
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Національний авіаційний університет

Освітня програма 30394 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 183

Повна назва ЗВО Національний авіаційний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 01132330

ПІБ керівника ЗВО Луцький Максим Георгійович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.nau.edu.ua

Інформація про ВСП ЗВО

Реєстраційний номер ВСП ЗВО у 
ЄДЕБО

724

Повна назва ВСП ЗВО Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж інженерії та управління 
Національного авіаційного університету"

Ідентифікаційний код ВСП ЗВО 21573906

ПІБ керівника ВСП ЗВО Пономаренко Олександр Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ВСП ЗВО

www.kitu.nau.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/724

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 30394

Назва ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, Фаховий молодший бакалавр, ОКР 
«молодший спеціаліст», Молодший бакалавр
 

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

Відділення економіки та права, циклова комісія економіки та 
підприємництва

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

Циклові комісії природничо-математичних дисциплін, філологічних 
дисциплін, суспільних та юридичних дисциплін, фізичного виховання та 
Захисту України, інженерії програмного забезпечення  

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

03065 Україна, м. Київ, вул. Метробудівська 5 А

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 40943

ПІБ гаранта ОП Родіонов Павло Юрійович
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Посада гаранта ОП Викладач

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

pavlo.rodionov@kitu.nau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-719-74-55

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
З 1996 року коледж здійснював підготовку бакалаврів за напрямом 0501 «Економіка і підприємництво» зі 
спеціальності 6.050100 «Економіка підприємства». За роки заснування бакалаврського напряму коледж підготував 
тисячі фахівців, які працюють на підприємствах різної форми власності, вносять вагомий внесок в розбудову 
сучасної України. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про 
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» 
та наказу МОНУ України від 06.11.2015  № 1151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 р. 
за № 1460/27905 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 
№266» у процесі переходу згідно з Таблицею відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка 
фахівців у закладі освіти з акредитованого напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 
6.050100 «Економіка підприємства» виділена нова спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». У 2019 році групою забезпечення спеціальності 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність розроблена освітньо-професійна програма «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». У 2019 році було здійснено набір 
на освітньо-професійну програму на денну та заочну форми навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста. В 2020 році в процесі перегляду освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність»  групою забезпечення спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 
враховуючи вимоги ринку праці та потреби роботодавців і майбутніх абітурієнтів, ОПП була оновлена і 
перейменована в освітню програму «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 
07«Управління та адміністрування», ухвалена Педагогічною радою коледжу від 26.06.2020 р,  протокол № 9. При 
оновленні ОП враховані рекомендації стейкголдерів (підприємницьких, торговельних, біржових установ), 
педагогічної спільноти та студентів. http://kitu.nau.edu.ua/sites/default/files/additional-files/op_076_ptb_bakalavr.pdf
 
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 50 19 31 0 0

2 курс 2019 - 2020 58 16 42 0 0

3 курс 2018 - 2019 0 0 0 0 0

4 курс 2017 - 2018 0 0 0 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 9495 Підприємницька діяльність в авіації
24314 Митна та біржова справа
24315 Підприємництво та бізнес-технології
30394 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

другий (магістерський) рівень 8094 Підприємницька діяльність в авіації
24566 Підприємництво та бізнес-технології

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні
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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 10246 4440

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

10246 4440

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 173 120

 
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 8.1 ОПП 076 Б ПТБ 2019.pdf 3PVFM/3AkA4+UOEMPo/vYXEaOq9mJd1O4VaUnyxIw
gw=

Освітня програма 8.1 ОП 076 Б ПТБ 2020.pdf bZmS8/PZarYNIUMOMma30dugwe5HcCen8FlzL2tfogU
=

Навчальний план за ОП 8.2 НП 076 ПТБ Денна.pdf jfr6Zj3RakIDv02iqE99snrzGbnQxhaS9b2hE3uDS3g=

Навчальний план за ОП 8.2 НП 076 ПТБ Заочна.pdf +++D1Ktp9ME+CQnpn7OC9tSO5tHkyQxmnp1Kuu7ee4
E=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Банк Глобус.pdf YclZySPdYG4leJ+CfcbRJyMfKuJwqH4tM63bggkclcc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Клуб Т.pdf LIvWyrUpLJsRj41+tCPlqvOTyGD1GJSbtOiNNsr3OIY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Трайгон Фамінг.pdf gRydnCVS/elRsec/CQ/9qZevObo/qSzNXQMLqdXZEdw
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Консорціум АСТЕК.pdf h06Tz6oW9piYlx8q8qaGLeocvZjnZgmRLE7i/rfQiVg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія МЕГА ПРЕС.pdf ASI+p43dxfjsAhGsXDS25971GJeafaSuYV/bTa1wzXs=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілі ОП – підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні 
спеціалізовані задачі з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Особливостями програми є: 1) в повній мірі 
відповідає Стратегії розвитку КІтУ НАУ - здійснювати внесок у розвиток становлення суспільства майбутнього за 
рахунок інтеграції передових наукових досліджень та практики; створювати умови для всебічного розвитку 
особистості в освітньо-науковому середовищі; бути сучасним закладом освіти України, здатним здійснювати 
підготовку висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців на ринку праці; 2) поєднання навчання за 
освітньою програмою з науковими дослідженнями в студентських наукових гуртках Студентського наукового 
товариства коледжу; 3) врахування в ОП різних сфер економічної діяльності для максимальної реалізації активності 
випускників програми в різних видах підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, різних організаційно-
правових форм, масштабах діяльності, соціальної відповідальності, будь-яких моделей бізнесу. Фактором успішності 
освітньої програми є реалізація особистості у подальшому навчанні на магістерських освітніх програмах в 
університетах України та Європейського простору та в працевлаштуванні здобувачів освіти, які отримали необхідні 
компетентності і спроможні до самостійного прийняття рішення стосовно траєкторії власної освіти, професійного 
кар’єрного розвитку, успішної підприємницької діяльності. 

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО
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Ціль ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є однією з ключових функціональних складових 
реалізації «Стратегії розвитку КІтУ НАУ на період до 2030 року», яку висвітлено на офіційному сайті 
(http://kitu.nau.edu.ua/sites/default/files/additional-files/strategiya_rozvytku_kitu_nau_do_2030_roku.pdf). Стратегія 
розвитку КІтУ НАУ на 2020-2030 роки ґрунтується на Місії (здійснювати внесок у розвиток становлення суспільства 
майбутнього за рахунок інтеграції передових наукових досліджень та практики; створювати умови для всебічного 
розвитку особистості в освітньо-науковому середовищі) та Візії (бути сучасним закладом освіти України, здатним 
здійснювати підготовку висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців на ринку праці) і визначає 
пріоритетні напрямки діяльності закладу освіти. Відповідність мети ОП стратегії розвитку КІтУ НАУ полягає у 
розвитку та якісному поєднанні знань, загальних і фахових компетентностей та практичних навичок здобувачів 
освіти для отримання програмних результатів навчання, задекларованих в освітній програмі. Навчання здобувачів 
вищої освіти ОС «Бакалавр» спрямоване на досягнення стратегічних цілей коледжу щодо підготовки 
висококваліфікованих фахівців для всіх сфер економіки, розробки та реалізації сучасних проєктів господарської 
діяльності, комерціалізації інновацій в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, забезпечення 
ефективного функціонування та розвитку господарюючих суб'єктів.

 

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

Інтереси здобувачів вищої освіти були враховані під час формування формулювання цілей та програмних 
результатів навчання ОП - за пропозиціями студентів реалізовано заходи щодо формування програмних результатів 
навчання та їх розподілу за освітніми компонентами. Наприклад, за пропозицією студентів в ОП були включені 
дисципліни «Підприємництво і бізнес-культура», «Організація біржової діяльності», «Стратегічне управління 
підприємницькою діяльністю», «Економічна безпека бізнесу». Оскільки акредитація первинна, то наразі враховано 
інтереси лише здобувачів вищої освіти. Результати опитувань здобувачів вищої освіти, що навчаються за даною ОП 
враховуються не лише в процесі поточної реалізації ОП, а й розглядаються на перспективний період, зокрема при 
формуванні каталогу навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти, розробці змістовного 
наповнення освітніх компонентів, усунення дублювання у їх реалізації. Враховуючи традиції закладу освіти з 
підтримки зв’язків викладачів з випускниками коледжу минулих років пропозиції та зауваження випускників даної 
освітньої програми обов’язково будуть враховані в наступні роки.

- роботодавці

Роботодавці залучені до процесів формулювання цілей та програмних результатів навчання за  ОП під час спільних 
засідань циклової комісії, під час захисту курсових робіт, під час підписання договорів на  проходження виробничих 
практик. Результатом співпраці з роботодавцями є введення в освітню програму дисциплін вибіркового блоку ВБ1.3 
«PR технології в бізнесі», ВБ1.4 «Лідерство та партнерство в підприємницькій діяльності», ВБ1.8 «Інтелектуальний 
та Інтернет-бізнес». Програмними результатами навчання за введеними в ОП компонентами є: ПРН6. Вміти 
працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей; ПРН12. 
Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування 
підприємницьких, торговельних і біржових структур; ПРН14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в 
підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності; ПРН20. Знати основи бізнес-планування, оцінювання 
кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням 
ризиків. До обговорення та перегляду ОП у 2020 році залучалися представники консорціуму «АСТЕК», ТОВ «МЕГА-
ПРЕС ГРУП», «ТОВ ТРАЙГОН ФАРМІНГ ХАРКІВ», «Банк ГЛОБУС та ін. Про повноту врахування відповідних часу 
потреб трансформації процесів управління та адміністрування підприємницької, торгівельної та біржової діяльності 
підтверджують надані ними позитивні відгуки та рецензії.

