентів, що обмежувало 
права академічної свободи здобувача.

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

До процедури забезпечення високої якості освітнього процесу на ОП «Економіка» залучаються викладачі кафедр, 
що  викладають окремі компоненти, зокрема: Філософія науки та інновації, Фахова іноземна мова, Інтелектуальна 
власність та захист авторських прав, Організація і презентація результатів наукових досліджень, Моделювання 
соціально-економічних систем, Міжнародна грантова діяльність тощо. Загалом, підготовкою докторів філософії з 
економіки займається  8 кафедр.  Усі зміни в ОП та навчальних планах обговорюються на засіданнях та 
відбуваються за погодженням усієї академічної спільноти, залученої до освітнього процесу. Розроблені силабуси та 
робочі програми з дисциплін проходять на кафедрі економіки і підприємництва та затверджуються в установленому 
порядку.
 

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

Розподіл відповідальності щодо забезпечення якості освіти в університеті відбувається за такими рівнями:
- загальноуніверситетський – ректорат, Наглядова рада, вчена рада університету  будує стратегію розвитку 
університету, ННЦ  та відділ аспірантури координують процеси внутрішнього забезпечення якості освіти, 
організовують освітній процес та забезпечують якість освіти;
- кафедральний – гаранти ОП, проєктні групи, науково-педагогічні працівники, куратори академічних груп, 
внутрішні стейкхолдери розробляють та удосконалюють ОП і НП відповідно до бачення усіх зацікавлених сторін, 
формують відповідне кадрове, матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення освітнього процесу.

9. Прозорість і публічність

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

Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу регулюються:
- Статутом Поліського національного університету (Наказ МОН України від 07.09.2020 р., № 1114);
- Положенням про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 
(затверджено Вченою радою університету від 28.08.2019 р., протокол № 1);
- Положенням про відділ аспірантури та докторантури (затверджено Вченою радою університету від 26.11.2019 р., 
протокол № 4);
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- Порядком звітування аспірантів та докторантів у ЖНАЕУ (затверджено Вченою радою університету від 26.12.2018 
р., протокол № 5);
- Правилами прийому на навчання до аспірантури та докторантури Поліського національного університету в 2021 р. 
(затверджено Вченою радою університету від 29.12.2020 р., протокол № 7);
- Положенням про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ (затверджено Вченою радою університету від 
27.03.2019 р., протокол № 8);
-Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ (затверджено Вченою радою 
університету від 28.12.2016 р., протокол № 6);
-Положенням про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ (затверджено Вченою 
радою університету від 27.02.2020 р., протокол № 7);
-  Положенням про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ (затверджено Вченою 
радою університету від 27.12.2017 р., протокол № 5).
Зазначені документи знаходяться у відкритому доступі на сайті Поліського національного університету 
(https://bit.ly/2Q8frtS).

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

https://bit.ly/3wBLVxe

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

https://bit.ly/2QSFJky

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

Наукові інтереси аспірантів враховано шляхом викладання дисциплін, які дають змогу в повній мірі реалізовувати 
дослідження з обраної теми. Розвиток наукового світогляду здобувачів забезпечується такими дисциплінами, як 
«Філософія науки та інновацій», «Актуальні проблеми аграрної економіки» та «Економіка сталого розвитку». Для 
представлення результатів дослідження у міжнародних наукових виданнях та комунікації у міжнародному 
науковому просторі викладається дисципліна «Фахова іноземна мова». У циклі універсальної підготовки такі 
дисципліни, як «Організація та презентація наукових досліджень» та «Інформаційні технології та системний аналіз 
в наукових дослідженнях» дозволяють розвивати у аспірантів навики використання сучасних інструментів і 
технологій пошуку, оброблення та аналізу інформації, розробку та реалізацію наукових та освітніх проєктів. 
Вибіркова компонента ОНП у циклі загальної та професійної підготовки містить дисципліни, які відповідають 
науковим інтересам і дотичні до теми дисертаційної роботи аспірантів. Зокрема,  Нестерчук А. досліджує тему: 
«Розвиток земельного потенціалу продовольчої безпеки із урахуванням глобальних викликів». Її науковим 
інтересам відповідають освітні компоненти  «Глобальні проблеми сучасного світу», «Аграрна політика», «Органічне 
виробництво та продовольча безпека». Коценко М. досліджує проблеми формування конкурентних переваг 
органічної продукції, до якої максимально дотична дисципліна «Органічне виробництво та продовольча безпека».

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

ОНП містить цикл дисциплін, що направлені на формування дослідницьких компетенцій, зокрема ОК 04 
«Організація та презентація наукових досліджень», ОК 05 «Інформаційні технології та системний аналіз в наукових 
дослідженнях», ОК 7 «Управління науковими проєктами та фінансування досліджень» загальним обсягом 12 
кредитів ЄКТС. Виконання індивідуальних практичних завдань відповідно до теми дисертаційних досліджень 
здобувачів передбачені в циклі професійної підготовки, зокрема ОК 08 «Актуальні проблеми аграрної економіки» та 
варіативних компонент «Органічне виробництво і продовольча безпека», що мотивують до проведення глибоких 
економічних досліджень. Окрім того,  сприяє формуванню креативних ідей та ініціативної дослідницької діяльності 
здобувачів освітня компонента вибіркового циклу «Креативна економіка». З 2020 р. введена в програму нова 
дисципліна «Міжнародна грантова діяльність», яка спрямована на освоєння інструментарію підготовки проєктів та 
грантових заявок з метою залучення фінансових ресурсів в наукову діяльність.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 
галуззю

Повноцінна підготовка до викладацької діяльності здобувачів забезпечується шляхом викладання дисципліни 
«Сучасні методики викладання у вищій школі та педагогічна майстерність», що дозволяє забезпечувати програмні 
компетентності а саме: вміння застосовувати інноваційні науково-педагогічні технології, формулювати зміст, цілі 
навчання, способи їх досягнення, форми контролю, нести відповідальність за ефективність освітнього процесу з 
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дотриманням норм академічної етики та доброчесності. Підготовка до викладацької діяльності також 
забезпечується проведенням викладацької практики, основною метою якої є формування системи компетентностей 
майбутніх науково-педагогічних працівників, здатних здійснювати аналітичне осмислення стану та перспектив 
розвитку сфери освіти, створювати та впроваджувати новий зміст освіти та новітні методики та технології  навчання. 
Вона складає 4 кредити ЄКТС та передбачає відвідування занять провідних викладачів кафедри і самостійного 
проведення лекцій та практичних.

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

Теми наукових досліджень аспірантів є дотичними до напрямів досліджень наукових керівників. Зокрема, тема Г. 
Семенець (Інвестиційне забезпечення економічного розвитку територіальних громад на партисипативних засадах) 
відповідає напряму досліджень к.е.н., професора В. Якобчук, яка досліджує економічний розвиток територіальних 
громад. Тема О. Коморної (Організаційно-економічні засади управління екосистемними послугами в лісовому 
господарстві) дотична до напряму досліджень керівника д.е.н., професора Ю. Никитюка, спектром наукових 
інтересів якого є функціонування ринку екосистемних послуг в лісовому господарстві. Теми А. Осіпчук 
(Організаційно-економічні засади розвитку екологічного туризму) та Є. Левківського (Розвиток вертикально 
інтегрованих структур аграрного бізнесу в умовах глобалізації) дотичні до напрямів досліджень д.е.н., професора О. 
Скидана, фокусом науковогопошуку якого, у т. ч., є екологічний туризм, розвиток інтеграційних процесів за умов 
глобалізації. Тема М. Коценко (Формування конкурентних переваг органічної продукції) відповідає напряму 
дослідження д.е.н., професора В. Ткачука, який вивчає механізми забезпечення конкурентоспроможності органічної 
продукції з позицій формування продовольчої безпеки. Тема А. Нестерчук (Розвиток земельного потенціалу 
продовольчої безпеки із урахуванням глобальних викликів) відповідає напряму досліджень В. Данкевича (тема 
докторської: Розвиток земельних відносин у сільському господарстві: теорія, методологія, практика).

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)

Поліський університет систематично організовує та проводить науково-практичні конференції всеукраїнського та 
міжнародного рівня (http://znau.edu.ua/m-nauka/naukovi-konferentsiji), що дозволяє здобувачам третього (освітньо-
наукового) рівня безкоштовно апробувати результати власних досліджень. Презентувати наукову роботу аспіранти 
мають можливість на кафедральній науково-практичній конференції з тематики «Пріоритетні напрями розвитку 
економіки: наукові дискусії», яку щорічно проводить випускова кафедра із активним залученням здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії. У межах ОНП “Економіка” проводиться науково-дослідна кафедральна робота за 
темою «Організаційно-економічні засади забезпечення сталого розвитку Північно-Західного регіону України», 
державний реєстраційний номер 0121U109310 (період виконання 2021-2025 рр.), у якій аспіранти беруть активну 
участь. НПП кафедри економіки і підприємництва  надають консультації щодо проведення та апробації результатів 
дослідження.  

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

Поліський університет забезпечує можливості для долучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти за 
спеціальністю шляхом участі у міжнародних наукових конференціях, програмах (Еразмус, Горизонт 2020), 
міжнародних стажуваннях та вебінарах, а також публікації статей у міжнародних виданнях, зокрема:
• Moroz V.V., Nykytiuk Y.A., Nykytiuk P.A., Kliuchevych M.M., Komorna O.M. Carbon absorption ability of pine forest 
plantations in the Ukrainian Polissya // Ukrainian Journal of Ecology, 2020. № 10 (2), 249-255.  (Web Of Science).
• Obykhod A., Dorosh Y., Kharchenko T., Stovolos N., Levkivskyi Y.,  Samoilenko T. State Governance Tools for 
Environmental Management and Agrarian Business in the Digital Age Estudios de Economia Aplicada. 2021. Vol. 39. No 3. 
рр. 2-10.
• Kotsenko M.S. Competitive advantages of organic products: the essence and sources of their formation. International 
Scientific Conference Relevant Trends of Scientific Research in the Countries of Central and Eastern Europe: Conference 
Proceedings, 20th November, 2020. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 208 pages. р.93-95.

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Наукові керівники здобувачів освітнього ступеня «доктор філософії» беруть активну участь у дослідницьких 
проєктах, результати яких постійно публікуються та практично впроваджуються. Так, під керівництвом д.е.н., 
професора Зінчук Т.О., функціонує наукова школа – “Сільська економіка в умовах європейської інтеграції та 
глобалізації” До її складу входять 3 доктори наук, 8 кандидатів економічних наук, аспіранти, студенти. Про вагомі  
результати свідчать довідки (http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/naukovi-shkoly). Плідно працює школа під 
керівництвом д.е.н., професора Скидана О.В. «Економіка та стратегічне управління національною безпекою в 
контексті глобальних цілей сталого розвитку» до складу якої входить 5 докторів наук, 27 кандидатів наук, 8 
аспірантів. Про впровадження результатів свідчать довідки (http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/naukovi-shkoly). 
Крім того, Данкевич В.Є є консультантом проєкту “Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в 
Україні”, Світовий Банк та ЄС (2019 р.). Так, д.е.н. проф. Ткачук В.І. з 2016 по 2020 рр. забезпечував керівництво 
науковою тематикою «Стратегічні напрями забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів аграрного 
підприємництва» (державна реєстрація 0116U004208). З 2020 року здійснює керівництво темою «Організаційно-
економічні засади забезпечення сталого розвитку Північно-Західного регіону України»  (державна реєстрація 
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0121U109310).

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

Поліський національний університет врегульовує питання дотримання академічної доброчесності у науковій 
діяльності такими документами: Положенням про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату;  
Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти; Положенням про порядок попереднього 
розгляду навчально-методичних та наукових видань; Порядком перевірки наукових, навчально-методичних праць 
та кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату;  Наказом № 61 від 29.03.2019 р. Про внутрішню 
систему запобігання та виявлення академічного плагіату.
Для перевірки академічних текстів наукових керівників та аспірантів на наявність збігів використовуються онлайн-
сервіси Unicheck та Strike Plagiarism. У процесі перевірки формується звіт, де відображається  відсоток схожості, 
цитування та посилання на інших авторів. Якщо текст має менше 20 % схожості, то він вважається оригінальним. 
Якщо відсоток схожості від 20 % до 50 %, то оригінальність тексту задовільна. Якщо унікальність тексту складає 
менше 50 %, то матеріали повертаються на доопрацювання. Проте, у будь-якому разі після перевірки системою на 
наявність збігів для подальшого використання тексту фахова експертна комісія дає свій  висновок щодо відсутності 
плагіату, правильності оформлення цитувань та посилань.
Популяризацією академічної доброчесності займаються працівники бібліотеки, які постійно проводять тематичні 
заходи (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/).

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

Дотримання академічної доброчесності в Поліському національному університеті здійснюється в межах Положення 
про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ (https://bit.ly/3hEuWp8), згідно якого 
проводяться профілактичні заходи, а саме: інформуванні НПП, здобувачів вищої освіти, здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії, докторантів про необхідність дотримання норм цитування; проведенні заходів щодо 
наукової етики та недопущення плагіату (http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-dobrochesnist); 
належному оформленні посилань на використані джерела. Поліський університет формує наукове середовище, в 
якому діють принципи академічної доброчесності та наукової етики, регулюючись такими документами: Порядок 
перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату 
(https://bit.ly/3yyrna2), Положення про порядок попереднього розгляду навчально-методичних та наукових видань 
(https://bit.ly/3otZtY1), Наказ ректора від 29.03.2019 р. № 61 «Про внутрішню систему запобігання та виявлення 
академічного плагіату» (https://bit.ly/2S5HqeL), Наказ ректора від 04.12.2020 р. № 267 «Про створення фахових 
експертних комісій для перевірки робіт на наявність академічного плагіату» (https://bit.ly/33XjyMW). Науковий 
керівник зобов'язаний проконсультувати аспірантів щодо принципів академічної доброчесності та наукової етики, 
контролювати та запобігати фактам плагіату. 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОНП «Економіка»:
1. ОНП інтегрує освітню, науково-дослідну та практичну складові, які спрямовані на вдосконалення професійної та 
дослідницько-інноваційної діяльності, проявом якої є виконання оригінального дисертаційного дослідження, яке 
має теоретичне і практичне значення у галузі економіки.
2. ОНП має високий рівень диверсифікації у контексті розвитку трьох наукових шкіл університету: Економіка та 
стратегічне управління національною безпекою в контексті глобальних цілей сталого розвитку, 
Сільськогосподарська кооперація та вертикальна інтеграція в агробізнесі, Сільська економіка в умовах європейської 
інтеграції та глобалізації (http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/naukovi-shkoly#), що надає аспірантам можливості, 
водночас, реалізувати наукові інтереси та набути програмних компетентностей. 
3. Освітні компоненти вільного вибору аспіранта дозволяють сформувати індивідуальну траєкторію навчання в 
межах теми дисертації у галузі економічної науки за спеціальністю 051 «Економіка».
4. Якісне опанування здобувачами компонент освітньої програми забезпечується відомими науковцями-
практиками, надбанням яких є теоретичний, практичний та науково-дослідницький аспекти, які підтверджуються 
науковими публікаціями у МНБД Scopus та Web of Science, а також високими індивідуальними показниками h-
індексу.
5. Широкі можливості аспірантів щодо прояву креативності і особистісного підходу до вирішення економічних 
проблем у наукових дослідженнях та апробації представлених наукових гіпотез у міжнародних, всеукраїнських 
конференціях і семінарах.
6. Освітня компонента «Педагогічна практика» спрямована на розвиток професійних компетентних якостей 
аспірантів, необхідних для науково-педагогічної діяльності. Програмним результатом вивчення даної компоненти є 
вміння самостійно застосовувати інноваційні науково-педагогічні технології, формулювати зміст, цілі навчання, 
способи їх досягнення, форми контролю, критерії оцінювання, нести відповідальність за ефективність освітнього 
процесу з дотриманням норм академічної етики та доброчесності.
7. Зміст ОНП  дозволяє сформувати необхідні навички Soft Skills для забезпечення ефективної комунікації  в 
освітньо-науковому середовищі та академічної спільноти. Перелік відповідних компетентностей відображено у 
програмних результатах ОНП і формуються в межах освітніх компонентів: «Педагогічна практика», «Філософія 
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науки та інновацій», «Фахова іноземна мова», «Інтелектуальна власність та захист авторських прав» та ін.
Слабкі сторони ОНП «Економіка»:
1. У робочих програмах та силабусах освітніх компонент подекуди трапляється застаріла рекомендована література.
2. Недостатній рівень активізації форми взаємодії «круглих столів» зі стейкхолдерами та здобувачами ОНП.
3. Недостатній рівень міжнародної академічної мобільності здобувачів.
4. Недостатньо висвітлено здобутки викладачів, аспірантів, докторів філософії у соціальних мережах, сайтах  
кафедри,  факультету та університету.

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

Перспективні напрями розвитку ОНП підготовки докторів філософії за спеціальністю 051 «Економіка» упродовж 
найближчих 3 років:
1.Постійний моніторинг та оновлення освітніх компонент відповідно до тенденцій розвитку економічної науки, 
викликів науково-освітнього середовища та запитів ринку праці; корекція цілей, результатів навчання, форм та 
методів викладання, змісту ОНП після затвердження Стандарту вищої освіти підготовки доктора філософії за 
спеціальністю 051 «Економіка».
2.Розширення участі кола  стейкхолдерів (науковців, аспірантів, роботодавців) та залучення міжнародного досвіду в 
процесі коригування та реалізації ОНП у перспективі. Підписання міжнародних угод із зарубіжними ЗВО щодо 
спільних наукових досліджень.
3. Активізація аспірантів і викладачів щодо підвищення публікаційності у виданнях, що належать до МНБД Scopus 
та Web of Science.
4. Розширення участі аспірантів та викладачів у програмах академічної мобільності за рахунок співпраці з іншими 
вітчизняними, зарубіжними закладами вищої освіти та науково-дослідними установами у галузі економіки, що 
сприятиме посиленню науково-практичної спрямованості здобувачів.
5. Забезпечення можливостей опанування здобувачами професійних освітніх компонентів іноземною мовою (ОНП 
має відповідний рівень володіння іноземною мовою) та практику міжнародних академічних обмінів через 
залучення іноземних фахівців до викладання дисциплін (мастер-класів) ОНП.
6. Посилення популяризації ОНП у соціальних мережах, висвітлення здобутків викладачів, аспірантів, докторів 
філософії у соціальних мережах, сайтах  кафедри,  факультету та університету.
7. Вдосконалення процесу інтеграції ОНП із освітніми закладами та виробничими структурними підрозділами 
Поліського регіону; залучення до викладання фахівців-практиків за напрямами компетенцій програми.

 

 
          
  

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: Скидан Олег Васильович

Дата: 25.05.2021 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

Філософія науки та 
інновацій

навчальна 
дисципліна

Філ. науки та 
інновац. (Шевчук 

С.Ф.)-ф.pdf

ZuKQ9zU8a+Tscap/
NTJEYBbem4knZDb

zz+tRFchyiVI=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-X05, рік введення в 
експлуатацію – 2019.
Ноутбук Asus X51L series, Celeron-
M550, рік введення в 
експлуатацію – 2010. Операційна 
система Windows 7, пакет 
офісних програм Microsoft Office 
2016; Moodle.

Фахова іноземна мова навчальна 
дисципліна

Фах. іноз. мова 
(Хант Г.О.)-ф.pdf

s+KdCLGNzgLJ0q8n
tziADtjYm5J5Y7c+/

DELIwZPxio=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-X05, рік введення в 
експлуатацію – 2019.
Ноутбук Acer Extensa 4220, Intel 
Celeron 540, 1,86 GHz, 512 Mb, 
DDR 2, 1 Mb L2 cache, рік введення 
в експлуатацію – 2010.
Операційна система Windows 7, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016; Open Source; Moodle.

Інтелектуальна 
власність та захист 
авторських прав

навчальна 
дисципліна

Інт. власн. та зах. 
авт. прав 

(Литвинчук І.Л.)-
ф.pdf

RM3PNCPAbK1fxFF
Mj0/IMSwOS5S7bE
UCT6ByL9RDRgE=

Мультимедійна установка Asus 
S1.
Проектор Epson EB-S02, рік 
введення в експлуатацію – 2018.
Ноутбук Acer Extensa 4220, Intel 
Celeron 540, 1,86 GHz, 512 Mb, 
DDR 2, 1 Mb L2 cache, рік введення 
в експлуатацію – 2010.
Операційна система Windows 7, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016; Moodle. Доступ до 
мережі Internet.

Організація та 
презентація наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

Орг. та презент. 
наук. досл. 

(Кухарець С.М.)-
ф.pdf

kuFrtXlk5O0gdk90J
Q5rDrAx/kcdewKYe

8elDa/m/d4=

Проектор Eрson X115H, рік 
введення в експлуатацію – 2018. 
Ноутбук НP Probook 470 G5, рік 
введення в експлуатацію – 2019. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016; Moodle. Інтернет-
роутер TP-Link WR940N, рік 
введення в експлуатацію – 2019.

Інформаційні 
технології та 
системний аналіз в 
науковихдослідження
х

навчальна 
дисципліна

Інф. техн. та сист. 
аналіз в наук. досл.
(Черепанська І.Ю.)-

ф.pdf

9H4rNtmF7SncWJrd
6qhxEhX9L9F7kClN

rRaK5nYYSr0=

Мультимедійна установка Asus 
S1.
Проектор Epson EB-S02, рік 
введення в експлуатацію – 2018.
Ноутбук Acer Extensa 4220, Intel 
Celeron 540, 1,86 GHz, 512 Mb, 
DDR 2, 1 Mb L2 cache, рік введення 
в експлуатацію – 2010.
Операційна система Windows 7, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office; Deduktor; Moodle.

Сучасні методики 
викладання у вищій 
школі та педагогічна 
майстерність

навчальна 
дисципліна

Сучасн. мет. викл. 
у вищ. шк. та 
педаг. майст. 

(Климова К.Я.)-
ф.pdf

i3YKX9FzGxRDH5o1
956U2VUk6EEJMeX

WzBM+lBgL9HA=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-X05, рік введення в 
експлуатацію – 2019.
Ноутбук Asus X51L series, Celeron 
-M550, рік введення в 
експлуатацію – 2010. Операційна 
система Windows 7, пакет 
офісних програм Microsoft Office 
2016; Moodle. Доступ до мережі 
Internet.

Управління навчальна Упр. наук. проєкт. mj8hLGq1pcZAf7Qtc Мультимедійний проектор 



науковими проєктами 
та фінансування 
досліджень

дисципліна та фін. досл. 
(Литвинчук І.Л.)-

ф.pdf

7NreTnzJjiHd9gNRy
LGCMJ0uw8=

EPSON EB-X05, рік введення в 
експлуатацію – 2019.
Ноутбук Acer Extensa 4220, Intel 
Celeron 540, 1,86 GHz, 512 Mb, 
DDR 2, 1 Mb L2 cache, рік введення 
в експлуатацію – 2010.
Операційна система Windows 7, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016; Moodle.

Актуальні проблеми 
аграрної економіки

навчальна 
дисципліна

Актуал. пробл. агр. 
екон. (Ткачук В.І.)-

ф.pdf

AuF7tTLnDltRCNWe
wBkA/roQSlwU+E3f

5uJBxSuwvz8=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-X05, рік введення в 
експлуатацію – 2019.
Ноутбук Acer Extensa 4220, Intel 
Celeron 540, 1,86 GHz, 512 Mb, 
DDR 2, 1 Mb L2 cache, рік введення 
в експлуатацію – 2010.
Операційна система Windows 7, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016; Moodle.

Економіка сталого 
розвитку

навчальна 
дисципліна

Екон. 
стал.розвитку 
(Яремова М.І.)-

ф.pdf

cV/hpcrU69JtF6OPw
yjhbeDttJVGIsovckX

dnuTQLfY=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-X05, рік введення в 
експлуатацію – 2019.
Ноутбук Acer Extensa 4220, Intel 
Celeron 540, 1,86 GHz, 512 Mb, 
DDR 2, 1 Mb L2 cache, рік введення 
в експлуатацію – 2010.
Операційна система Windows 7, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016; Moodle.