- академічна спільнота

Під час формування цілей та програмних результатів навчання ОП брались до уваги зауваження та пропозиції 
академічної спільноти під час обговорень на засіданнях циклових комісій, педагогічній та науково-методичній радах 
коледжу, проведенні моніторингу якості робочих навчальних програм дисциплін. За рекомендацією циклової 
комісії суспільних та юридичних дисциплін (спільне засідання циклових комісій від 26.06.2020 р., протокол № 10)  
була введена у Блок 2 вибіркових дисциплін освітня компонента ВБ2.15 «Цивілізаційні процеси в українському 
суспільстві», що сприятиме формуванню загальних компетентностей і надасть відповідні результати навчання, а 
саме: ПРН9: Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку 
України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави. Викладач математичних дисциплін 
Лещинський О.Л. запропонував включити розділ «Теорія ігор» в дисципліну «Теорія ймовірності і математична 
статистика», яка надасть можливість отримати здобувачам освіти наступні програмні результати навчання: ПРН12. 
Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування 
підприємницьких, торговельних і біржових структур; ПРН14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в 
підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.

- інші стейкхолдери

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання були враховані пропозиції фірм та підприємств, з 
якими налагоджена співпраця по вдосконаленню і перегляду освітньої програми, наповненню освітніх компонентів, 
тематиці практичних завдань. Серед таких підприємств можна відзначити ТОВ «Клуб-Т», ГО «Громадянська 
платформа «Нова країна». Для практичної підготовки, а саме проходження виробничої практики студентами, що 
навчаються за ОП за пропозиціями керівництва перелічених фірм були введені завдання для виробничої та 
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економічної практики, які забезпечать формування таких результатів: ПРН20. Знати основи бізнес-планування, 
оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з 
урахуванням ризиків; ПРН21. Знати основи  підприємницької діяльності та застосовувати знання та навички при  
організації  підприємства будь якої форми власності; ПРН22.  Знати основи організації торгівлі та вміти 
організовувати торгівельну діяльність в будь яких сферах економіки. Коледжем були отримані домовленості про 
проходження практичної підготовки з підприємствами різних форм власності, але у зв’язку з карантинними 
заходами навесні 2020 року випускова група 701 ПТБ проходила практичне навчання (виробничу практику) в 
дистанційному режимі відповідно до рекомендацій МОНУ під керівництвом викладачів коледжу без відвідування 
підприємств.

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

Цілями освітньої програми є орієнтація на набуття компетентностей з реалізації підприємницької функції: 
генерування бізнес-ідей та їх первинного опрацювання; створення команди засновників/розробників продукту; 
ринкового тестування продукту бізнесу; обрання правової форми господарювання; розбудови внутрішнього 
середовища підприємства; налагодження комунікації із зовнішніми стейкголдерами; визначення напрямків та 
планів трансформації бізнесу; управління комплексом ресурсів та функціональних процесів підприємства з метою 
оптимізації його економічної системи; управління ризиками. Особлива увага приділяється особистісному розвитку 
фахівців, що формуватиме їх цілеспрямованість, вмотивованість, ініціативність, лідерські та інші якості. Такі 
програмні результати навчання: ПРН6., ПРН7., ПРН8., ПРН9. та ін. забезпечуються дисциплінами: 
«Підприємництво і бізнес-культура», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Управління 
персоналом», «Стратегічне управління підприємницькою діяльністю», «Інвестиційна діяльність», «Економічне 
обґрунтування управлінських рішень». Таким чином зміст ОП корелює з тенденціями на ринку праці, де 
випускники ОП мають можливості реалізації власних кар’єрних амбіцій шляхом створення власної фірми, 
підприємства, робота на посадах як в державних так і приватної власності підприємствах, які передбачають 
виконання обов’язків генерування та реалізації інноваційних проєктів.

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

ОП спрямована на формування здатності приймати обґрунтовані рішення в сфері підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності з урахуванням регіону провадження освітньої діяльності м. Київ, в якому успішно функціонують 
промислові підприємства, банківські, торгівельні, біржові, страхові, туристичні, логістичні установи, розвинута ІТ-
галузь  та наявна велика кількість освітніх установ. Столиця України потребує нових ідей та реалізації бізнес-
проєктів з високою доданою вартістю, розвитку національних торгівельних мереж, створення наукоємних малих та 
середніх підприємств. В ОП було враховано галузевий та регіональний контекст: ПРН18., ПРН19., ПРН20., ПРН21. 
Відповідні результати навчання формуються освітніми компонентами «Торговельне підприємництво», «Стратегічне 
управління підприємницькою діяльністю», «Організація торгівлі», «Організація біржової діяльності», «Потенціал і 
розвиток підприємництва», «Інвестиційна діяльність», «Логістика». Враховуючи, що коледж здійснює підготовку 
бакалаврів за ОП Комп’ютерна інженерія, є можливість використання програмного забезпечення, створеного під час 
курсового проектування як основи для створення спільних проєктів, дотичних до сучасних інноваційних технологій 
управління підприємством, в сфері торгівлі, страхуванні та біржовій діяльності. Такі компетентності формуються 
дисциплінами «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Інформаційні системи та технології на підприємстві», 
«Електронна комерція», «Економічна безпека бізнесу».

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

При розробці ОП прийнято до уваги іноземний досвід реалізації програм підготовки бакалаврів: «Економіка» 
Массачусетського технологічного інституту (Кембрідж, Массачусетс, США, http://catalog.mit.edu/subjects/14/), 
освітні компоненти представлені каталогом: Мікроекономічна теорія та державна політика; Принципи 
мікроекономіки; Принципи макроекономіки; Фінансові ринки та макроекономіка; Економічне застосування теорії 
ігор; Дизайн ринку; Теорія ігор 2. «Економіка» Лондонської школи економіки 
(https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Undergraduate/Degree-programmes-2021/BSc-Economics), містить курси: 
Економіка; Чисельні методи; Елементарна статистична теорія; Мікроекономіка; Макроекономіка; Економетрика; 
Принципи фінансів. Також врахований досвід вітчизняних освітніх програм університетів, зокрема: Національного 
авіаційного університету (ОП «Підприємницька діяльність в авіації»); Національного авіаційного університету (ОП 
«Економіка»); Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (ОП 
«Підприємництво»). Проаналізувавши представлені вище курси від американських, європейських та вітчизняних 
університетів, можна констатувати, що ОП спрямована на формування як універсальних компетентностей щодо 
започаткування й розвитку бізнесу, так і вузьких компетентностей в окремих сферах діяльності. Також можна 
констатувати, що в представленій ОП враховані сучасні тенденції реалізації аналогічних вітчизняних і іноземних 
програм стосовно наповнення освітніми компонентами.

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

ОП розроблено на основі стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом МОН України № 1243 від 
13.11.2018 р. Результати навчання, які визначено стандартом, досягаються обов’язковими освітніми компонентами 
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ОП, наприклад: 
ПРН1 Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного 
мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях - ОК21 «Економіка підприємства», ОК24 «Торговельне 
підприємництво», ОК29 «Організація торгівлі», ОК 31 «Організація біржової діяльності»;
ПРН4 Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно 
спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності - ОК22 «Електронна комерція», 
ОК12 «Інформаційні системи та технології на підприємстві»;
ПРН13 Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності 
підприємницьких, торговельних та біржових структур - ОК21 «Економіка підприємства», ОК23 «Фінансовий облік», 
ОК26 «Оцінка конкурентоспроможності бізнесу», ОК29 «Організація торгівлі», ОК31 «Організація біржової 
діяльності», ОК37 «Інвестиційна діяльність»;
ПРН15 Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за 
допомогою сучасних методів - ОК20 «Маркетинг», ОК29 «Організація торгівлі», ОК32 «Підприємницькі ризики», 
ОК40 «Ціноутворення»;
ПРН18 Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності - ОК18 
«Бухгалтерський облік»;
ПРН19 Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності 
підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм 
– ОК22 «Оцінка конкурентоспроможності бізнесу», ОК31 «Організація біржової діяльності», ОК37 «Інвестиційна 
діяльність».
Окрім програмних результатів навчання, визначених в стандарті вищої освіти, в ОП за межами стандарту присутні 
додаткові програмні результати навчання, наприклад ПРН23.  Знати основи  та вміти ефективно працювати в 
секторі біржової діяльності – забезпечується освітнім компонентом ОК27 Організація біржової діяльності; ПРН22.  
Знати основи організації торгівлі та вміти організовувати торгівельну діяльність в будь яких сферах економіки - 
ОК25 Організація торгівлі. 

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 відповідають вимогам стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого 
Наказом МОН України № 1243 від 13.11.2018р. 
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/076-pidpriemnitstvo-torgivlya-ta-
birzhova-diyalnist-bakalavr.pdf).

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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)?

180

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

60

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

Зміст ОП відповідає предметній області СВО спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 
Об’єктом вивчення є діяльність з організації та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових 
структур, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів. Цілями навчання відповідно 
стандарту вищої освіти для спеціальності є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати 
практичні проблеми та спеціалізовані задачі з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Теоретичний зміст 
предметної області: наукові теорії, положення, концепції, принципи підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 
і методологія їхнього використання для організації та ефективного функціонування підприємницьких, 
торговельних, біржових структур. Методи, методики та технології пізнання: загальнонаукові й спеціальні методи, 
професійні методики і технології, застосування яких дозволяє вирішувати практичні завдання з організації, 
ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних і біржових структур. Обов’язкова частина 
ОП містить дисципліни загальної та фахової підготовки. Дисципліни загальної підготовки включають 
фундаментальні та соціальні навчальні дисципліни - історія та культура України, філософія, соціологія, 
правознавство, політекономія, українська мова (за професійним спрямуванням), фізичне виховання, іноземна мова, 
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інформатика і комп’ютерна техніка. Дисципліни фахової підготовки включають базові та фахові навчальні 
дисципліни, курсові роботи, практичне навчання, що відображають програмні результати навчання відповідно до 
цілей ОП (компетентностей, що визначені СВО) - економіка підприємства, торговельне підприємництво, стратегічне 
управління підприємницькою діяльністю, планування і контроль підприємницької діяльності, організація торгівлі, 
організація біржової діяльності. ОП структурована в контексті загального часу навчання. Структурно-логічна схема 
ОП формується на підставі робочих програм навчальних дисциплін, де визначено порядок викладання компонентів. 
Кожен програмний результат за СВО охоплений змістом ОП (матриця відповідності подана у таблиці 3 додатку до 
відомостей про самооцінювання). Опанування загальних компетентностей та відповідних результатів навчання, 
передбачених СВО, забезпечує в повному обсязі зміст дисциплін загальної підготовки. Усі програмні РН 
забезпечуються ОК, які включено до обов’язкових компонент ОП.