Педагогічна практика практика Педагогічна 
практика-ф.pdf

PsE0TCHgfBV8Yw+
yvG4I5q7+qPfhKJAB

arrk4NWj+Bw=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-X05, рік введення в 
експлуатацію – 2019. 
Мультимедійна установка Asus 
S1, рік введення в експлуатацію – 
2018.
Ноутбук Acer Extensa 4220, Intel 
Celeron 540, 1,86 GHz, 512 Mb, 
DDR 2, 1 Mb L2 cache, рік введення 
в експлуатацію – 2010.
Операційна система Windows 7, 
пакет офісних програм Microsoft 
Office 2016.
Ноутбук Asus X51L series, Celeron 
-M550, рік введення в 
експлуатацію – 2010. Операційна 
система Windows 7, пакет 
офісних програм Microsoft Office 
2016; Moodle.

 
* 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

116117 Шевчук 
Світлана 
Федорівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

33 Філософія 
науки та 
інновацій

Київський державний 
університет ім. Т.Г. 
Шевченка Диплом КВ 
№729441, від 
23.06.1984 р. за 
спеціальністю 
«Філософія», 
кваліфікація - 
викладач 
філософських 
дисциплін.
Диплом кандидата 



філософських наук ФС 
№ 010705, від 
29.08.1990 р. за 
спеціальністю 
09.00.01 – 
діалектичний та 
історичний 
матеріалізм за темою: 
«Спілкування як 
спосіб відтворення 
духовного життя 
суспільства». Атестат 
доцента ДЦ АЕ № 
000277, 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету від 
26.02.1998 р. кафедри 
гуманітарної освіти.
Підвищення 
кваліфікації:
СвідоцтвоСС00493706
/004595-17, 23.10.2017
НУБІП ННІ 
післядипломної 
освіти, випускна 
робота за темою 
«Педагогічна 
майстерність 
викладача вищої 
школи в процесі 
викладання 
дисципліни 
«Філософія».
 
Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 2. 1. Шевчук С.Ф. 
Наукове і позанаукове 
знання: альтернатива 
чи діалог? // Вісник 
Житомирського 
державного 
університету ім. І. 
Франка.- Серія 
«Філософські 
науки».-№ 1(83).-
Житомир, 2017.- с.115-
119.
2. Шевчук С.Ф. 
Плюралізм у 
філософії та 
науці//Науковий 
журнал «Молодий 
вчений» №4(44) 
квітень 2017.- Херсон: 
«Видавничий дім 
«Гельветика».- С.119-
124.
3. Шевчук С.Ф. 
Ціннісні аспекти 
ставлення людини до 
природи//Вісник 
Львівського 
університету ім. 
І.Франка.- 
«Філософсько-
політологічні студії», 
Випуск 10,  
«Видавництво 
Львівського 
університету 
ім.І.Франка».- 
Львів,2017.- С.104-109.
4. Шевчук С.Ф. 
Наукове і позанаукове 
знання: становлення 



проблеми// Гілея: 
науковий вісник. 
Збірник наукових 
праць/Гол.ред. 
В.М.Вашкевич.- К.: 
«Видавництво 
«Гілея»,2018.- 
Вип.130(3).- С.247-
252.
5. Шевчук С.Ф. 
Аристотель – 
засновник науки 
(соціокультурні та 
епістемологічні 
детермінанти наукової 
програми 
мислителя)// Вісник 
Львівського 
університету ім. 
І.Франка.- 
«Філософсько-
політологічні студії», 
Випуск 20,  
«Видавництво 
Львівського 
університету ім. І. 
Франка».- Львів, 2018. 
- С.115-120.
6. Шевчук С.Ф. Віра і 
знання: до питання 
релігійності 
вчених//Вісник 
Львівського 
університету 
ім.І.Франка.- 
«Філософсько-
політологічні студії», 
Вип.23, «Видавництво 
Львівського 
університету 
ім.І.Франка».- Львів, 
2019.- С.107 – 112.
7. Шевчук С.Ф. 
Дилетантизм і 
«спеціалізм» у 
філософській 
концепції науки 
О.І.Герцена// Вісник 
Львівського 
університету ім.. 
І.Франка.-«Філософсь
ко-політологічні 
студії», Вип. 27, 
«Видавництво 
Львівського 
університету ім. 
І.Франка».- Львів, 
2019.- С.48 – 54.
8. Шевчук С.Ф. 
Феофраст як 
засновник ботанічної 
науки// Науковий 
вісник міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
Історія. Філософія. 
Політологія..: Наук. 
зб.,Вип. 19, 
Видавничий дім 
«Гельветика».- 
Херсон, 2020
п.п. 3. 1. Шевчук С.Ф. 
Національно-
культурна 
ідентичність у 
глобалізованому 
світі// Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 



розвитку Європи. 
наукова монографія / 
І. А. Мельничук / О. В. 
Скидан, В. П. 
Капелюшний, Н. Й. 
Романюк, В. П. 
Шевчук та ін. / За ред. 
І. А. Мельничука. – з 
іл. – Т.1, Житомир: 
Вид-во «Рута», 2018. – 
296 с.: С.205-210;
2. Шевчук С.Ф. 
Особливість 
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32–47.
п.п. 3. 1. Хант Г. О., 
Лазаренко І. С., 
Коновалова В. А. 
Англійська мова. 
Навчальний посібник 
для студентів 
аграрних 
спеціальностей вищих 
аграрних навчальних 



закладів. Житомир : 
Вид-во ЖНАЕУ, 2017. 
– 118 с.
2. Хант Г. О., Мороз М. 
В. Німецька мова. 
Навчальний посібник. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. – 160 с.
п.п. 5. 2016 - 2019 
роки – асистент 
проекту «Німецько-
українська співпраця в 
галузі органічного 
землеробства».
п.п. 8. 1. Член 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України – видання 
«Наукові горизонти» 
(включено до 
категорії Б Переліку 
наукових фахових 
видань України, в 
яких можуть 
публікуватися 
результати 
дисертаційних робіт 
на здобуття наукових 
ступенів доктора і 
кандидата 
ветеринарних, 
економічних, 
сільськогосподарських 
та технічних наук зі 
спеціальностей – 051, 
071, 072, 073, 075, 076, 
101, 133, 183, 201, 202, 
203, 204, 205, 206, 
208, 211, 281, 292 
(наказ МОН України 
№ 1643 від 28.12.2019 
р., наказ МОН 
України № 409 від 
17.03.2020 р.).
2. Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Когнітивно-
прагматичний аспект 
вивчення 
комунікативної 
діяльності» (держ. 
реєстр. номер  
0119U103683).
п.п. 9. Член журі ІІ 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук України 
відділення 
«Мовознавство» у 
2017-2018 рр. Накази 
№25 і №32 
Управління освіти і 
науки Житомирської 
обласної державної 
адміністрації від 
01.02.2017 р. та 
02.02.2018 р. 
відповідно.
п.п.10. З 2016 року – 
завідувач кафедри 
іноземних мов 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету.



п.п. 14. З 2016 року – 
керівник наукового 
гуртка «Academic 
Writing». Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з німецької 
мови.
п.п. 17. Перекладацька 
діяльність протягом 
10 років. З 2007 року 
працює в 
перекладацькій 
агенції «Great» на 
посаді перекладача 
(німецька мова).

291217 Черепанська 
Ірина 
Юріївна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
інженерно-

технологічний 
інститут, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

092501 
Автоматизован

е управління 
технологічним
и процесами, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 009426, 

виданий 
16.12.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 048213, 
виданий 

08.10.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
033468, 
виданий 

25.01.2013

17 Інформаційні 
технології та 
системний 
аналіз в 
науковихдослід
женнях

Житомирський 
інженерно-
технологічний 
інститут, 2002 р., 
спеціальність 
«Автоматизація 
технологічних 
процесів», 
кваліфікація – 
інженер з 
автоматизації, диплом 
ТМ №17421391 від 
31.01.2002 р.
Кандидат технічних 
наук, 5.13.07 – 
автоматизація 
процесів керування. 
«Автоматизація 
процесу керування 
вибором пристроїв 
орієнтування при 
проектуванні гнучких 
інтегрованих систем», 
диплом ДК № 048213, 
від 08.10.2008 р.
Доцент кафедри 
автоматизації та 
комп’ютеризованих 
технологій, атестат 
12ДЦ№033468, від 
25.01.2013 р.
Доктор технічних наук 
05.13.01 – методи та 
засоби вимірювання 
механічних величин. 
«Прецизійна 
приладова система 
вимірювання кутів», 
диплом ДД № 009426 
від 16.12.2019 р.
Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.п.1. 1. Irina 
Cherepanska. The 
procedure for 
determining the 
number of 
measurements in the 
normalization of 
random error of an 
information – 
measuring system with 
elements of artificial 
intelligence / Irina 
Cherepanska, Elena 
Bezvesilna, Artem 
Sazonov, Sergey 
Nechai, Tatiana 



Khylchenko // 
Eastern–European 
journal of enterprise 
technologies. – 2017. – 
№ 5/9 (89). – Р. 58 – 
67.
2. Irina Cherepanska. 
Development of 
artificial neural network 
for determining the 
components of errors 
when measuring angles 
using a goniometric 
software–hardware 
complex / Irina 
Cherepanska, Elena 
Bezvesilna, Artem 
Sazonov, Sergey 
Nechai, Oleksandr 
Pidtychenko // 
Eastern–European 
journal of enterprise 
technologies. – 2018. – 
№ 9 (95). – Р. 43 – 51.
3. Irina Cherepanska. 
Intelligent precise 
goniometric system of 
analysis of spectral 
distribution intensities 
for definition of 
chemical composition 
of metal–containing 
substances / I. 
Cherepanska, O. 
Bezvesilna, Yu. Koval, 
A. Sazonov // 
Металлофизика и 
новейшие технологии. 
– 2019. –  Vol. 41. – № 
2(41). – Р. 263–278.
4. Cherepanska I. 
Artificial neural 
network as a part of 
intelligent precise 
goniometric system of 
analysis of spectral 
distribution intensities 
for definition of 
chemical composition 
of metal-containing 
substances / I. 
Cherepanska, Yu. Koval, 
O. Bezvesilna, A. 
Sazonov, S. Kedrovskyi 
// Metallophysics and 
Advanced Technologies. 
– 2020. – Vol. 42. – No. 
10. – pp. 1441–1454.
п.п. 2. 1. Cherepanska 
I., Automated 
technological complex 
to precise angles 
measurement based on 
goniometer / I. 
Cherepanska, E. 
Bezvesilna, A. Sazonov, 
A. Lavrischev // 
Technological 
Complexes. – 2015. – 
№ 1/2 (12). – P. 38–45.
2. Черепанська І. Ю. 
До питання 
підвищення точності 
кутових вимірювань 
гоніометричними 
системами / І. Ю. 
Черепанська, О. М. 
Безвесільна, А. Ю. 
Сазонов // Вісник 
Житомирського 
державного 



технологічного 
університету. Серія: 
Технічні науки. – 
Житомир: ЖДТУ. – 
2016. – № 1 (76). – С. 
92 – 99.
3. Безвесільна О. М. 
Експериментальні 
дослідження 
інтелектуального 
високоточного 
термоанемометричног
о витратоміру 
біопалива / О. М. 
Безвесільна, І. Ю. 
Черепанська, А. Ю. 
Сазонов, С. О. Нечай 
// Технологический 
аудит и резервы 
производства. – 2016. 
– № 4/1(30). – С. 22 – 
26.
4. Черепанська І.Ю. 
Штучна нейронна 
мережа для 
автоматизованого 
розпізнавання 
складових похибок 
вимірювання / І.Ю. 
Черепанська, О.М. 
Безвесільна, А.Ю. 
Сазонов // Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. Серія: 
Технічні науки. – 
Хмельницький: ХНУ. 
– 2019. – №1 (269). С. 
137–145.
5. Черепанська І.Ю. 
Прецизійна 
інтелектуальна 
гоніометрична 
система / І.Ю. 
Черепанська, О.М. 
Безвесільна, А.Ю. 
Сазонов // Вісник 
Вінницького 
політехнічного 
інституту. Серія 
Автоматика та 
інформаційно–
вимірювальна техніка. 
– Вінницький НТУ. – 
2019. – № 2(143). – С. 
7 – 14.
6. Черепанська І.Ю. 
Алгоритмічна 
корекція результатів 
вимірювання 
прецизійної 
приладової 
гоніометричної 
системи / І.Ю. 
Черепанська, О.М. 
Безвесільна, А.Ю. 
Сазонов // Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського Серія: 
Технічні науки. – 
Київ. – 2019. – №2. – 
Том 30 (69). – С.6 – 11.
7. Черепанська І. Ю. 
Експертна система 
автоматизованого 
керування якістю 
продуктів зі скла / А. 
Ю. Сазонов, В. О. 
Сліпченко, С. М. 