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

Індивідуальна освітня траєкторія здобувача вищої освіти ОП формується за рахунок навчальних дисциплін за 
вибором студента та обранням бази практики. Окрім цього, студент має право обирати тему індивідуального 
завдання під час проходження практичної підготовки, тему курсової роботи, тему наукового дослідження, вибір 
наукового гуртка Студентського наукового товариства коледжу для проведення наукових досліджень під 
керівництвом викладачів. Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у КІтУ НАУ» 
(http://kitu.nau.edu.ua/sites/default/files/additional-files/polozhennya_pro_oop.pdf), студенти мають право здобувати 
освіту у іншому закладі вищої освіти, відмінному від постійного місця навчання, та укласти угоду про подвійний 
диплом.

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

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується відповідно до «Положення про порядок вільного вибору 
навчальних дисциплін в КІтУ НАУ» (http://kitu.nau.edu.ua/sites/default/files/additional-
files/poryadok_vilnogo_vyboru_nd.pdf). Перелік дисциплін, що пропонуються для вибору, формується з урахуванням 
наявного навчально-методичного забезпечення, фахової відповідності викладачів, наявності інформації щодо 
актуальності та затребуваності у суспільстві результатів навчання за певною дисципліною на підставі обговорення 
на рівні циклової комісії, Науково-методичної ради, Педагогічної ради. Голова циклової комісії економіки та 
підприємництва інформує здобувачів вищої освіти про необхідність ознайомлення із базою вибіркових компонентів 
(вибіркових блоків освітніх компонентів). Студент має право та можливість отримувати будь-яку інформацію щодо 
запропонованого переліку дисциплін, кадрове забезпечення та здійснити їх вибір (перелік дисциплін знаходиться 
на офіційній платформі коледжу в Google Workspace в Курсі «Вибіркові дисципліни» (відповідальним за Курс є 
голова циклової комісії економіки та підприємництва ), яка використовується в освітньому процесі, кожен учасник 
освітнього процесу має власний акаунт в Google @kitu.nau.edu.ua). Для забезпечення права студентів на формування 
індивідуальної освітньої траєкторії за даною ОП сформовані «Вибірковий блок 1» та «Вибірковий блок 2» 
вибіркових освітніх компонентів. Студенти обирають блок навчальних дисциплін і пишуть заяву встановленого 
зразка, де фіксують свій вибір дисциплін. Заяву можна подати очно, а можна надіслати електронною поштою, 
іншими засобами інформаційної комунікації. Обраний блок дисциплін включається в «Індивідуальний навчальний 
план студента», який затверджує завідувач відділення. Студенти мають можливість обирати сформований блок 
дисциплін, а можуть обирати дисципліни з обох блоків за власним уподобанням. Також у студентів є можливість 
обрати для вивчення більшу кількість дисциплін, ніж пропонується у Блоці вибіркових (більше 60 кредитів ЄКТС).

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

Проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти регламентується «Положенням про проведення 
практики здобувачів вищої/фахової передвищої освіти в КІтУ НАУ» 
(http://kitu.nau.edu.ua/sites/default/files/additional-
files/polozhennya_pro_provedennya_praktyky_zdobuvachiv_osvity.pdf). ОП та навчальний план передбачають 
проходження таких видів практик: навчальна (2 курс), виробнича (3 курс), економічна практика (4 курс). Навчальна 
практика передбачає виконання практичних робіт з економічних розрахунків, використання інформаційних і 
комунікаційних технологій в підприємницькій діяльності. Виробнича та економічна практики передбачають 
проведення екскурсій на підприємства різних форм власності, розробку проєктів (звітів), що забезпечить набуття 
компетентностей до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  здатності працювати в команді; виявляти ініціативу 
та підприємливість; до критичного осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової 
діяльності; здатності обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо 
створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур та ін. Для забезпечення 
практичного навчання досягнуто домовленості зі стейкголдерами, які здатні створити умови для реалізації програм 
практик. Під час практичної підготовки, знання отримані під час теоретичного навчання підкріплюються сучасними 
тенденціями розвитку відповідних сфер підприємницької, торгівельної та біржової діяльності.

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

ОП забезпечує здобуття загальних компетентностей, що вважаються цінними на будь-якому робочому місці 
незалежно від професійної сфери, а саме: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність 
застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
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письмово; здатність спілкуватися іноземною мовою; навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність працювати в команді; 
здатність виявляти ініціативу та підприємливість; прагнення до збереження навколишнього середовища; здатність 
діяти відповідально та свідомо; здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 
права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; Оволодіння цими компетентностями забезпечується 
навчальними дисциплінами: історія та культура України, українська мова (за професійним спрямуванням), 
філософія, соціологія, правознавство, політекономія, іноземна мова, менеджмент. Окрім того, алгоритм оцінювання 
результатів навчання за будь-яким компонентом ОП містить критерії (зрозумілість відповіді, складові 
комунікаційної стратегії, складові автономності та відповідальності), що сприяють опануванню соціальних навичок 
завдяки їх практичному застосуванню під час контрольних заходів.

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)?

Нормативні документи коледжу регламентують кількість навчальних дисциплін на рік – не більше 16-ти, 
мінімальний обсяг освітньої компоненти – 3 кредити ЄКТС. Співвідношення аудиторної та самостійної роботи для 
дисциплін ОП залежить від форми навчання, обсягу освітньої компоненти і встановлюються з урахуванням її 
значення для професійної підготовки фахівця та рівня складності. Як правило на самостійну роботу відводиться 1/3 
– 1/2 від загального обсягу годин на вивчення дисципліни.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти за ОП не здійснюється.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

http://kitu.nau.edu.ua/abituriient/pravila-priyomu

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

Документами, що регламентують вступ на навчання за ОП, є Правила прийому до КІтУ НАУ з додатками та 
Положення про приймальну комісію (корегуються щорічно). Правила прийому розробляються кожен рік на основі 
Умов прийому на навчання до ЗВО України, які затверджуються Наказом МОН України. Мінімальний бал ЗНО 
встановлюється на рівні 100 балів, що є мінімально можливим за Умовами прийому. Умовами прийому також 
встановлюється кількість і перелік необхідних для вступу предметів ЗНО. Значення вагових коефіцієнтів з окремих 
конкурсних предметів встановлені з урахуванням значимості знань з цих предметів для успішного навчання за 
освітньою програмою. Вступ на освітню програму на основі ОКР молодшого спеціаліста, передбачає здачу фахового 
іспиту, програма якого розміщена на сайті коледжу. Мінімальна оцінка з фахового іспиту для участі у конкурсі 
становить 120 балів (http://kitu.nau.edu.ua/abituriient/programi-vstupnih-viprobuvan). Мотивація на навчання за 
програмою виникає у вступників в результаті їх власних планів та профорієнтаційної діяльності коледжу. Правила 
прийому на освітню програму є недискримінаційними, на базі ПЗСО третім предметом ЗНО вступники мають 
можливість обрати будь-який зі списку предметів ЗНО. При цьому, вимоги до рівня знань є ефективним 
інструментом визначення здатності навчатися за ОП.

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

Процедура визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюється «Положенням про порядок 
відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів освіти в КІтУ НАУ» 
(http://kitu.nau.edu.ua/sites/default/files/additional-files/poryadok_vidrahuvannya_zo.pdf). Перезарахування та 
визнання результатів навчання здійснюються з використанням кредитів ЄКТС у міжсесійний період на підставі 
академічної довідки (навчальної картки) студента, яка містить перелік дисциплін, обсяг дисциплін в кредитах ЄКТС, 
результати оцінювання; додатків до дипломів. Документами, що доводять визнання результатів, навчання, 
отриманих в іноземних ЗВО є: Лист підтвердження визнання (Recognition Confirmation Letter), додатки до дипломів. 
Здобувачі вищої освіти інформуються про процедуру визнання результатів навчання через відділення і циклові 
комісії, за якими закріплена ОП. Загальні можливі проблеми: затримка офіційних результатів навчання, отриманих 
в інших ЗО, розбіжність реальної навчальної програми закордонного ЗВО та ОП і навчального плану, що приводить 
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до зменшення кількості дисциплін для перезарахування. Заходами для усунення проблем можуть бути: регулярна 
актуалізація навчального плану, що реалізує міжнародну мобільність.

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

Пропозицій про визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО на ОП Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність не було.

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті визначається «Положенням про 
порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в КІтУ НАУ» 
(http://kitu.nau.edu.ua/sites/default/files/additional-files/polozhennya_pro_neformalnu_osvitu.pdf). За зверненням 
здобувача вищої освіти щодо необхідності визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, 
створюється комісія. Комісія розглядає представлені здобувачем вищої освіти результати навчання, отримані у 
неформальній освіті. Комісія має право здійснювати співбесіду із заявником або роботодавцем заявника (за 
наявності), звернутися до фізичної чи юридичної особи, яка забезпечила формування певних результатів навчання 
за неформальною освітою. За результатами обговорення комісією приймається рішення щодо визнання результатів 
навчання, отриманих за неформальною освітою; їх позиціонування з врахуванням вимог стандарту вищої освіти за 
спеціальністю, освітньою програмою, за якою надаються освітні послуги; та готується мотивований висновок. 
Коледж інформує Міністерство освіти і науки України про всі випадки трансферу кредитів у випадку визнання 
результатів навчання, отриманих у неформальній  або інформальній освіті в обсязі понад 30 кредитів. Проблемою 
визнання таких результатів є неузгодженість формальної структури системи освіти в Україні за переліком 
спеціальностей із ринком праці.