Привала, І. Ю. 
Черепанська // Вісник 
Національного 
технічного 
університету України 
«Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського». Серія 
«Хімічна інженерія, 
екологія та 
ресурсозбереження». 
– 2020. – № 1 (19). – 
С. 70–78.
8. Черепанська І.Ю. 
Математична модель 
похибки прецизійної 
приладової системи 
вимірювання кутів / 
І.Ю. Черепанська, 
О.М. Безвесільна, 
А.Ю. Сазонов, Ю.Б. 
Бродський, В.А. 
Прядко // Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського Серія: 
Технічні науки. – 
Київ. – 2020. – №4. – 
Том 31(70). – С.18–24.
п.п. 3. 1. Черепанська 
І.Ю. Інтелектуальна 
прецизійна приладова 
система вимірювання 
кутів: монографія під 
грифом “КПІ ім. Ігоря 
Сікорського” / І. Ю. 
Черепанська, О. М. 
Безвесільна, А. Ю. 
Сазонов. – Київ: ДП 
«Редакція 
інформаційного 
бюлетня «Офіційний 
вісник Президента 
України», 2020. – 400 
с.
2. Жученко А.І., 
Черепанська І.Ю., 
Сазонов А.Ю., 
Ковалюк Д.О. 
Технології штучного 
інтелекту та основи 
машинного зору в 
автоматизації: теорія і 
практика: підручник 
під грифом «КПІ ім. 
Ігоря Сікорського». – 
Київ: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського. – 2019. – 
386 с.
3. Сазонов А. Ю. 
Наукові основи 
автоматизованого 
керування точністю 
позиціонування 
промислових роботів 
при синтезі 
спеціалізованих 
гнучких інтегрованих 
систем. Монографія / 
А. Ю. Сазонов, В. А. 
Кирилович, І. Ю. 
Черепанська, О. М. 
Безвесільна. – 
Житомир: ЖДТУ, 
2015. – 271 с.
4. Черепанська І. Ю. 
Теорія і принципи 
побудови 
автоматизованої 



системи для лінійних і 
кутових переміщень 
об'єктів виробництва з 
використанням 
математичного 
апарату кватерніонів і 
елементів штучного 
інтелекту. Монографія 
/ І. Ю. Черепанська, В. 
А. Кирилович, О. М. 
Безвесільна, А. Ю. 
Сазонов. – Житомир: 
ЖДТУ, 2016. – 326 с.
5. Черепанська І. Ю. 
Штучні нейронні 
мережі при вирішенні 
задач у технологічних 
вимірюваннях, 
приладобудуванні та 
проектуванні гнучких 
виробничих систем. 
Монографія / І. Ю. 
Черепанська, О. М. 
Безвесільна, А. Ю. 
Сазонов, Т. В. 
Хильченко. – 
Житомир: ЖДТУ, 
2017. – 217 с.
6. Черепанська І. Ю. 
Штучні нейронні 
мережі для вирішення 
задач технологічної 
підготовки гнучкого 
виробництва. 
Монографія. / І. Ю. 
Черепанська, О. М. 
Безвесільна, А. Ю. 
Сазонов. – Київ: ДП 
«НВЦ «Пріорітети», 
2018. – 192 с.
7. Черепанська І. Ю., 
Кирилович В. А., 
Сазонов А. Ю., 
Самотокін Б. Б. – 
Планування, 
моделювання та 
верифікація процесів 
у гнучких виробничих 
системах. Практикум: 
навч.-метод. посібн. – 
Житомир: ЖДТУ. – 
2015. – 285 с.
п.п. 8. Член 
редколегії:
– наукове фахове 
видання Державного 
університету 
«Житомирська 
політехніка» «Вісник 
ЖДТУ. Серія: Технічні 
науки», 2019 р.
п.п. 11. Офіційне 
опонування під час 
захисту дисертації 
Дзінька Ростислава 
Ігоровича на тему 
«Підвищення 
надійності системи 
оперативного 
управління гнучких 
виробничих систем», 
Київ, Національний 
технічний університет 
«Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського», 
спеціальність 05.13.07 
– автоматизація 
процесів керування, 
2017 р.



п.п. 12. 1. І.Ю. 
Черепанська, О.М. 
Безвесільна, А.Ю. 
Сазонов. Патент на 
корисну модель 
124155; МПК: G 01 B 
21/22 (2006.01). 
Спосіб вимірювання 
кутів / Черепанська 
І.Ю., Безвесільна 
О.М., Сазонов А.Ю.; 
заявник і 
патентоутримувач 
Житомирський 
державний 
технологічний 
університет. – u 2017 
09792; заявл. 
09.10.2017; надр. 
26.03.2018, Бюл. №6.
2. І.Ю. Черепанська, 
О.М. Безвесільна, 
А.Ю. Сазонов. Патент 
на корисну модель 
127373; МПК: G 01 B 
21/22 (2006.01). 
Інтелектуальна 
система вимірювання 
кутів / Черепанська 
І.Ю., Безвесільна 
О.М., Сазонов А.Ю.; 
заявник і 
патентоутримувач 
Житомирський 
державний 
технологічний 
університет. – u2018 
02424; заявл. 
12.03.2018; надр. 
25.07.2018, Бюл. №14.
3. Сазонов А. Ю., 
Черепанська І. Ю., 
Кальчук С. В., 
Безвесільна О. М., 
Бродський Ю. Б. 
Патент на винахід 
121727; МПК: 
(2020.01) G01B 21/30 
(2006.01), B28D 1/00, 
B24B 5/00. Спосіб 
визначення якості 
обробки поверхні 
каменю / Сазонов А. 
Ю., Черепанська І. Ю., 
Кальчук С. В., 
Безвесільна О. М., 
Бродський Ю. Б.; 
заявник і 
патентоутримувач 
Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет. – UA 
121727 C2; заявл. 
15.04.2019; надр. 
10.07.2020, Бюл. № 
13.
п.п. 13. 1. Черепанская 
И. Ю., Кирилович В. 
А., Сазонов А. Ю., 
Самотокин Б. Б. 
Планирование, 
моделирование и 
верификация 
процессов в гибких 
производственных 
системах: практикум. 
Учебно–методическое 
пособие к 
выполнению 
практических, 



лабораторных и 
самостоятельных 
занятий студентов, 
обучающихся в 
рамках 
международного 
проекта TEMPUS 
«Двойной 
магистерский диплом 
по автоматизации / 
мехатронике стран 
ЕС-стран 
партнеров».– 
Житомир, ЖГТУ 
Міжнародне видання. 
– 2014. – 285 с.
2. Черепанська І.Ю., 
Кирилович В.А., 
Сазонов А.Ю., 
Самотокін Б.Б. – 
Планування, 
моделювання та 
верифікація процесів 
у гнучких виробничих 
системах. Практикум: 
навч.-метод. посібн. – 
Житомир: ЖДТУ. – 
2015. – 285 с.
п.п. 14. Керівництво 
студентами 
(Сікорський Дмитро 
Олександрович та 
Дедеркал Юрій 
Павлович, (ЖДТУ)), 
які зайняли призове 
місце на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт за 
напрямом «Системи 
автоматизованого 
проектування та 
комп’ютерне 
моделювання в 
машинобудуванні», 
Диплом ІІ ступеня, 
Наказ Міністерства 
овіти і науки України 
№ 756 від 
13.07.2015р., Тема 
«Інтелектуальний 
мехатронний схват».
п.п. 15. 1. Черепанська 
І. Ю. Інтелектуальний 
високоточний 
термоанемометрични
й витратомір 
біопалива / І. Ю. 
Черепанська, О. М. 
Безвесільна, А. Ю. 
Сазонов, О. О. 
Добржанський // 
Метрологія, технічне 
регулювання, якість: 
досягнення та 
перспективи: 
матеріали Шостої 
Міжнародної 
науково–практичної 
конференції (Одеса, 
11–12 жовтня 2016 р.); 
Одеська державна 
академія технічного 
регулювання та якості. 
– Одеса: Бондаренко 
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приладова система 
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О.М. Безвесільна, 
А.Ю. Сазонов // 
Aktuelle themen im 
kontext der 
entwicklung der 
modernen 
wissenschaften: Zu den 
materialien der 
internationalen 
wissenschaftlich–
praktischen konferenz 
(Dresden, 23 Januar, 
2019). – Dresden: NGO 
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Wissenschaftsplattform
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components of the 
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scientifique et pratique 
internationale, 
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процесу керування 
визначенням хімічних 
елементів у складі 
металовмісних 
матеріалів об’єктів 
виробництва / І.Ю. 
Черепанська, Ю. Б. 
Бродський, В.А. 
Прядко // 
Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані технології 
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Міжнародної науково-
практичної 
конференції молодих 
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effect of airsteam blast 
on the lowgrade fuel 
gasification process. 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2018. № 
6/8 (96).  P. 86-96 
(https://doi.org/ 
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горизонти (Scientific 
horizons). № 12 (73). 
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4. Обґрунтування 
каналу 
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Підвищення 
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мобільних доїльних 
установок: 
монографія / 
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Переходько О. Я., 
Голуб Г. А., Кухарець 
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С. М., Ярош Я. Д. – № 
u 2016 05259 ; заявл. 
16.05.2016; дата 
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Газогенератор / 
Скидан О.В., Ярош 
Я.Д., Голуб Г.А., 
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Кухарець С.М., 
Білецький В.Р., 
Забродський П.М., 
Плужніков О.Б. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 40 с.
3. Гідравліка та 
теплотехніка: 
конспект лекцій / 
Шелудченко Б.А., 
Кухарець С.М., 
Білецький В.Р., 
Плужніков О.Б. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. 118 с.

310240 Климова 
Катерина 
Яківна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
доктора наук 
ДД 000424, 

виданий 
22.12.2011, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008095, 
виданий 

25 Сучасні 
методики 
викладання у 
вищій школі та 
педагогічна 
майстерність

Житомирський 
державний 
педагогічний інститут  
ім. І.Я. Франка, 1987 
р.; диплом ЛВ № 
430864 від 30.06.1987 
р. за спеціальністю: 
«Російська мова та 
література»; 



11.10.2000, 
Атестат 

доцента ДЦ 
005598, 
виданий 

17.10.2002, 
Атестат 

професора 
12ПP 007950, 

виданий 
26.09.2012

кваліфікація вчитель 
російської мови та 
літератури.
Житомирський 
державний 
педагогічний інститут 
ім. І.Я. Франка, 1992 
р.; диплом УВ № 
790797 від 30.06.1992 
р. за спеціальністю 
«Українська мова та 
література»; 
кваліфікація вчитель 
української мови та 
літератури.
Диплом кандидата 
педагогічних наук ДК 
№ 008095 від 
11.10.2000 року за 
спеціальністю 
13.00.02 - теорія і 
методика навчання 
української мови. 
Тема: «Формування 
культури мовлення 
майбутніх учителів 
початкових класів в 
умовах говірок 
Житомирщини».
Атестат доцента ДЦ 
№ 005598 від 
17.10.2002 року 
кафедри мови з 
методикою 
викладання в 
початкових класах 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка.
Диплом доктора 
педагогічних наук ДД 
№ 000424 від 
22.12.2011 року за 
спеціальністю 
13.00.02 - теорія і 
методика навчання 
(українська мови). 
Тема: «Формування 
мовнокомунікативної 
професійної 
компетентності 
студентів 
нефілологічних 
спеціальностей 
педагогічних 
університетів».
Атестат професора 
12ПР 007950 від 
26.09.2012 року 
кафедри філології і 
лінгводидактики 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка.
Диплом дійсного 
члена Академії 
міжнародного 
співробітництва з 
креативної педагогіки 
«Полісся» ПА № 009 
від 23 лютого 2017 
року.
Довідка про 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) на базі 
відділу навчання 
української мови та 
літератури Інституту 



педагогіки НАПН 
України (від 25 
вересня по 25 жовтня 
2018 р.) за №490 від   
25.10.2018 року за 
темою: «Культура 
професійного 
мовлення студентів 
нефілологічних 
спеціальностей 
університетів».
 
Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
п.п. 2. 1. Климова К. Я. 
Розвиток творчої 
обдарованості 
майбутнього фахівця у 
відкритому 
навчально-виховному 
середовищі 
університету: 
практичний аспект // 
Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка: 
науковий журнал. 
Педагогічні науки / 
[гол. ред. П. Ю. Саух, 
відп. Ред. Н. А. Сейко]. 
– Житомир: Вид-во 
Житомирського держ. 
Ун-ту імені І. Франка, 
2017. – Вип. 3 (89). – 
166 с. – С. 96 – 99. 
(Наукове фахове 
видання України з 
педагогіки (наказ 
МОН України № 1328 
від 21 грудня 2015 р.).
2. Климова К. Я. 
Дистанційна форма 
навчання української 
мови за системою 
Moodle: проблеми і 
перспективи // 
Науковий вісник 
Мукачівського 
державного 
університету. Серія 
«Педагогіка та 
психологія»: зб. наук. 
пр. / Ред. кол.: 
Товканець Г. В. (гол. 
ред.) та ін. – 
Мукачево: Вид-во 
МДУ, 2016. – Випуск 2 
(4). – 251 с.‑ С. 124 -128 
(Наукове фахове 
видання України з 
педагогіки (наказ 
МОН України № 5015 
від 16 травня 2016 р.
3. Климова К. Я. 
Формування культури 
українського 
мовлення студентів на 
заняттях зі сценічної 
мови// Науковий 
вісник Мукачівського 
державного 
університету. Серія 
«Педагогіка та 
психологія»: зб. наук. 
пр. / Ред. кол.: 
Товканець Г. В. (гол. 



ред.) та ін. – 
Мукачево: Вид-во 
МДУ, 2018. – Випуск  
1(7). – 269 с.‑ С. 177 -
180 (Наукове фахове 
видання України з 
педагогіки (наказ 
МОН України № 5015 
від 16 травня 2016 р.).
4. Климова К. Я. 
Інтерпретація 
драматичного 
літературного твору на 
занятті зі сценічної 
мови у ВНЗ // Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка: 
науковий журнал. 
Педагогічні науки / 
[гол. ред. П. Ю. Саух, 
відп. Ред. Н. А. Сейко]. 
– Житомир: Вид-во 
Житомирського держ. 
Ун-ту імені І. Франка, 
2018. – Вип. 3 (94). – 
166 с. – С. 96 – 99. 
(Наукове фахове 
видання України з 
педагогіки (наказ 
МОН України № 1328 
від 21 грудня 2015 р.).
5. Климова К. Я. 
Культура спілкування 
як елемент 
педагогічної 
майстерності 
викладача закладу 
вищої освіти // 
Науковий часопис 
НПУ імені 
М.П.Драгоманова. 
Серія 16. Творча 
особистість учителя: 
проблеми теорії і 
практики: збірник 
наукових праць / Ред. 
кол.: Н. В. Гузій (відп. 
ред.). – Вип. 31 (41). – 
К.: Вид-во НПУ імені 
М. П. Драгоманова, 
2018. – 131 с. – С. 76–
79 (Наукове фахове 
видання України з 
педагогіки (додаток 8 
до наказу МОН 
України № 1328 від 21 
грудня 2015 р.).
6. Климова К. 
Творчий розвиток 
мовнокомунікативної 
професійної 
компетентності 
майбутніх фахівців 
сфери туризму // Нові 
технології навчання: 
збірник наукових 
праць. ДНУ «Інститут 
модернізації змісту 
освіти». Київ, 2020. 
Вип. 94. 332 с. – С. 157 
– 164.
7. Климова К. Я. 
Розвиток критичного 
мислення студентів у 
процесі роботи з 
інформаційними 
джерелами // Вісник 
Глухівського НПУ ім. 
О. Довженка. 



Педагогічні науки, 
Випуск 1 (42), 2020. 
214 с. ‑ С.90-96.
8. Климова К. Я. 
Теоретико-методичні 
аспекти формування 
мовнокомунікативної 
професійної 
компетентності 
майбутніх фахівців 
сфери публічного 
управління та 
адміністрування / 
К.Я.Климова // 
Науковий вісник 
Мукачівського 
державного 
університету. Серія 
«Педагогіка та 
психологія»: зб. наук. 
пр. / Ред. кол.: Пазюра 
Н. В. (гол. ред.) та ін. – 
Мукачево: Вид-во 
МДУ, 2020. – Випуск 1 
(11). – С.204-207
п.п.3. Наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника - 2:
1. Климова К. Я. 
Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням): 
навчальний посібник 
для здобувачів вищої 
освіти та викладачів-
словесників. 
Житомир: Вид-во 
Поліського 
національного 
університету. 2020. 
260 с.
2. Климова К. Я. 
Риторичний канон у 
педагогічному 
дискурсі // 
Педагогічна 
риторика: історія, 
теорія, практика: 
монографія / [О. А. 
Кучерук, Н. Б. Голуб 
та ін.: за ред. О. А. 
Кучерук. – К.: КНТ, 
2016. - 258 с. – С. 87 – 
105.
п.п. 4. Науковий 
керівник дисертацій:
1. Підгурська 
Валентина Юріївна 
(диплом кандидата 
педагогічних наук ДК 
№ 046599 від 20 
березня 2012 р.). 
Дисертацію захищено 
05.10.2011 р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради К 26.452.02 в 
Інституті педагогіки 
НАПН України (м. 
Київ).
2. Марущак 
Олександра 
Миколаївна (диплом 
кандидата 
педагогічних наук ДК 
№ 046599 від 20 
березня 2018 р.). 
Дисертацію захищено 
15.01.2018 р. на 
засіданні 



спеціалізованої вченої 
ради Д 14.053.01 у 
Житомирському 
державному 
університеті імені 
Івана Франка.
3. Чупріна Олена 
Вадимівна (диплом 
кандидата 
педагогічних наук ДК 
№ 054433 від 15 
жовтня 2019 р.). 
Дисертацію захищено 
02.07.2019 р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.133.05 у 
Київському 
університеті імені 
Бориса Грінченка
п.п. 8. 1. Керівник 
наукової теми 
«Формування 
мовнокомунікативної 
професійної 
компетентності 
здобувачів вищої 
освіти» (Державний 
реєстраційний номер 
0120U104048, дата 
реєстрації 
29.09.2020).
2. Член редакційної 
колегії періодичного 
наукового видання 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка та вищої 
школи економіки в 
Будогощи «Українська 
полоністика» 
(Свідоцтво про 
державну реєстрацію: 
КВ № 11732-603Р від 
13.09.2006 р.).
п.п. 10. Завідувач 
кафедри 
лінгвометодики та 
культури фахової 
мови Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка (наказ 
№550-к від 02.12.2014 
р.) до 19.08.2019 р.
п.п. 11. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 14.053.01 у 
ЖДУ ім. І.Франка 
(відповідно до наказу 
Міністерства освіти і 
науки України № 326 
від 04.04.2018 р.) до 
вересня 2019 р.
Офіційний опонент 
кандидатських і 
докторських 
дисертацій.:
1. Нагрибельна І. А. 
«Самостійна робота в 
системі підготовки 
майбутніх учителів до 
навчання української 
мови в початкових 
класах» – дисертація 
на здобуття наукового 
ступеня доктора 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.02 
– теорія та методика 



навчання (українська 
мова). Херсон, грудень 
2016 р. Захист 
відбувся 15.12.2016 р. 
на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 67.051.03 в 
Херсонському 
державному 
університеті.
2. Грона Н. В. 
«Система підготовки 
студентів 
педагогічного 
коледжу до 
формування у 
молодших школярів 
текстотворчих умінь» 
– дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.02 
– теорія та методика 
навчання (українська 
мова). Київ, березень 
2018 р. Захист 
відбувся 01.03.2018 р. 
на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.133.05  у 
Київському 
університеті імені 
Бориса Грінченка.
3. Гриджук О. Є. 
«Теоретико-методичні 
засади формування 
мовнокомунікативної 
компетентності 
майбутніх фахівців 
лісотехнічних 
спеціальностей» – 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.02 
– теорія та методика 
навчання (українська 
мова). Херсон, травень 
2018 р. Захист 
відбувся 25.05.2018 р. 
на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 67.051.03 в 
Херсонському 
державному 
університеті.
4. Ростикус Н. П. 
«Система ситуаційних 
вправ як засіб 
формування 
діалогічного 
мовлення учнів 
початкових класів» – 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук за 
спеціальністю 
13.00.02 – теорія та 
методика навчання 
(українська мова), 
Київ, березень 2019 р. 
Захист відбувся 
06.03.2019 р. на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.133.05 у 
Київському 
університеті імені 



Бориса Грінченка.
5. Томашівська М. М. 
«Фoрмувaння 
прoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi 
мaйбутнiх учитeлiв 
музики зacoбaми 
укрaїнcькoгo 
нaрoднoгo музичнoгo 
миcтeцтвa» ‑ 
дисертація на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук за 
спеціальністю 
13.00.04 – теорія і 
методика професійної 
освіти, Житомир, 
січень 2020 р. Захист 
відбувся 15.01.2020 р. 
на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 14.053.01 у 
Житомирському 
державному 
університеті імені 
Івана Франка.
п.п. 14. 1. Директор 
Експериментально-
тематичного центру 
навчальної та 
науково-
дослідницької 
діяльності ЖДУ ім. І. 
Франка (Наказ по 
університету про 
створення №44 від 
28.01.2013 р.; 
Положення про ЕТЦ 
затверджено від 
24.12.2012) до 
19.08.2019 р.
2. Керівник гуртка 
сценічної мови при 
ННІ педагогіки 
(протокол №5 від 
24.11.17, наказ № 108 
від 24.11.2017 р.). 3. 
Автор 2-х п’єс для 
Студентського театру-
лабораторії ЖДУ ім. І. 
Франка. Студенти 
здобули гран-прі в 
номінації «Сценічне 
мистецтво» на 7-му 
Всеукраїнському 
фестивалі-конкурсі 
дитячої творчості 
«Весняні барви-2018 
за п’єсу «Вечірня 
зустріч, або дрес-код 
інкогніто» (ГО 
«Талановиті діти 
України», м. Київ, 
2018р.), та за п’єсу 
«Солянка з медом» 
(режисер-
постановник з .а. 
України Л. Берелет) ‑ 
гран-прі в номінації 
«Сценічне мистецтво» 
на 8-му 
Всеукраїнському 
фестивалі-конкурсі 
дитячої творчості 
«Весняні барви-2019». 
За обидві п’єси 
студентський театр 
також нагороджено 
дипломами лауреата 
обласного 



інформаційно-
просвітницького 
літературно-
мистецького онлайн-
конкурсу «Мистецькі 
джерела психічного 
здоров’я 
Житомирщини-2019» 
у номінації «театр».
4. Керівництво 
студентом, який 
зайняв перше місце на 
I етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
української мови за 
професійним 
спрямуванням (2020 
р.) – Ісаєв В., студент 
групи ПУА 18-2 
факультету економіки 
та менеджменту.
5. Керівництво 
студентами, які посіли 
перше місце у I турі 
Міжнародного 
конкурсу з української 
мови ім. П. Яцика 
(2019 р.) – Саган І., 
студентка групи ЕП-19 
факультету економіки 
та менеджменту; у 
2020 році – 
Селюченко В., студент 
групи П-20-1 
факультету екології і 
права.
п.п. 15. 1. Климова 
Катерина, Чупріна 
Олена. Проблеми та 
шляхи використання 
мультимедійних 
технологій  у сучасній 
початковій школі 
//Актуальні проблеми 
лінгводидактики : Зб. 
наук. праць. Вип. 3 / 
Глухівський НПУ ім. 
О. Довженка.; редкол.: 
А. О. Новиков (гол. 
ред.) [та ін.]. – Суми: 
Вінніченко М. Д., 
2017. – 148 с. – С. 
74‑77.
2. Климова К. Я. 
Проблема 
професійної 
комунікативної 
підготовки 
майбутнього вчителя 
засобами медіаосвіти 
// Професійна освіта в 
умовах інтеграційних 
процесів: теорія і 
практика: збірник 
наукових праць / за 
заг. редакцією проф. 
С. С. Вітвицької, доц. 
Н. Є. Колесник. – 
Житомир: ФО-П «Н. 
М. Левковець», 2017. 
– У 2-х ч. – Ч. І. – 312 
с. – С. 265‑269.
3. Климова К. Я. 
Профорієнтаційна 
робота класичного 
університету в 
закладах профільної 
середньої освіти // 
Підготовка фахівців у 
контексті становлення 