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

Пропозицій про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті на ОП не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Форми та методи навчання визначаються чинним законодавством та описані в «Положенні про організацію 
освітнього процесу в КІтУ НАУ» (http://kitu.nau.edu.ua/sites/default/files/additional-files/polozhennya_pro_oop.pdf ). 
Підтримка рівня запланованої якості вищої освіти здійснюється під час навчання та викладання компонентів ОП з 
використанням ефективних технологій навчання, що поєднують традиційні методи і прийоми та сучасні 
інтерактивні методики. Серед методів навчання використовують словесний метод (лекція, дискусія, семінар тощо); 
наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); практичний метод (практичні та лабораторні заняття); 
інформаційно-рецептивний метод; репродуктивний метод; евристичний метод; робота з навчально-методичною 
літературою (конспектування, тезування); самостійна робота (розв’язання задач, курсове проектування); підготовка 
звітів. Отримані під час вивчення дисциплін загальні та фахові компетентності трансформуються в програмні 
результати навчання. Оптимально обрані форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню 
поставленої мети. Інформацію щодо освітніх компонентів та робочих навчальних програм дисциплін наведено в 
таблиці 1.

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?

Форми та методи навчання і викладання, що використовуються для реалізації ОП відповідають вимогам 
студентоцентрованому підходу, що забезпечується через оприлюднення освітніх програм; експертизу 
роботодавцями актуальності змісту ОП; експертне оцінювання підготовленості випускників до професійної 
діяльності представниками ринку праці; оцінювання стану організації освітнього процесу здобувачами вищої освіти; 
створення можливостей для реалізації гнучких траєкторій навчання; організацію самостійної роботи здобувачів 
вищої освіти. Процедури моніторингу та періодичного перегляду ОП задекларовані в «Положенні про освітні 
програми в КІтУ НАУ» (http://kitu.nau.edu.ua/sites/default/files/additional-
files/polozhennya_pro_osvitni_programy.pdf). На офіційному сайті розміщена інформація щодо внесення пропозицій 
та зауважень на ОП (http://kitu.nau.edu.ua/sites/default/files/additional-files/dlya_propozyciy_proyektiv_op.pdf).  
Можливості для реалізації вибору власної освітньої траєкторії доступні для здобувачів освіти через систему 
вибіркових навчальних дисциплін, академічну мобільність та трансфер кредитів. Рівень задоволеності здобувачів 
вищої освіти методами навчання і викладання вивчається на підставі проведення опитування головами циклових 
комісій, кураторами груп, завідувачами відділень, інформація про результати опитування аналізується на 
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засіданнях циклових комісій, Науково-методичної та Педагогічної ради. По результатам опитування рівень 
задоволеності здобувачів освіти методами навчання і викладання на ОП становить 95%.

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

Відповідність методів навчання і викладання на ОП принципам академічної свободи забезпечується самостійністю і 
незалежністю учасників освітнього процесу під час провадження освітньої діяльності, здійснюється на засадах 
свободи слова і творчості (педагогічні працівники мають право обирати методи та засоби навчання відповідно до 
компонент освітньої програми), поширення знань та інформації в межах предметної області освітньої програми, що 
забезпечує якість навчального процесу за критерієм «компетентність»; проведення власних досліджень і 
застосування їх результатів в освітньому процесі, в тому числі з питань удосконалення технологій навчання. 
Нормативні документи КІтУ НАУ щодо форм та методів навчання носять рекомендаційний та узагальнений 
характер.

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

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів надається учасникам освітнього процесу наступним чином: на зборах студентів в 
межах курсу (групи)  головою циклової комісії надається інформація щодо ОП та організації навчального процесу в 
усній формі, далі здобувачі освіти підписуються на GOOGLE КУРС циклової комісії, де розміщено всю необхідну 
інформацію (освітня програма, навчальний план, робочі навчальні програми дисциплін, критерії оцінювання, 
каталог вибіркових дисциплін). Викладач на першому заняті з дисципліни інформує студентів про цілі, зміст 
навчальної дисципліни; компетентності, які будуть отримані в результаті вивчення даної дисципліни; очікувані 
програмні результати навчання; критерії оцінювання знань з дисципліни за кожним видом робіт; повідомляє про 
терміни викладання та процедуру проведення контрольних заходів; видає узагальнені засоби діагностики, 
методичні матеріали з описом критеріїв та процедур оцінювання результатів навчання, роз'яснює студентам 
можливі помилки під час відповідей та відповідність оцінки до визначених критеріїв. Здобувачі освіти мають 
можливість ознайомитись з «Положенням про оцінювання результатів навчання ЗО в КІтУ НАУ» на офіційному 
сайті коледжу (http://kitu.nau.edu.ua/sites/default/files/additional-
files/polozhennya_pro_ocinyuvannya_rezultativ_navchannya_zo.pdf ).

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

Поєднання навчання і дослідницької діяльності учасників освітнього процесу під час реалізації ОП включає 
взаємопов’язані напрями: навчання елементам дослідницької діяльності та дослідження, що здійснюють студенти 
під керівництвом викладачів. Тематика науково-дослідних робіт здобувачів вищої освіти ОП пов'язана з тематикою 
наукових досліджень викладачів циклової комісії, з інтересами установ, на базі яких планується проводити 
виробничу та економічну практики. Студентське наукове товариство коледжу очолює роботу по залученню студентів 
до наукових досліджень. На офіційному сайті коледжу розміщена інформація щодо Студентського наукового 
товариства (http://kitu.nau.edu.ua/abituriient/1746-studentske-naukove-tovarystvo), напрямами досліджень і 
керівниками програм, здобувачі освіти мають можливість обрати наукові гуртки для проведення досліджень за 
власними уподобаннями і інтересами. Відповідно до освітньої програми працюють наукові гуртки «Управління 
стартапами в Україні: проблеми та перспективи», «Актуальні питання розвитку банківської сфери», «Економічний 
простір», «Торговельна діяльність: проблеми і перспективи», «Науковий вимір», «Мій науковий дебют», «Scientific 
soulmates», «Спілка молодих дослідників «PROSPERITY». Результатами роботи наукових гуртків є участь студентів 
ОП в міжнародних конференціях, круглих столах, написання статей в фахових наукових виданнях, науково-
популярних виданнях. Викладачі здійснюють науково-дослідну роботу за напрямами, що впливають на формування 
як загальних так і професійних компетентностей здобувачів освіти. Результати досліджень впроваджуються в 
навчальний контент дисциплін, відображаються в матеріалах наукових фахових видань, наприклад в збірнику 
матеріалів щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет 
«Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад 
вищої освіти» публікуються як результати окремих досліджень викладачів і студентів коледжу, так і спільні 
публікації, що є особливою складовою пошукового навчання та поєднання досліджень і навчання. Студенти 
коледжу також є постійними учасниками Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів 
«Політ. Сучасні проблеми науки», організатором якої є Національний авіаційний університет.

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

Оновлення змісту освіти на підставі наукових досягнень в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 
здійснюється за пропозиціями викладачів циклової випускової комісії економіки та підприємництва у співпраці з 
академічною спільнотою кафедр Факультету економіки та бізнес-адміністрування Національного авіаційного 
університету. В переліку робіт, що виконують науково-педагогічні працівники обов’язковою складовою є наукова 
робота. Така організація праці викладачів коледжу сприяє підвищенню їх професійного рівня та дає відповідний 
результат: участь в науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, публікація наукових статей, 
підготовка монографій, навчальних посібників. Наприклад, наукова робота викладачів Родіонова П.Ю., Гаврутенко 
Л. А. «Теоретичні засади прогнозування вартості програмного продукту» (Міжнародний науковий журнал 
"Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №11(43). С. 75-81) дозволить оновити тематику дисциплін 
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«Ціноутворення», «Оцінка економічної діяльності підприємства»; спільна робота викладачів Гаврутенко Л.А., 
Ковальової Є.В., Кондрашевої О.М. «Особливості застосування сучасних інформаційних технологій при викладанні 
економічних дисциплін» (Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми наук, практики і 
освіти: Матеріали XXV Міжнародна науково-практична конференція,  28 грудня 2019 р. – Київ, 2019р.) може 
використовуватися для оновлення методики викладання дисциплін ОП і пов’язана з тематикою дисципліни 
«Інформаційні системи і технології на підприємстві». Матеріали наукових досліджень в фахових наукових 
виданнях, монографії, тези доповідей на конференціях викладачів ОП були використані для оновлення змісту 
освітніх компонентів «Торговельне підприємництво», «Оцінка конкурентоспроможності бізнесу», 
«Підприємництво і бізнес-культура», «Організація біржової діяльності» та інших. Оновлення змісту ОП на підставі 
врахування сучасних практик в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності здійснюється в результаті 
тісної співпраці з професіоналами-практиками та підвищення кваліфікації викладачів під час стажування. 
Співпраця з практиками здійснюється у формі діагностування змісту освітніх компонентів та надання пропозицій 
щодо їх удосконалення, прийняття участі в обговоренні освітніх процесів на спільних засіданнях викладачів 
циклової комісії та роботодавців, проведення практичних занять роботодавців із здобувачами освіти. Запити, 
вимоги, пропозиції професіоналів практиків трансформуються в навчальний контент дисциплін.

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

Коледж одним із пріоритетних напрямів стратегічного розвитку визначає налагодження співпраці з університетами 
і організаціями інших країн світу, підвищення якості освіти і науки у відповідності з міжнародними освітніми 
стандартами, що відображається в цілях та змісті ОП. Викладачі циклової комісії економіки та підприємництва 
проводять заходи з інформування здобувачів вищої освіти на ОП щодо можливостей закордонного навчання і 
стажування. Коледж в співпраці з Національним авіаційним університетом є постійним учасником міжнародної 
виставки «Освіта та кар’єра» в Українському домі і викладачі коледжу добре обізнані про можливості навчання 
студентів в закордонних закладах освіти, про що інформуються студенти. Студенти також активно залучаються до 
виставки, в рамках якої проводяться круглі столи, конференції. Студенти та викладачі коледжу за участь в заходах 
виставки «Освіта та кар’єра» були неодноразово нагороджені дипломами та грамотами. В планах коледжу є 
підписання довгострокових договорів про співпрацю з Європейськими університетами для можливості отримання 
студентами подвійних дипломів.