Нової української 
школи: збірник 
наукових праць / за 
заг. редакцією В. Є. 
Литньова, Н. Є. 
Колесник, Т. В. 
Завязун. Житомир: 
ФО-П «Н. М. 
Левковець», 2018. – У 
2-х ч. – Ч. І. – 256 с. – 
С. 58‑61.
4. Климова К. Я.  
Формування навичок 
сценічного мовлення 
у студентів 
класичного 
університету в 
контексті творчого 
розвитку особистості 
// Проблеми і 
перспективи 
формування 
лінгвокультурної 
особистості засобами 
рідного слова : 
збірник наукових 
праць (до 35-річчя 
кафедри 
лінгвометодики та 
культури фахової 
мови) / За ред. проф. 
К. Я. Климової. ‑ 
Житомир: Вид-во 
ЖДУ ім. І. Франка, 
2016. – 164 с. 
(Рекомендовано до 
друку вченою радою 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка 
(протокол № 8 від 25 
березня 2016 р.). – С. 
85-88.
5. Климова К. Я. 
Значення художньої 
літератури як 
особливого виду 
мистецтва у площині 
формування техніки 
сценічного читання у 
студентської та 
учнівської молоді // 
Актуальні проблеми 
текстотворення у 
лінгводидактичній та 
мистецтвознавчій 
площинах: збірник 
наукових праць (за 
матеріалами 
міжрегіонального 
науково-методичного 
семінару) /за ред. К.Я. 
Климової. – Житомир: 
Видавництво ЖДУ ім. 
І.Франка, 2017. – 162 с. 
(Рекомендовано до 
друку вченою радою 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка 
(протокол № 10 від 24 
лютого 2017 р.). – С. 
150-153.
6. Климова К. Я. 
«Мовне обличчя» 
сучасного студента як 
активного учасника 
мережевого 
спілкування / К. Я. 



Климова // 
Формування базових і 
фахових 
компетентностей 
студентів у закладах 
вищої освіти: 
матеріали науково-
практичної 
конференції / за ред. 
проф. О. Є. Антонової, 
проф. О. А. Кучерук, 
проф. В. М. 
Мойсієнка, проф. О. 
О. Юрчук. – Житомир: 
ПП «Рута», 2020. – 
284 с. – С. 15 ‑16.
7. Климова К. Я. 
Наукова комунікація 
здобувачів вищої 
освіти у процесі 
дослідницької 
діяльності // 
Актуальні проблеми 
лінгводидактики в 
сучасному освітньому 
середовищі: матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
(з міжнародною 
участю), 6 листопада 
2020 року / за заг. 
ред. Г. І. Дідук-
Ступ’як, Т. М. 
Миколенко, М. В. 
Пігур. Тернопіль: 
Вектор, 2020. 242 с. С. 
37-39.
8. Климова К. Я. 
Творчий розвиток 
мовнокомунікативної 
професійної 
компетентності 
майбутніх фахівців 
сфери туризму // Нові 
технології навчання: 
збірник наукових 
праць. ДНУ «Інститут 
модернізації змісту 
освіти». Житомир: 
Видавець О.О.Євенок, 
2020. Вип. 94. 340 с. 
С. 162 – 166.
9. Климова К. Я. 
Розвиток критичного 
мислення студентів у 
процесі роботи з 
інформаційними 
джерелами // Вісник 
Глухівського НПУ ім. 
О. Довженка. 
Педагогічні науки. 
Глухів, Вид-во 
Глухівського НПУ ім. 
О. Довженка. Випуск 1 
(42), 2020. С.90-96.
п.п. 16. Дійсний член 
Академії 
міжнародного 
співробітництва з 
креативної педагогіки 
«Полісся» (диплом 
ПА № 009, виданий 
23 лютого 2017 р.).

176391 Литвинчук 
Ірина 
Леонідівна

професор, 
Сумісництв
о

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Державний 

9 Управління 
науковими 
проєктами та 
фінансування 
досліджень

ДВНЗ «Державний 
агроекологічний 
університет України» 
(м. Житомир).
Диплом ТМ № 
30546381 від 
07.07.2006 р. за 



агроекологічни
й університет", 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

050206 
Менеджмент 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 007484, 

виданий 
05.07.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 062648, 
виданий 

10.11.2010, 
Атестат 

доцента AД 
001797, 

виданий 
05.03.2019

спеціальністю 
«Менеджмент ЗЕД», 
кваліфікація 
«Менеджер ЗЕД».
Диплом кандидата 
економічних наук ДК 
№ 062648, від 
10.11.2010 року за 
спеціальністю 
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)»
Тема: «Управління 
економічними 
ризиками 
корпоративних 
підприємств аграрної 
сфери».
Диплом доктора 
економічних наук ДД 
№ 007484, від 
05.07.2018 року за 
спеціальністю 
08.00.03 «Економіка 
та управління 
національним 
господарством»
Тема: «Управління 
інтелектуальною 
власністю в системі 
науково-освітнього 
забезпечення аграрної 
економіки».
Атестат доцента АД № 
001797 Міністерства 
освіти і науки України 
від 05.03.2019 року 
кафедри економічної 
теорії, інтелектуальної 
власності та 
публічного 
управління.
Підвищення 
кваліфікації:
Університет штату 
Пенсильванія 
(вересень 2020 р. -
даний час) - 
дистанційне 
стажування в рамках 
Програми поширення 
с.-г. знань 
Консорціуму 
американських 
лендгранд 
університетів штатів 
Пенсильванія, Огайо, 
Канзас, Луїзіана та 
Міссурі – CURAD.
Сертифікат від 
16.06.2019 р., 
Науковий інститут 
Я.Сандала (м.Осло, 
Норвегія, 7-16 червня 
2019 р.) - міжнародна 
програма мобільності 
«SPME».
Сертифікат від 
16.03.2019 р., 
Лейбніц-Інституту 
аграрного розвитку в 
країнах з перехідною 
економікою (м. Халле, 
Німеччина, 1-18 
березня 2019 р.) - 
стажування за 
програмою Німецько-
Української школи з 
Аграрної економіки 



«Foundations of 
Agricultural 
Economics: Selected 
Topics» за підтримки 
Німецької служби 
академічних обмінів 
(DAAD).
Сертифікат від 
08.06.2018 р., Інститут 
Європейської 
Політики (м. Берлін, 
м. Мюнхен, 
Німеччина, 3-9 червня 
2018 р.) - підвищення 
кваліфікації та 
ознайомлювальний 
візит в рамках проєкту 
обміну досвідом у 
сфері моніторингу 
/адвокації 
/проведення кампаній 
для функціонування 
системи 
інтелектуальної 
власності «Civic School 
for Sound EU Practice» 
за підтримки 
Федерального 
Закордонного Офісу 
Німеччини.
Сертифікат від 
03.11.2017 р., 
Варшавський та 
Ягеллонський 
університети (м. 
Варшава, м. Краків, 
Польща, 8 жовтня – 5 
листопада 2017 р.) - 
грантова програма 
«Інноваційний 
університет та 
лідерство. Фаза ІІІ: 
інновації та відносини 
з оточенням» 
Фундації Artes 
Liberales та 
Міжнародного 
благодійного Фонду 
«Міжнародний фонд 
досліджень освітньої 
політики» за 
підтримки 
Міністерства науки і 
вищої освіти 
Республіки Польща, 
Міністерства 
закордонних справ 
Республіки Польща, 
Фундації польських 
ректорів.
Сертифікат про 
володіння 
англійською мовою на 
рівні B2 (FCE), 
Cambridge Assessment 
English, 2018
Кваліфікаційне 
свідоцтво 
сільськогосподарськог
о дорадника №529; 
акт кваліфікаційної 
комісії №19 від 
31.05.2018 р. 
Сертифікація на право 
здійснювати 
сільськогосподарську 
дорадчу діяльність з 
надання соціально 
спрямованих 
дорадчих послуг з 
питань 



інтелектуальної 
власності і 
державного 
управління.
Свідоцтво №55 від 
21.10.2016 р., МОН 
України та Державна 
наукова установа 
«Український інститут 
науково-технічної 
експертизи та 
інформації», 
підвищення 
кваліфікації за 
програмою циклу 
навчальних семінарів 
для фахівців 
підрозділів вищих 
навчальних закладів з 
питань 
інтелектуальної 
власності.
Свідоцтво №9/ст від 
25.03.2016 р., 
Науково-дослідний 
інститут 
інтелектуальної 
власності 
Національної академії 
правових наук 
України, стажування 
(підвищення 
кваліфікації) в 
економіко-правовому 
відділі
 
Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. 1. Lytvynchuk I., 
Skydan O., & Ivaniuk O. 
(2021). Local 
governance and 
territorial development 
on the basis of GIS. 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development, 42(4), 
422–433. 
https://doi.org/10.1554
4/mts.2020.43 (Web of 
Science).
2. Petroye O., Lyulyov 
O., Lytvynchuk I., Paida 
Y., Pakhomov V. 
(2020). Effects of 
information security 
and innovations on 
country’s image: 
Governance aspect. 
International Journal of 
Safety and Security 
Engineering, Vol. 10, 
No. 4, pp. 459-466. 
(Scopus).
3. Akimova L.М., 
Khomiuk N.L., Bezena 
I.M., Lytvynchuk I.L., 
Petroye O. Planning of 
socio-economic 
development of the 
territories (Experience 
of European Union). 
International Journal of 
Management (IJM). 
2020. Vol. 11, № 4. P. 
567-575. Article ID: 



IJM_11_04_054.
4. Jan-Urban Sandal, V. 
Yakobchuk, I. 
Lytvunchuk, M. 
Plotnikova. Institutions 
for forming social 
capital in territorial 
communities. 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development. 2019. 
Vol. 41. No. 1: 67–76. 
(Web of science)
5. Литвинчук І. Л. 
Наукова школа 
менеджменту 
інтелектуальної 
власності в 
агроекономічних 
дослідженнях. 
Актуальні проблеми 
економіки. 2016. № 11 
(185). С. 8–22. 
(Scopus)
п.п. 2. 1. Lytvynchuk I., 
Khodakovsky Ye. and 
Ivaniuk O. (2020), 
«Communication 
management in 
community project 
activities», Derzhavne 
upravlinnya: 
udoskonalennya ta 
rozvytok, [Online], vol. 
11, available at: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/?op=1&z=1852 
(Accessed 10 Dec 
2020). DOI: 
10.32702/2307-2156-
2020.11.5
2. Литвинчук І. Л. 
Рамкова підтримка 
інтелектуалізації 
аграрної економіки 
України / І.Л. 
Литвинчук // 
Державне управління: 
удосконалення та 
розвиток: електронне 
фах. вид. 2018. № 12.
3. Литвинчук І. Л. 
Рефреймінг моделей 
специфікації прав 
інтелектуальної 
власності в 
агробіоекономіці 
(інституціональний 
аналіз). Agricultural 
and Resource 
Economics: 
International Scientific 
E-Journal. 2017. Vol. 3, 
№ 3. P. 75–89.
4. Литвинчук І. Л. 
Глобальна 
невизначеність у 
питаннях вибору 
політик 
інтелектуальної 
власності щодо 
результатів 
сільськогосподарських 
досліджень. Вісник 
ЖНАЕУ. 2017. № 2 
(62), т. 2. С. 7–14.
5. Литвинчук І. Л. 
Становлення та 
розвиток економічної 