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

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

Види контрольних заходів визначені в «Положенні про організацію освітнього процесу», «Положенні про 
оцінювання результатів навчання в КІтУ НАУ» (http://kitu.nau. edu.ua/publichna-informaciya-0). До контрольних 
заходів з дисциплін ОП належать поточний та підсумковий контроль. Метою поточного контролю є перевірка рівня 
знань шляхом конкретизації вихідних завдань і підбору способу демонстрації дисциплінарних результатів навчання, 
наприклад, вивчення лекційного матеріалу через визначення якості виконання певних завдань; підготовка звітів та 
захист лабораторних і практичних робіт; перевірка результатів виконання різноманітних індивідуальних завдань, 
захист рефератів; контроль засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом. 
Мета підсумкового контролю – оцінювання рівня знань, умінь та навичок студентів, систематичність та активність 
їхньої роботи на семінарських, лабораторних, практичних заняттях; виконання завдань самостійного опрацювання; 
контрольних, індивідуальних науково-дослідних завдань; виконання завдань підсумкового контролю. Форми 
підсумкового контролю – диференційований залік або екзамен (усний, письмовий, тестовий). Структура 
екзаменаційного білету залежить від змісту освітнього компоненту. Наприклад, за дисципліною «Підприємництво і 
бізнес-культура» передбачено наступні види поточного контролю: за лекційними заняттями у вигляді письмової 
контрольної роботи. Питання, що виносяться на контрольну роботу: 1. Що розуміють під підприємництвом  в 
сучасних ринкових умовах? (ПРН 3. Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й 
іноземною (англійською) мовами). 2. Які методи застосовуються для пошуку підприємницьких ідей? (ПРН2. 
Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в 
підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності); за результатами практичних занять - усне опитування за 
темою «Бізнес-план підприємства» (ПРН 17. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності 
підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням 
зовнішніх та внутрішніх впливів.); виконання завдання самостійної роботи «Визначення та аналіз бізнес-культури 
українських компаній» (ПРН 6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які 
дозволяють досягати професійних цілей). Підсумковий контроль у вигляді усного екзамену, білет містить питання: 
1. Порівняйте підприємництво у сфері роздрібної та оптової торгівлі, який існує між ними зв’язок? (ПРН 17. Вміти 
вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і 
розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів); 2. Розкрийте сутність 
відповідальності підприємців під час ведення професійної діяльності (ПРН 6. Вміти працювати в команді, мати 
навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей).

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

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентами 
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забезпечується шляхом відображення відповідної інформації яка містить узагальнені засоби діагностики, які до 
початку навчання оприлюднені у робочих навчальних програмах дисциплін, що розробляються на базі програмних 
результатів навчання відповідно до стандартів вищої освіти і регламентується відповідно до «Положення про 
оцінювання результатів навчання здобувачів освіти у КІтУ НАУ». Складність та трудомісткість завдань (контрольні 
роботи, комплексні контрольні роботи з дисципліни, курсові роботи (проєкти), звіти з практики, результати 
атестаційного екзамену, кваліфікаційні роботи випускників тощо) оцінюються відповідно до критеріїв, що 
характеризують співвідношення вимог до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою, яка 
наводиться також у робочих навчальних програмах дисциплін. Самі критерії оцінювання визначаються описом того, 
що повинен зробити студент для демонстрації досягнення результатів навчання. Реальний результат навчання 
студента відображає досягнутий рівень компетентностей відповідно до вимог НРК. Система оцінювання успішності 
здобувачів містить ряд контрольних заходів: індивідуальні завдання, контрольні роботи, звіти та захист робіт, а 
також поточний контроль на лабораторних, практичних і семінарських заняттях.

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

Інформування про форми контрольних заходів та критерії оцінювання починається на етапі профорієнтаційної 
роботи та вступної кампанії. Викладачі циклової комісії під час зустрічей на Днях відкритих дверей надають 
абітурієнтам всю необхідну інформацію і інформують про розділи сайту коледжу, де можна самостійно переглянути 
відповідні матеріали. Інформування та пояснення студентам здійснюють завідувач відділення, голова циклової 
комісії, куратори, викладачі дисциплін на перших заняттях та під час консультацій. Також форми контрольних 
заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень обов’язково доводяться до відома студентів на першому 
занятті з кожної навчальної дисципліни. Результати підсумкового контролю і підсумкові оцінки з усіх дисциплін 
семестру є підставою для формування рейтингу студента і передаються на розгляд стипендіальної комісії. Також 
комунікацію зі студентами організовано через старост студентських груп шляхом надання інформації вербально, в 
друкованому вигляді або через корпоративну пошту. Щорічно після звіту циклової комісії про готовність до нового 
навчального року оновлена освітня програма, програми освітніх компонентів, графіки навчального процесу та інші 
документи розміщуються на сайті коледжу та на відповідних електронних ресурсах голів циклових комісій (Google 
КУРС), на інформаційних стендах розміщується графік освітнього процесу і розклад занять. На офіційному сайті 
коледжу також розміщується  розклад занять та екзаменаційної сесії (http://kitu.nau.edu.ua/studentu/rozklad-
navchalnih-zanyat ).

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

В ОП розробленій на підставі чинного законодавства з урахуванням Стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність №1243 від 13.11.2018 р., передбачено атестацію здобувачів освіти у 
формі атестаційного екзамену бакалавра. Атестація здійснюється екзаменаційною комісією відповідно до 
«Положення про організацію атестації здобувачів освіти в КІтУ НАУ»  
(http://kitu.nau.edu.ua/sites/default/files/additional-files/polozhennyam_pro_organizaciyu_atestaciyi_zo.pdf ). Процес 
регулюється «Програмою атестаційного екзамену  для підготовки бакалаврів за освітньою програмою 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за  спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність». Атестація проводиться у формі екзамену, до якого допускаються студенти, які успішно виконали 
навчальний план спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність та не мають академічної та 
фінансової заборгованості. Здача атестаційного екзамену є заключним етапом навчання студентів і має на меті 
систематизування, закріплення і розширення теоретичних знань, вмінь та навичок, визначення спроможності їх 
практичного застосування у вирішенні професійних завдань, що передбачені чинним Стандартом вищої освіти. 

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється такими документами: «Положення про організацію 
освітнього процесу», «Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів освіти» «Положення про 
проведення практики здобувачів освіти», «Положення про організацію атестації здобувачів освіти в КІтУ НАУ», 
«Програмою атестаційного екзамену  для підготовки бакалаврів за освітньою програмою Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність». Документи є доступними для здобувачів вищої освіти та викладачів коледжу через 
оприлюднення на офіційному веб-сайті коледжу та на електронних ресурсах голови циклової комісії і викладачів: 
http://kitu.nau.edu.ua/publichna-informaciya-0.

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

Процедура проведення контрольних заходів забезпечується об’єктивністю екзаменаційної комісії, головою якої 
призначається фахівець відповідної галузі або науково-педагогічний працівник з провідних університетів України, 
заступником голови – представник адміністрації (директор, заступник директора), членами комісії є також 
викладачі, що працюють за освітньою програмою. Процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 
вибудовуються на принципах об’єктивності та неупередженості дій членів екзаменаційної комісії, а саме: 
однозначне визначення рівня досягнення запланованих результатів навчання; використання чітких й 
оприлюднених критеріїв виставлення оцінок; здійснення адміністративних перевірок точності дотримання 
встановлених процедур. Вимірювання рівня досягнення результатів навчання здійснюється за критеріями, що 
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корелюються з дескрипторами НРК, а також за рахунок чітких та зрозумілих критеріїв оцінювання поточного та 
підсумкового контролю. При появі фактів, що свідчать про конфлікт інтересів між учасниками освітнього процесу 
діють процедури, передбачені відповідно до «Положення про врегулювання конфліктів у діяльності співробітників 
та студентів» (http://kitu.nau.edu.ua/sites/default/files/additional-
files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktiv.pdf). Під час провадження освітньої діяльності на ОП скарг на 
необ’єктивність екзаменаторів, конфліктів інтересів між учасниками освітнього процесу не було.

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

Процедури, що урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів здійснюються відповідно до 
«Положення про оцінювання результатів навчання ЗО в КІтУ НАУ». Повторний підсумковий контроль з 
дисципліни, коли студент отримав оцінку «незадовільно» (нижче 60-ти балів), допускається не більше двох разів. 
Спроби студента не допустити академічної заборгованості обмежуються терміном в один місяць після закінчення 
екзаменаційної сесії. Графік повторних перездач складається відразу після здійснення сесійного підсумкового 
контролю. Прийом першої перездачі здійснюється викладачем, який викладав матеріал навчальної дисципліни. 
Прийом другої – комісією у складі трьох осіб: викладача, який викладав дисципліну; голови циклової комісії; 
завідувача відділення або викладача циклової комісії. Рішення комісії є остаточним. У разі підтвердження комісією 
оцінки «незадовільно», або у випадку коли студент не з’явився без поважних причин, комісія повідомляє про це 
завідувача відділення для підготовки наказу директора про відрахування студента за академічну неуспішність або 
визначення умов повторного вивчення цієї дисципліни відповідно до «Положення про відрахування, переривання 
навчання, поновлення, переведення та надання академічної відпустки студентів КІтУ НАУ» 
(http://kitu.nau.edu.ua/sites/default/files/additional-files/poryadok_vidrahuvannya_zo.pdf ). Повторне проходження 
контрольних заходів, а саме перездача екзаменів та заліків має місце під час реалізації ОП.

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

Відповідно до «Положення про оцінювання результатів навчання ЗО в КІтУ НАУ», «Положення про врегулювання 
конфліктів в КІтУ НАУ» (http://kitu.nau.edu.ua/sites/default/files/additional-
files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktiv.pdf ) у випадках конфліктної ситуації за мотивованою заявою 
студента чи викладача завідувачем відділення створюється комісія для приймання екзамену або диференційованого 
заліку, до якої входять голова циклової комісії (провідний педагогічний працівник) і викладачі відповідної циклової 
комісії, представники студентського самоврядування. В межах визначеної політики надання освітніх послуг в 
коледжі встановлюється можливість залучення до вирішення конфліктів посередників. Може також створюватися 
незалежна комісія наказом директора коледжу для розгляду даної конкретної ситуації, куди можуть бути запрошені 
члени батьківського комітету, викладачі з інших закладів освіти, члени студентського самоврядування. Випадків 
оскарження результатів контрольних заходів за ОП виявлено не було.

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

Основними документами КІтУ НАУ, які містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної 
доброчесності студентами та викладачами є: «Кодекс академічної доброчесності» 
(http://kitu.nau.edu.ua/sites/default/files/additional-files/kodeks_akademichnoyi_dobrochesnosti.pdf ); «Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості вищої та фахової передвищої освіти» 
(http://kitu.nau.edu.ua/sites/default/files/additional-files/polozhennya_pro_vsyao.pdf). Повноваження з впровадження 
цих рекомендацій та перевірки дотримання процедур академічної доброчесності має «Комісія з етики та 
академічної доброчесності». Наразі кваліфікаційних робіт бакалаврів для перевірки на плагіат немає, оскільки 
відбувається первинна акредитація і випуск здобувачів освіти відбувається вперше за освітньою програмою, в якій 
атестація здобувачів освіти передбачена проведенням атестаційного екзамену. В курсових роботах студентів, 
наукових публікаціях викладачів та студентів випадків плагіату виявлено не було.

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

Постійним органом контролю за дотриманням академічної доброчесності є «Комісія з етики та академічної 
доброчесності» (далі - Комісія) яка проводить щорічну вибіркову перевірку кваліфікаційних робіт молодших 
спеціалістів. Комісія в своїй діяльності використовує безкоштовні програми перевірки тексту на плагіат, наприклад 
Advego Plagiatus. До компетенції Комісії належать випадки виявлення плагіату у кваліфікаційних роботах (курсових 
та дипломних проєктах) здобувачів вищої освіти або наукових публікаціях студентів та викладачів. Комісія на 
підставі доповідної записки особи, що виявила плагіат, не пізніше трьох днів з моменту отримання інформації 
створює експертну групу для розгляду справи. Експертна група має розглянути матеріали щодо підозри у плагіаті 
протягом трьох днів з моменту формування групи та не пізніше наступного дня після ухвалення рішення надати 
письмовий висновок голові Комісії. Якщо висновок позитивний, тоді завідувач відділення - член Комісії - 
зобов’язаний підготувати проєкт наказу про відрахування студента. Керівник кваліфікаційної роботи (курсової 
роботи (проєкту), дипломного проєкту) в обов’язковому порядку ознайомлює здобувачів вищої освіти на всіх етапах 
виконання робіт з принципами академічної доброчесності та контролює і попереджає факти плагіату. Інформація 
щодо дотримання вимог академічної доброчесності обов’язково містяться у щорічному звіті циклової комісії, 
відповідальної за випуск фахівців.
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Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів освіти здійснюється шляхом реалізації таких заходів: 
- інформаційно-роз’яснювальна робота щодо неприпустимості порушення норм академічної доброчесності та 
наслідків такого порушення, яку здійснюють куратори академічних груп, голови циклових комісій, викладачі; 
- вимоги викладачів до якості виконання робіт здобувачами освіти, формалізовані у робочих навчальних програмах 
дисциплін та методичних рекомендаціях;
- роз’яснювальна робота органів студентського самоврядування; 
- перевірка змісту робіт здобувачів освіти на відповідність до вимог щодо оформлення та цитування джерел; 
- навчання студентів основам написання наукових робіт з роз’ясненням того, що необхідно знати для недопущення 
плагіату; 
- обов’язкова перевірка усіх статей у періодичних науково-фахових виданнях, тез доповідей, кваліфікаційних робіт 
(проєктів) молодших спеціалістів та бакалаврів на відсутність плагіату за допомогою програмних засобів; 
- створення та постійне оновлення бази даних академічних текстів працівників та студентів коледжу в циклових 
комісіях; 
- анонімні опитування викладачів та здобувачів освіти членами Комісії з етики та академічної доброчесності. 
Інформування науково-педагогічних працівників про неприпустимість порушення академічної доброчесності.

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

У випадку, коли плагіат виявлено у науковій роботі педагогічного працівника, це вважається порушенням умов 
строкового трудового договору (якщо такий договір передбачено умовами працевлаштування) і означає можливість 
дострокового розірвання угоди зі звільненням недоброчесного співробітника на підставі висновків Комісії з етики та 
академічної доброчесності, також можуть застосовуватися дисциплінарні заходи до порушника - винесення догани, 
суворої догани, звільнення співробітника. Викладач, стосовно якого вживаються дисциплінарні заходи, має право 
апеляції на Комісії з етики та академічної доброчесності. До здобувачів освіти за порушення академічної 
доброчесності рішенням Комісії з етики та академічної доброчесності можуть бути застосовані такі заходи: повторне 
проходження оцінювання; зниження оцінки при повторному проходженні оцінювання після факту виявлення 
академічного плагіату (не вище 73 балів); повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 
програми; відрахування із закладу освіти; позбавлення академічної стипендії. Наразі відповідних ситуацій щодо 
порушення академічної доброчесності викладачами  коледжу та здобувачами вищої освіти не зафіксовано.

6. Людські ресурси

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

Для забезпечення необхідного рівня професіоналізму викладання дисциплін велика увага приділяється питанню 
відповідності компетенцій викладацького складу сучасним вимогам освітнього процесу, використанню під час 
проведення занять комп’ютерних мультимедійних технологій, здатності до наукової роботи, до керівництва 
науковими дослідженнями студентів. На ОП залучено до викладання 20 викладачів, з них 1 працює за сумісництвом 
(5%), 10 мають наукові ступені та вчені звання (50%), пенсійного віку 5 (25%), жінок 13 (65%), сертифікат В2 з 
іноземної мови - 3 викладача (15%). Весь викладацький склад коледжу виконує наукову роботу відповідно до 
ліцензійних вимог провадження освітньої діяльності, перш за все це наукові публікації в фахових виданнях, участь в 
наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях, розробка та публікація навчально-методичної літератури – 
посібників для лабораторних, семінарських та практичних робіт,  конспектів лекцій, навчально-методичних 
матеріалів для  самостійної роботи студентів, керівництво студентськими науковими гуртками. Другим напрямком 
роботи з підвищення професіоналізму є навчання в аспірантурі викладачів коледжу, за останні 5 років викладачами 
коледжу було захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. На сьогодні викладачі коледжу 
готують до захисту дисертації на здобуття доктора наук, кандидата наук. Щорічно проводиться атестація на 
відповідність займаній посаді, присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань.

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

Заклад освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу через співпрацю в питаннях 
формування змісту робочих навчальних програм дисциплін, проведення спільних науково-методичних заходів, 
лекцій, круглих столів, підготовка матеріалів інформаційного та методичного супроводу освітнього процесу, а також 
отримання консультативної допомоги. Однією із форм залучення роботодавців до реалізації освітнього процесу є 
проведення практичної підготовки здобувачів на підприємствах, де студенту призначається керівник практики з 
числа висококваліфікованих фахівців. Випускники коледжу минулих років також беруть участь в організації та 
реалізації освітнього процесу – екскурсії на підприємства підприємницької, торговельної та біржової сфери для 
здобувачів вищої освіти, надають місця для проходження практичної підготовки. Для проведення атестації 
випускників в якості голови екзаменаційної комісії залучаються провідні фахівці у відповідній галузі, які спроможні 
надати експертну оцінку результатам навчання за ОП.

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

Заклад освіти залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників 
роботодавців, запрошуючи їх для проведення лекційних, практичних та семінарських занять, тренінгів, круглих-
столів. Так провідними фахівцями ТОВ «МЕГА -ЗБУТ», консорціумом «АСТЕК» проводяться практичні семінари з 
питань використання сучасних ІТ- технологій в промисловому секторі України, обговорюються питання 
податкового законодавства в бюджетних та приватної форми власності установах та ін. Так, наприклад для груп 
студентів 601-ПТБ, 701-ПТБ фахівці консорціуму «АСТЕК» організували панельну дискусію щодо прозорих правил 
ведення бізнесу в транспортній сфері, фахівці ТОВ «МЕГА-ЗБУТ» провели практичне заняття, на якому ділилися 
досвідом  з організації товариства з обмеженою відповідальністю, обговорювалися проблеми та перспективи 
існування таких підприємств, податкове законодавство. Програмний менеджер з розвитку партнерських зв’язків  ГО 
«ДОКУДЕЙЗ» Лавриненко Д.В. провів заняття зі студентами груп 601-ПТБ, 701-ПТБ, на якому обговорювалися 
питання заснування стартапів, соціального підприємництва, системи державних закупівель.  Студентське товариство 
активно залучається до таких зустрічей, веде професійні діалоги з фахівцями.