теорії інтелектуальної 
власності. Економіка 
розвитку. 2017. № 3. 
С. 5–13.
п.п. 3. 1. Економічна 
теорія: підручник / В. 
П. Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, І. Л. 
Литвинчук, Л. І. 
Симоненко, В. А. 
Довженко, О. В. 
Захаріна, С. В. 
Тищенко, О. В. 
Іванюк, І. В. Кравець, 
Н. С. Пугачова // Київ: 
Вид-во Ліра-К, 2020. – 
450 с.
2. Lytvynchuk I., 
Zaburanna L. and 
Ivaniuk O. 
Methodology of 
intellectual property 
management in creative 
social 
entrepreneurship. In 
Social 
Entrepreneurship - The 
Way We Change the 
World. Ed. Jan-Urban 
Sandal. Oslo, 
Publishing house: 
Sandal Institute. 2020. 
91 р., p. 59-84 (in 
English).
3. Lytvynchuk I. 
Intellectual property 
management in 
museum activities / 
Museum Science and 
Sandal Private 
Museum. Ed. Jan-
Urban Sandal. - Oslo, 
Publishing house: 
Sandal Institute. 2019.  
Р. 45-58 (in English).
4. Литвинчук І. Л. 
Імплементація 
успішних практик ІР-
менеджменту в 
аграрних 
університетах / 
Інноваційний 
університет та 
лідерство: проект та 
мікропроекти – ІІІ: 
монографія. Варшава: 
Artes Liberales, UW, 
2019. - С. 269-278.
5. Skydan O. and 
Lytvynchuk I. (2019), 
«Intellectual property 
policy for an agrarian 
economy as a key 
problem of sustainable 
development global 
agenda» in Zinchuk T. 
and Ramanauskas Y. 
(Eds), Sustainable 
development of rural 
areas: monograph, 
Klaipeda, Klaipeda 
University, Kyiv: Center 
for Educational 
Literature, pp.70-79 (in 
English).
6. Литвинчук І., 
Іванюк О. Проектно-
орієнтоване 
управління розвитком 
територіальних 
громад / Стратегія 



інклюзивного 
сільського розвитку на 
базі громад: 
монографія. За ред. 
проф. Т. О. Зінчук. - 
Київ: «Центр учбової 
літератури», 2019. 
С.131-150.
7. Литвинчук І. Л. 
Управління 
інтелектуальною 
власністю в системах 
AR4D (agricultural 
research for 
development): 
монографія // 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. 618 с.
п.п. 5. 1. Грант 
«Формування 
компетенцій 
володіння 
антикорупційними 
інструментами у 
активної молоді» в 
межах проєкту 
«Реалізація 
регрантингової 
програми у Чернівцях, 
Червонограді і 
Житомирі» за 
фінансової підтримки 
Міністерства 
Закордонних справ 
Данії в рамках 
програми 
«Антикорупційна 
ініціатива ЄС в 
Україні», 2019. 
Договір № 19/3-00-8 
/4-2019. Керівник 
проєкту.
2. Проєкт 
«Покращення якості 
послуг у сфері 
управління відходами 
на муніципальному 
рівні / 
Білокоровицька 
ОТГ/» спільно з 
німецьким 
товариством 
міжнародного 
співробітництва GIZ, 
2018. Договір № 
83327868/ OEZ. 
Керівник проєкту.
3. Координатор 
Школи соціального 
підприємництва від 
Fil. Dr. Jan-U. Sandal 
Institute (2019 р.).
4. Координатор 
мережі EUROSCI 
Network (2017-2020).
п.п. 7. Член 
Програмного комітету 
МОН «Горизонт 
2020» за напрямом 
«Європейська 
дослідницька рада. 
Майбутні та новітні 
технології. Дії Марії 
Склодовської-Кюрі» з 
2020 р.
п.п. 8. 1. НДР 
«Публічне управління 
регіональною 
безпекою та сталим 
розвитком 
територій», 2021 -



2025рр. (номер 
державної реєстрації 
0121U100652). 
Виконавець.
2. НДР «Інституційні 
імперативи 
інтелектуалізації 
аграрної економіки в 
євроінтеграційному 
вимірі», 2015 - 
2020рр. (номер 
державної реєстрації 
0115U006602). 
Виконавець.
3. Член редколегії: - 
Journal of Economics 
and Management 
Sciences, IDEAS 
SPREAD INC, USА. 
https://j.ideasspread.or
g/index.php/jems/abou
t/editorialTeam
- «Oikos Institute» 
d.o.o., Research Centre 
«Economics», Republic 
of Serbian. 
http://economicsrs.com
/index.php/economicus
/about/editorialTeam - 
наукове фахове 
видання ЖДУ імені 
Івана Франка 
«Економіка. 
Управління. 
Інновації», Україна 
http://eui.zu.edu.ua/ab
out/editorialTeam.
п.п. 10. З 2019 р. 
керівник ННЦ 
інтелектуальної 
власності, інноватики 
та управління 
проєктами.
п.п. 11. Офіційне 
опонування під час 
захисту дисертації 
Шевчика Богдана 
Михайловича на тему 
«Управління 
ризиками 
зовнішньоекономічної 
діяльності аграрних і 
переробних 
підприємств АПК», 
Київ, Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, спеціальність 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності), 2011 р.
п.п. 12. 1. Литвинчук 
І.Л. Становлення та 
розвиток 
інтелектуальної 
власності. Авт. свід. № 
78592 від 26.04.2018. 
Опубл. 27.07.2018. 
Бюл. №49.
2. Іванюк О., 
Литвинчук І. 
Інтелектуальна 
власність. Авт. свід. № 
86639 від 07.03.2019. 
Опубл. 26.04.2019. 
Бюл. №52.
3. Ходаківський Є.І., 
Якобчук В.П., 



Литвинчук І.Л. 
Інтелектуальна 
власність: економіко-
правові аспекти. Авт. 
свід. № 86785 від 
13.03.2019. Опубл. 
26.04.2019. Бюл. №52.
4. Литвинчук І.Л. 
Управління 
інтелектуальною 
власністю в системах 
AR4D. Авт. свід. № 
86770 від 13.03.2019. 
Опубл. 26.04.2019. 
Бюл. №52.
5. Іванюк О., 
Литвинчук І. 
Інструменти 
моніторингу 
корупційних ризиків 
та запобігання 
корупції. Авт. свід. 
№97431 від 
04.05.2020. Опубл. 
31.07.2020. Бюл. №59.
п.п. 13. 1. Іванюк О. В., 
Литвинчук І.Л. 
Інтелектуальна 
власність: навч.-наоч. 
посіб. Житомир: В. Б. 
Котвицький, 2014. 163 
с.
2. Інтелектуальна 
власність: економіко-
правові аспекти: навч. 
посіб. / Є. І. 
Ходаківський, В. П. 
Якобчук, І. Л. 
Литвинчук. К.: 
«Центр учбової 
літератури», 2014. 276 
с.
3. Публічне 
управління та 
адміністрування: 
навч. посібник / 
Скидан О. В., Якобчук 
В. П., Дацій Н. В., 
Ходаківський Є. І. [та 
ін.]: за заг. ред. О. В. 
Скидана. – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. 705 с.
п.п. 15. 1. Литвинчук 
І.Л. Досвід Німеччини 
щодо побудови 
системи органів 
виконавчої влади у 
сфері інтелектуальної 
власності / 
Інструменти і 
практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації: 
матер. Всеукр. 
науково-практ. конф. 
з міжнародною 
участю (Житомир, 19 
червня 2018 р.). с.241-
243.
2. Литвинчук І.Л. 
Changing IP Global 
Agenda: new topics & 
actors / 
Інтелектуальна 
економіка в умовах 
суспільних 
трансформацій: 
Матеріали 4 
Міжнародного 
науково-практичного 



форуму (Житомир, 25 
жовтня 2018 р.). 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. С.39-41.
3. Литвинчук І.Л. 
Удосконалення 
інформаційного 
супроводу 
університетських 
політик 
інтелектуальної 
власності / 
Всеукраїнський 
семінар з проблем 
економіки 
інтелектуальної 
власності: збірник 
наукових праць І 
Всеукр. конф. (Київ, 18 
травня 2018 р.). К., 
ФОП Кравченко Я.О. 
2018. 176 с. С.103-108.
4. Литвинчук І.Л. 
Реформа 
децентралізації та 
управління 
локальним розвитком 
у вимірі 
інтелектуалізації 
суспільства / 
Децентралізація 
влади, проведення 
реформ в Україні. 
Сучасний стан та 
проблеми підготовки 
кадрів для об’єднаних 
територіальних 
громад: матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
методичної 
конференції 13-14 
грудня 2018 р. Рівне: 
НУВГП, 2018.  С. 114-
115.
5. Литвинчук І.Л. 
Сучасні науково-
технічні рішення у 
сфері управління 
інтелектуальною 
власністю / Наукова 
спадщина Йозефа 
Алоїза Шумпетера і 
сучасність: погляд із 
минулого в майбутнє: 
Матеріали ІІІ 
Міжнародної 
Шумпетерівської 
конференції 
(Чернівці, 21-22 
жовтня 2016 р.). 
Чернівці: 
Чернівецький нац. ун-
т, 2016. С. 124-127.
п.п. 16. 1. Керівник ГО 
«Ендшпіль».
2. Член Української 
асоціації дослідників 
освіти.
3. Член Ради з питань 
залучення інвестицій 
при Житомирській 
ОДА.
4. Член робочих 
експертних груп з 
розробки Стратегії 
розвитку 
Житомирської області 
на період до 2027 р.; 
Програми розвитку 
агропромислового 
комплексу 



Житомирської області 
на 2021-2027 рр., 
Програми 
економічного і 
соціального розвитку 
Житомирської області 
на 2021 р.
п.п. 17. Контролер-
ревізор, провідний 
контролер-ревізор, 
головний контролер-
ревізор КРУ в 
Житомирській області 
(2006-2011 рр.)
п.п. 18. 1. Здійснює 
сільськогосподарську 
дорадчу діяльність з 
надання соціально-
спрямованих 
дорадчих послуг з 
питань 
інтелектуальної 
власності і 
державного 
управління з 2018 р. 
(кваліфікаційне 
свідоцтво від 31 
травня 2018 р.).
2. Тренер Центру 
перепідготовки та 
підвищення 
кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування, 
державних 
підприємств, установ і 
організацій 
Житомирської ОДА та 
Житомирської 
обласної ради.

176391 Литвинчук 
Ірина 
Леонідівна

професор, 
Сумісництв
о

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Державний 

агроекологічни
й університет", 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

050206 
Менеджмент 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 007484, 

виданий 
05.07.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 062648, 
виданий 

10.11.2010, 
Атестат 

доцента AД 
001797, 

виданий 
05.03.2019

9 Інтелектуальна 
власність та 
захист 
авторських 
прав

ДВНЗ «Державний 
агроекологічний 
університет України» 
(м. Житомир).
Диплом ТМ № 
30546381 від 
07.07.2006 р. за 
спеціальністю 
«Менеджмент ЗЕД», 
кваліфікація 
«Менеджер ЗЕД».
Диплом кандидата 
економічних наук ДК 
№ 062648, від 
10.11.2010 року за 
спеціальністю 
08.00.04 «Економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності)»
Тема: «Управління 
економічними 
ризиками 
корпоративних 
підприємств аграрної 
сфери».
Диплом доктора 
економічних наук ДД 
№ 007484, від 
05.07.2018 року за 
спеціальністю 
08.00.03 «Економіка 
та управління 
національним 
господарством»
Тема: «Управління 
інтелектуальною 



власністю в системі 
науково-освітнього 
забезпечення аграрної 
економіки».
Атестат доцента АД № 
001797 Міністерства 
освіти і науки України 
від 05.03.2019 року 
кафедри економічної 
теорії, інтелектуальної 
власності та 
публічного 
управління.
Підвищення 
кваліфікації:
Університет штату 
Пенсильванія 
(вересень 2020 р. -
даний час) - 
дистанційне 
стажування в рамках 
Програми поширення 
с.-г. знань 
Консорціуму 
американських 
лендгранд 
університетів штатів 
Пенсильванія, Огайо, 
Канзас, Луїзіана та 
Міссурі – CURAD.
Сертифікат від 
16.06.2019 р., 
Науковий інститут 
Я.Сандала (м.Осло, 
Норвегія, 7-16 червня 
2019 р.) - міжнародна 
програма мобільності 
«SPME».
Сертифікат від 
16.03.2019 р., 
Лейбніц-Інституту 
аграрного розвитку в 
країнах з перехідною 
економікою (м. Халле, 
Німеччина, 1-18 
березня 2019 р.) - 
стажування за 
програмою Німецько-
Української школи з 
Аграрної економіки 
«Foundations of 
Agricultural 
Economics: Selected 
Topics» за підтримки 
Німецької служби 
академічних обмінів 
(DAAD).
Сертифікат від 
08.06.2018 р., Інститут 
Європейської 
Політики (м. Берлін, 
м. Мюнхен, 
Німеччина, 3-9 червня 
2018 р.) - підвищення 
кваліфікації та 
ознайомлювальний 
візит в рамках проєкту 
обміну досвідом у 
сфері моніторингу 
/адвокації 
/проведення кампаній 
для функціонування 
системи 
інтелектуальної 
власності «Civic School 
for Sound EU Practice» 
за підтримки 
Федерального 
Закордонного Офісу 
Німеччини.
Сертифікат від 



03.11.2017 р., 
Варшавський та 
Ягеллонський 
університети (м. 
Варшава, м. Краків, 
Польща, 8 жовтня – 5 
листопада 2017 р.) - 
грантова програма 
«Інноваційний 
університет та 
лідерство. Фаза ІІІ: 
інновації та відносини 
з оточенням» 
Фундації Artes 
Liberales та 
Міжнародного 
благодійного Фонду 
«Міжнародний фонд 
досліджень освітньої 
політики» за 
підтримки 
Міністерства науки і 
вищої освіти 
Республіки Польща, 
Міністерства 
закордонних справ 
Республіки Польща, 
Фундації польських 
ректорів.
Сертифікат про 
володіння 
англійською мовою на 
рівні B2 (FCE), 
Cambridge Assessment 
English, 2018
Кваліфікаційне 
свідоцтво 
сільськогосподарськог
о дорадника №529; 
акт кваліфікаційної 
комісії №19 від 
31.05.2018 р. 
Сертифікація на право 
здійснювати 
сільськогосподарську 
дорадчу діяльність з 
надання соціально 
спрямованих 
дорадчих послуг з 
питань 
інтелектуальної 
власності і 
державного 
управління.
Свідоцтво №55 від 
21.10.2016 р., МОН 
України та Державна 
наукова установа 
«Український інститут 
науково-технічної 
експертизи та 
інформації», 
підвищення 
кваліфікації за 
програмою циклу 
навчальних семінарів 
для фахівців 
підрозділів вищих 
навчальних закладів з 
питань 
інтелектуальної 
власності.
Свідоцтво №9/ст від 
25.03.2016 р., 
Науково-дослідний 
інститут 
інтелектуальної 
власності 
Національної академії 
правових наук 
України, стажування 



(підвищення 
кваліфікації) в 
економіко-правовому 
відділі
 
Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п. 1. 1. Lytvynchuk I., 
Skydan O., & Ivaniuk O. 
(2021). Local 
governance and 
territorial development 
on the basis of GIS. 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development, 42(4), 
422–433. 
https://doi.org/10.1554
4/mts.2020.43 (Web of 
Science).
2. Petroye O., Lyulyov 
O., Lytvynchuk I., Paida 
Y., Pakhomov V. 
(2020). Effects of 
information security 
and innovations on 
country’s image: 
Governance aspect. 
International Journal of 
Safety and Security 
Engineering, Vol. 10, 
No. 4, pp. 459-466. 
(Scopus).
3. Akimova L.М., 
Khomiuk N.L., Bezena 
I.M., Lytvynchuk I.L., 
Petroye O. Planning of 
socio-economic 
development of the 
territories (Experience 
of European Union). 
International Journal of 
Management (IJM). 
2020. Vol. 11, № 4. P. 
567-575. Article ID: 
IJM_11_04_054.
4. Jan-Urban Sandal, V. 
Yakobchuk, I. 
Lytvunchuk, M. 
Plotnikova. Institutions 
for forming social 
capital in territorial 
communities. 
Management Theory 
and Studies for Rural 
Business and 
Infrastructure 
Development. 2019. 
Vol. 41. No. 1: 67–76. 
(Web of science)
5. Литвинчук І. Л. 
Наукова школа 
менеджменту 
інтелектуальної 
власності в 
агроекономічних 
дослідженнях. 
Актуальні проблеми 
економіки. 2016. № 11 
(185). С. 8–22. 
(Scopus)
п.п. 2. 1. Lytvynchuk I., 
Khodakovsky Ye. and 
Ivaniuk O. (2020), 
«Communication 
management in 



community project 
activities», Derzhavne 
upravlinnya: 
udoskonalennya ta 
rozvytok, [Online], vol. 
11, available at: 
http://www.dy.nayka.c
om.ua/?op=1&z=1852 
(Accessed 10 Dec 
2020). DOI: 
10.32702/2307-2156-
2020.11.5
2. Литвинчук І. Л. 
Рамкова підтримка 
інтелектуалізації 
аграрної економіки 
України / І.Л. 
Литвинчук // 
Державне управління: 
удосконалення та 
розвиток: електронне 
фах. вид. 2018. № 12.
3. Литвинчук І. Л. 
Рефреймінг моделей 
специфікації прав 
інтелектуальної 
власності в 
агробіоекономіці 
(інституціональний 
аналіз). Agricultural 
and Resource 
Economics: 
International Scientific 
E-Journal. 2017. Vol. 3, 
№ 3. P. 75–89.
4. Литвинчук І. Л. 
Глобальна 
невизначеність у 
питаннях вибору 
політик 
інтелектуальної 
власності щодо 
результатів 
сільськогосподарських 
досліджень. Вісник 
ЖНАЕУ. 2017. № 2 
(62), т. 2. С. 7–14.
5. Литвинчук І. Л. 
Становлення та 
розвиток економічної 
теорії інтелектуальної 
власності. Економіка 
розвитку. 2017. № 3. 
С. 5–13.
п.п. 3. 1. Економічна 
теорія: підручник / В. 
П. Якобчук, Є. І. 
Ходаківський, І. Л. 
Литвинчук, Л. І. 
Симоненко, В. А. 
Довженко, О. В. 
Захаріна, С. В. 
Тищенко, О. В. 
Іванюк, І. В. Кравець, 
Н. С. Пугачова // Київ: 
Вид-во Ліра-К, 2020. – 
450 с.
2. Lytvynchuk I., 
Zaburanna L. and 
Ivaniuk O. 
Methodology of 
intellectual property 
management in creative 
social 
entrepreneurship. In 
Social 
Entrepreneurship - The 
Way We Change the 
World. Ed. Jan-Urban 
Sandal. Oslo, 
Publishing house: 



Sandal Institute. 2020. 
91 р., p. 59-84 (in 
English).
3. Lytvynchuk I. 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН03. 
Розробляти  та 
досліджувати 
фундаментальні 
та прикладні 
моделі соціально-
економічних 
процесів і систем, 
ефективно 
використовувати 
їх для отримання 
нових знань та/або 
створення 
інноваційних 
продуктів у 
економіці та 
дотичних 
міждисциплінарних 
напрямах.

Інформаційні 
технології та 
системний аналіз в 
науковихдослідження
х

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН2 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН6 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);
МН7 – науково-дослідна 
робота аспірантів.

МО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР);
МО5 – залік (диф. залік);
МО9 – розрахункові та 
розрахунково-графічні 
роботи.

ПРН07. 
Застосовувати 
інноваційні 
науково-педагогічні 
технології, 
формулювати 
зміст, цілі 
навчання, способи 
їх досягнення, 
форми контролю, 
нести 
відповідальність за 
ефективність 
освітнього процесу 
з дотриманням 
норм академічної 
етики та 
доброчесності.

Інтелектуальна 
власність та захист 
авторських прав

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН2 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН6 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

МО1 – екзамени;
МО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР);
МО7 – презентації та 
виступи на наукових 
заходах;
МО9 – розрахункові та 
розрахунково-графічні 
роботи.

Філософія науки та 
інновацій

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН2 – практичний метод 

МО1 – екзамени;
МО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР);
МО8 – аналітичні звіти, 



(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

реферати, есе.

Сучасні методики 
викладання у вищій 
школі та педагогічна 
майстерність

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН2 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН6 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

МО3 – усний контроль;
МО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР);
МО5 – залік (диф. залік);
МО8 – аналітичні звіти, 
реферати, есе.

Педагогічна практика МО1 – екзамени;
МО2 – комплексні іспити;
МО3 – усний контроль;
МО5 – залік (диф. залік);
МО6 – захист звітів 
практик.

МО5 – залік (диф. залік);
МО6 – захист звітів 
практик.

ПРН01. Мати 
теоретичні знання 
з економіки, 
соціально-
економічних 
систем і на межі 
предметних 
галузей, а також 
дослідницькі 
навички, достатні 
для проведення 
фундаментальних і 
прикладних 
досліджень на рівні 
останніх світових 
досягнень з 
відповідного 
напряму, 
отримання нових 
знань та/або 
здійснення 
інновацій.

Педагогічна практика МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН2 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН6 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

МО5 – залік (диф. залік);
МО6 – захист звітів 
практик.

Економіка сталого 
розвитку

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН2 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН7 – науково-дослідна 

МО1 – екзамени;
МО3 – усний контроль;
МО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР);
МО7 – презентації та 
виступи на наукових 
заходах;
МО8 – аналітичні звіти, 
реферати, есе.



робота аспірантів.

ПРН02. Глибоко 
розуміти базові 
(фундаментальні) 
принципи та 
методи 
економічних наук, а 
також 
методологію 
наукових 
досліджень, 
застосувати їх у 
власних 
дослідженнях у 
сфері економіки з 
метою досягнення 
економічної та 
соціальної 
ефективності в 
умовах 
глобалізації.

Філософія науки та 
інновацій

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН2 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

МО1 – екзамени;
МО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР);
МО8 – аналітичні звіти, 
реферати, есе.

Економіка сталого 
розвитку

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН2 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН7 – науково-дослідна 
робота аспірантів.

МО1 – екзамени;
МО3 – усний контроль;
МО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР);
МО7 – презентації та 
виступи на наукових 
заходах;
МО8 – аналітичні звіти, 
реферати, есе.

Актуальні проблеми 
аграрної економіки

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН2 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН7 – науково-дослідна 
робота аспірантів.

МО1 – екзамени;
МО3 – усний контроль;
МО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР);
МО7 – презентації та 
виступи на наукових 
заходах;
МО8 – аналітичні звіти, 
реферати, есе.

Організація та 
презентація наукових 
досліджень

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН2 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН6 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);
МН7 – науково-дослідна 

МО3 – усний контроль;
МО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР);
МО5 – залік (диф. залік);
МО7 – презентації та 
виступи на наукових 
заходах.



робота аспірантів.

ПРН06. Вільно 
презентувати та 
обговорювати з 
фахівцями і 
нефахівцями 
результати 
досліджень, 
теоретичні та 
практичні 
проблеми 
економіки 
державною та 
іноземною мовами, 
кваліфіковано 
відображати 
результати 
досліджень у 
наукових 
публікаціях у 
провідних наукових 
виданнях.

Організація та 
презентація наукових 
досліджень

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН2 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН6 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);
МН7 – науково-дослідна 
робота аспірантів.

МО3 – усний контроль;
МО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР);
МО5 – залік (диф. залік);
МО7 – презентації та 
виступи на наукових 
заходах.

Фахова іноземна мова МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН2 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо).

МО1 – екзамени;
МО3 – усний контроль;
МО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР);
МО5 – залік (диф. залік).

ПРН04. 
Застосовувати 
сучасні 
інструменти і 
технології пошуку, 
оброблення та 
аналізу інформації, 
зокрема, 
статистичні 
методи аналізу 
великих масивів  
даних та/або 
складної 
структури, 
програмне 
забезпечення та 
інформаційні 
системи.

Інформаційні 
технології та 
системний аналіз в 
науковихдослідження
х

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН2 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН6 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);
МН7 – науково-дослідна 
робота аспірантів.

МО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР);
МО5 – залік (диф. залік);
МО9 – розрахункові та 
розрахунково-графічні 
роботи.

ПРН05. 
Розробляти та 
реалізовувати 
наукові та/або 
інноваційні 
проєкти, які дають 
можливість 

Управління 
науковими проєктами 
та фінансування 
досліджень

МН1 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН2 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо);

МО1 – екзамени;
МО3 – усний контроль;
МО4 – письмовий контроль 
(МКР, ККР);
МО7 – презентації та 
виступи на наукових 
заходах;



переосмислити 
наявне та 
створити нове 
цілісне знання 
та/або професійну 
практику і 
розв’язувати 
значущі проблеми 
фундаментальної 
економічної науки  
з врахуванням 
соціальних, 
економічних, 
екологічних та 
правових аспектів, 
лідерства, 
автономності та 
відповідальності.

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, веб-
орієнтовані тощо);
МН6 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань);
МН7 – науково-дослідна 
робота аспірантів.

МО9 – розрахункові та 
розрахунково-графічні 
роботи.

 