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

З метою професійного розвитку викладачів і відповідно до «Положення про підвищення кваліфікації та стажування 
педагогічних працівників» педагогічні працівники проходять підвищення кваліфікації та стажування на кафедрах 
Національного авіаційного університету; НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"; ЦІППО НАПН України. Викладачі 
ОП у 2019-2020 рр. взяли участь у наступних заходах: Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 
проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої 
освіти», м. Київ, НАУ; Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, 
економічні та технічні аспекти становлення» - м. Тернопіль; І Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, науково-педагогічні аспекти», 16 червня 2020 р., м. 
Київ.: НАУ, 2020; Dynamics ofthe development of world science. Abstract softhe 9th International scientific and practical 
conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020; Dynamics of the development of world science. 
Abstract softhe 5th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020;  
Topicalissuesof the development of modern science. Abstract softhe 4th International scientific and practical conference. 
Publishing House “ACCENT”. Sofia, Bulgaria. 2019.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

В КІтУ НАУ створена система стимулювання педагогічної діяльності викладачів коледжу, спрямована на досягнення 
стратегічних цілей його розвитку. Розроблена система мотивації, що включає комплекс матеріальних і моральних 
стимулів, соціальних гарантій, заходів, спрямованих на забезпечення професійного кар'єрного зростання 
співробітників, підвищення їхнього статусу, впровадження мотиваційних принципів. Відповідно до законодавства 
коледж може встановлювати доплати, надбавки, премії, матеріальну допомогу. Преміювання та матеріальна 
допомога педагогічним працівникам здійснюється згідно «Положенням про КІтУ НАУ» 
(http://kitu.nau.edu.ua/publichna-informaciya-0). Розмір премії встановлюється кожному працівнику відповідно зі 
специфікою і важливістю виконуваної роботи, його особистого внеску в кінцевий результат діяльності коледжу. 
Матеріальна допомога надається педагогічним працівникам на оздоровлення щорічно разом з відпусткою, у зв'язку 
зі скрутним матеріальним станом, під час тривалого лікування тощо. За багаторічну бездоганну працю, високі 
досягнення у діяльності коледжу викладачі представляються до нагород як на рівні закладу освіти так і на 
загальнодержавному. До Дня працівників освіти викладачі ОП нагороджені Грамотами та Подяками Міністерства 
освіти і науки, Солом’янської районної державної адміністрації в м. Києві.

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?

Фінансове забезпечення ОП формується з урахуванням наступних чинників: контингенту здобувачів вищої освіти, 
які навчаються за контрактом; фінансових надходжень закладу освіти як результат діяльності відповідно до переліку 
платних послуг. Бібліотека та матеріально-технічні ресурси коледжу фінансуються за рахунок власних надходжень 
до спецфонду коледжу. Освітній процес щодо реалізації ОП забезпечується усіма необхідними ресурсами відповідно 
до ліцензійних вимог. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, що необхідні для досягнення визначених 
ОП цілей є достатньою. Для організації освітнього процесу для всіх форм навчання використовується платформа 
Google Workspace. Усі стаціонарні комп’ютери коледжу мають підключення до мережі Internet, 35% аудиторного 
фонду коледжу обладнано мультимедійним обладнанням (проєктор, комп’ютер, інтерактивна дошка). Бібліотека 
коледжу забезпечує інформаційну базу для досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання, 
використовуючи фонди навчальної та наукової літератури, періодичні видання. В коледжі функціонує електронна 
бібліотека, ресурси якої постійно поповнюються електронними навчальними матеріалами. Навчально-методичне 
забезпечення ОП розробляється викладачами для кожного освітнього компоненту у відповідності до «Положення 
про організацію освітнього процесу у КІтУ НАУ» і постійно оновлюється на підставі рішень засідань циклових 
комісій, Педагогічної та Науково-методичної рад коледжу, наукової діяльності викладачів і студентів.
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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?

Здобувачі вищої освіти ОП є активними і повноправними партнерами адміністрації в організації  освітнього 
процесу. До складу Педагогічної, Науково-методичної та Адміністративної рад, Стипендіальної комісії входять 
повноправними членами представники студентської ради коледжу. Пропозиції здобувачів освіти враховуються під 
час формування індивідуальної освітньої траєкторії; удосконалення освітнього процесу; призначенні стипендії; під 
час організації культурного життя студентської молоді. Заклад освіти сприяє розкриттю здібностей студентів, їх 
залучають до проведення наукових досліджень в студентських наукових гуртках, участі в конкурсах наукових робіт, 
олімпіадах, науково-практичних конференціях. Результати досліджень студентів друкуються у вітчизняних та 
міжнародних виданнях. Коледж створює умови для організації дозвілля студентської молоді (Бал знайомств, Міс 
КІтУ НАУ, Містер КІтУ НАУ), занять спортом (міські спортивні змагання з футболу, волейболу, Дні здоров’я), 
проводяться Тижні спеціальності (Тиждень економіки), Предметні тижні (історії, англійської мови, природничо-
математичних дисциплін) (http://kitu.nau.edu.ua/abituriient/1764-dosyagnennya-studentiv-koledzhu). Здобувачі вищої 
освіти ОП проходять анкетування стосовно їх задоволеності умовами навчання, рівня викладання дисциплін та 
інших аспектів організації освітнього процесу. Результати опитування знаходять відображення у перегляді ОП, 
актуалізації освітніх компонентів та визначенні очікуваних результатів навчання з метою врахування інтересів 
здобувачів вищої освіти.

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

В «Положенні про КІтУ НАУ» передбачені безпечні й нешкідливі умови навчання, праці та побуту здобувачів освіти, 
дотримання здорового способу життя. Стан усіх приміщень відповідає вимогам законодавства України з питань 
охорони праці та промислової безпеки. Наказом директора призначено осіб, відповідальних за стан охорони праці в 
навчальних приміщеннях та визначені їх функціональні обов’язки. Для студентів згідно чинного законодавства 
проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності та охорони праці: вступний, первинний, позаплановий тощо. 
Вживаються заходи щодо збереження життя та здоров’я студентів при проведенні зборів та екскурсій відповідно до 
наказу МОН України від 02.10.2014 № 1124. Для захисту психічного здоров’я здобувачів вищої освіти в коледжі 
працює штатний психолог, основними напрямками роботи якого є: психодіагностика, психокорекція та 
психологічне консультування студентів і викладачів; надання психологічної і соціальної допомоги та реабілітація 
студентів, які перебувають у кризовій життєвій ситуації; профілактика девіантної поведінки, алкоголізму і 
наркоманії серед студентів; проведення тренінгів та групових занять щодо особистісного росту, командної роботи, 
комунікативних здібностей, підвищення самооцінки тощо. Санітарний стан приміщень коледжу відповідає 
нормативним вимогам.

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?

Комунікація зі студентами з питань освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки відбувається безпосередньо викладачами під час навчальних занять, консультацій, проведенні наукової 
роботи та кураторами груп. Графік консультацій з навчальних дисциплін складається відділеннями коледжу та 
оприлюднюється на інформаційних стендах коледжу. Консультування та інформування студентів здійснюється 
також з використанням платформи Google Classroom в Курсах викладачів. Важливою формою підтримки здобувачів 
освіти є робота кураторів академічних груп. Куратори активно співпрацюють зі студентами групи, з викладацьким 
складом з питань освітнього процесу, удосконалення виховної роботи та поліпшення побуту студентів, проводять 
індивідуальну роботу зі студентами, спілкуються з батьками студентів. Представником студентів в адміністративній 
вертикалі управління навчально-виховним процесом є староста академічної групи, який має повноваження 
доводити до групи управлінські рішення Педагогічної, Адміністративної, Науково-методичної рад, відділення, 
циклової комісії. Староста групи представляє інтереси студентів на всіх рівнях, взаємодіє з куратором групи, 
головами циклових комісій, завідувачами відділень, директором коледжу та його заступниками, з органами 
студентського самоврядування коледжу, гуртожитку. Проводяться зустрічі студентів з представниками 
адміністрації. Студентське самоврядування співпрацює з юристом коледжу щодо отримання юридичної допомоги 
тощо. Актуальна інформація щодо всіх подій та заходів висвітлюється на офіційному сайті. Коледж сприяє 
підвищенню життєвого рівня студентів і морально та матеріально заохочує їх за досягнення в навчанні, науковій, 
спортивній та громадській діяльності. Окремим категоріям студентів надається матеріальна допомога. Студенти 
забезпечуються безоплатним користуванням бібліотекою, навчальна (комп’ютерні лабораторії, спеціалізовані 
кабінети) та спортивна бази (стадіон, спортивна зала, тренажерна зала, гімнастичний майданчик) доступні для 
студентів після завершення навчальних занять для самостійної роботи і занять спортом. Коледж не має власного 
гуртожитку, але всім іногороднім студентам надаються місця для проживання на період навчання у студентських 
гуртожитках, з якими коледж має угоди про співпрацю – це гуртожитки Національного авіаційного університету та 
Київського національного університету технологій та дизайну. Відповідно до результатів опитувань студентів рівень 
задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою складає 
95%.

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

В коледжі для забезпечення прав осіб з особливими освітніми потребами створені умови для здобуття ними освіти з 
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урахуванням їх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, надаються пільги і соціальні гарантії у 
порядку, встановленому законодавством. Формування умов для здобуття особою з особливими освітніми потребами 
якісної освіти спрямоване на поширення доступу до вищої освіти з використання сучасних інформаційних 
технологій; реалізацію індивідуального підходу до процесу навчання. За потреби студентам коледжу може 
надаватися якісна психологічна підтримка штатним кваліфікованим психологом, що спрямована на з’ясування 
психологічних особливостей кожного студента, зміцнення та збереження його психологічного здоров’я, надання 
йому необхідної допомоги з адаптації в інтегроване освітнє середовище, сприяння особистісному розвитку. Діє 
Наказ директора «Про затвердження Положення про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення у КІтУ НАУ». Наказ  визначає дії працівників закладу освіти щодо 
забезпечення зручності та комфортності перебування в закладі освіти особам, які потребують допомоги, а також 
створення умов для якісного їх обслуговування працівниками. За час дії ОП студенти з особливими освітніми 
потребами не навчалися.

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?

Політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією) визначено наступними нормативними документами: «Положення про врегулювання 
конфліктів у діяльності співробітників та студентів в КІтУ НАУ» (http://kitu.nau.edu.ua/sites/default/files/additional-
files/polozhennya_pro_vregulyuvannya_konfliktiv.pdf), «Положення щодо протидії булінгу (цькуванню) в КІтУ НАУ» 
(http://kitu.nau.edu.ua/sites/default/files/additional-files/polozhennya_shchodo_protydiyi_bulingu.pdf), наказу 
директора коледжу про постійно діючу комісію для розгляду заяв про виявлені корупційні правопорушення. 
«Положення про врегулювання конфліктів у діяльності співробітників та студентів в КІтУ НАУ» визначає правила і 
процедури щодо виявлення, протидії та запобігання конфліктів у діяльності закладу освіти. Основною метою 
«Положення щодо протидії булінгу (цькуванню) в КІтУ НАУ» є психологічне, фізичне, економічне забезпечення та 
підвищення ефективності освітнього процесу, формування негативного ставлення до боулінгу (цькуванню), захист 
психологічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників. Основними завданнями комісії для 
розгляду заяв про виявлені корупційні правопорушення є: здійснення розгляду заяв про виявлені корупційні 
правопорушення та приймання за результатами розгляду відповідних рішень та висновків; у разі необхідності 
надання пропозицій щодо проблемних питань, які виникають під час роботи комісії; залучення у разі необхідності 
для участі в роботі комісії співробітників коледжу. Комісія працює відповідно до Закону України «Про запобігання 
корупції» та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань 
запобігання корупції (від 02.03.2017 №75). У випадках виявлення вищезазначених фактів в коледжі створюється 
спеціальна комісія для розслідування фактів конфліктів, спорів (суперечок) у діяльності співробітників та студентів 
закладу освіти. Під час реалізації ОП випадків конфліктних ситуацій пов’язаних із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією, булінгом та корупцією не було виявлено.

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, та періодичного перегляду ОП в КІтУ НАУ регулюються «Положенням про 
освітні програми в КІтУ НАУ» (http://kitu.nau.edu.ua/sites/default/files/additional-
files/polozhennya_pro_osvitni_programy.pdf) та іншими внутрішніми нормативними документами «Положенням про 
організацію освітнього процесу в КІтУ НАУ», «Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої та 
фахової передвищої освіти в КІтУ НАУ», «Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін в КІтУ 
НАУ», розміщених у відкритому доступі за адресою (http://kitu.nau.edu.ua/publichna-informaciya-0 ). В рамках 
моніторингу і вдосконалення освітніх програм в процесі їхньої реалізації щорічно проводиться опитування 
здобувачів вищої освіти, випускників, керівників виробничих практик на підприємствах, з якими укладені договори 
про співпрацю, стейкголдерів, роботодавців  з метою оцінювання викладання, навчання, академічного середовища, 
наповнення освітніх компонентів ОП, а також вихідної інформації відповідно до показника успішності. Інформація 
про можливість надання пропозицій щодо ОП розміщена сайті у відкритому доступі 
(http://kitu.nau.edu.ua/sites/default/files/additional-files/dlya_propozyciy_proyektiv_op.pdf). Використовуються 
системи зворотного та прямого зв’язку для аналізу результатів оцінювання та очікуваних розробок у предметній 
області з урахуванням потреб суспільства та наукового середовища. Отримана інформація використовується для 
перегляду та оновлення ОП.

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

Перегляд ОП здійснюється за результатами періодичного моніторингу її реалізації. Критерії, за якими відбувається 
перегляд ОП, формуються у результаті зворотного зв’язку між викладачами, здобувачами освіти, випускниками, 
роботодавцями, стейкголдерами з урахуванням тенденцій розвитку галузі та соціально-економічних потреб 
суспільства. Процедура моніторингу ОП здійснюється на різних рівнях відповідно до «Положення про освітні 
програми в КІтУ НАУ» (http://kitu.nau.edu.ua/sites/default/files/additional-
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files/polozhennya_pro_osvitni_programy.pdf), «Положення про систему забезпечення якості вищої та фахової 
передвищої освіти КІтУ НАУ» (http://kitu.nau.edu.ua/sites/default/files/additional-files/polozhennya_pro_vsyao.pdf). 
Вперше освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) 
рівня освіти була розроблена групою забезпечення спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» та затверджена у відповідному порядку у 2019 році для набору студентів у 2019 році. У 2019 році було 
здійснено набір на освітньо-професійну програму на денну та заочну форми навчання. ОПП у 2020 році було 
переглянуто щодо відповідності ОК компетентностям та ПРН за консультаціями із студентами, роботодавцями, 
академічним середовищем коледжу та Національного авіаційного університету, де студенти випускники освітньої 
програми планують продовжити навчання за магістерськими програмами. Програма була перейменована на 
«Освітню програму», було зроблено перегляд обов’язкових компонентів освітньої програми, були вилучені такі 
компоненти як «Інформатика», «Фінансовий облік», «Вступ до спеціальності», було збільшено кількість кредитів 
для дисциплін «Підприємництво і бізнес культура», «Оцінка економічної діяльності підприємства», за якими 
передбачено написання курсової роботи, внесені зміни до терміну і проходження практичної підготовки, атестація 
випускників освітньої програми представлена замість кваліфікаційної роботи атестаційним екзаменом. Були внесені 
також зміни в тематику навчальних програм дисциплін професійної підготовки, наприклад «Управління кар’єрою», 
«Підприємництво і бізнес-культура» та ін. Кількість дисциплін в оновленій програмі на рік становить 16, кожна 
дисципліна представлена не менш як 3 кредитами ЄКТС. Відповідно до нової освітньої програми було оновлено 
навчальний план та навчально-методичне забезпечення дисциплін освітньої програми.

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

У процес перегляду ОП і формування переліку дисциплін обов’язкового і вибіркового блоку до складу робочих груп 
обов’язково залучаються здобувачі ВО. Отримані відгуки від здобувачів освіти по завершенню вивчення дисципліни 
є підставою для внесення змін до робочих навчальних програм дисциплін та ОП загалом. Наприклад, за 
результатами опитування було виявлено потребу здобувачів ВО у набутті професійних навичок для бухгалтерського 
обліку, оподаткування, фінансових операцій і з урахуванням пропозицій студентів було оновлено тематику 
лабораторних занять з дисциплін «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Інформаційні системи і технології». При 
формуванні навчального плану на 2020-2021 н.р. були враховані пропозиції студентів щодо необхідності вивчення 
сучасних інформаційних технологій ведення бізнесу, вивчення проблем підприємницької діяльності в контексті 
ризиків, інвестицій, визначення стратегії розвитку бізнесу, вплив PR технологій для функціонування малих 
підприємств, осучаснення тематики курсових робіт з навчальних дисциплін, а саме переглянуті та оновлені 
навчальні робочі програми дисциплін «Інтелектуальний та Інтернет-бізнес», «Підприємницькі ризики», 
«Інвестиційна діяльність», «PR технології в бізнесі», «Лідерство та партнерство в підприємницькій діяльності», 
оновлені тематики курсових робіт з дисципліни «Оцінка економічної діяльності підприємства» (протоколи засідань 
циклової комісії економіки та підприємництва № 2 від 24.10.19 р., №3 від 21.11.19 р., № 9 від 25.06.2020 р.).

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

Вирішальна роль в усіх процесах, пов’язаних з функціонуванням внутрішньої системи забезпечення якості освітньої 
програми належить студентському самоврядуванню, діяльність якого впливає на основні освітні, наукові, 
гуманітарні, фінансово-господарські та інші процеси діяльності закладу освіти. Представники студентського 
самоврядування беруть участь у процедурі внутрішнього забезпечення якості ОП та мають можливість впливати на 
процеси реалізації ОП через присутність представників студентства серед членів Педагогічної, Науково-методичної, 
Адміністративної ради коледжу, Стипендіальної комісії тощо. Представники студентського самоврядування беруть 
участь у процедурі внутрішнього забезпечення якості ОП через мотивування здобувачів ВО до участі в опитуваннях 
та анкетуванні. Цикловою комісією економіки та підприємництва проводилися  незалежні опитування здобувачів 
вищої освіти у розрізі освітніх програм підготовки бакалаврів.

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

Роботодавці безпосередньо залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур 
забезпечення її якості в процесі формальних та неформальних зустрічей з учасниками освітнього процесу коледжу. 
За пропозиціями роботодавців оновлюються освітні програми, вводяться нові, необхідні для набуття професійних 
компетентностей, дисципліни, корегуються навчальні плани, переглядається зміст робочих навчальних програм 
дисциплін, тематики курсового проектування, зміст практичного навчання. Під час практики відбувається зворотній 
зв'язок із стейкхолдерами – керівниками практики від підприємств - щодо оволодіння компетентностями 
здобувачів освіти, змісту освітньої програми. Так, за результатами консультування зі стейкголдерами ОП 
удосконалено в частині практичної підготовки здобувачів освіти навчального плану – збільшено кількість годин на 
навчальні і виробничі практики та економічну практику на останньому курсі навчання. Результати співпраці 
коледжу і роботодавців підтверджуються наданими рецензіями на освітню програму.

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

Після завершення навчання випускники є частими гостями коледжу як під час святкування урочистостей, так і в 
звичайні робочі будні. У викладачів залишаються добрі стосунки з випускниками, а враховуючи вплив соціальних 

Сторінка 20



мереж, викладацький склад добре обізнаний щодо траєкторії працевлаштування випускників коледжу та їх 
кар’єрного зростання. І дана інформація для освітнього закладу є особливо цінною, вона дозволяє скорегувати 
освітні програми, навчальні плани і надавати потрібні сучасні освітні послуги здобувачам вищої освіти. В коледжі 
організовуються зустрічі студентів випускних курсів з потенційними роботодавцями. Випускники коледжу 
запрошуються на зустрічі з абітурієнтами під час проведення Днів відкритих дверей, інформація про події 
висвітлюється на офіційному сайті коледжу. На офіційному сайті коледжу розміщується інформація щодо 
анкетування випускників. Перший випуск до даною ОП планується у 2021 році.

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

У ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час реалізації освітньої програми були виявлені 
недоліки не принципового характеру, що були виправлені в процесі удосконалення програми та освітньої 
діяльності. Початковий етап реалізації освітньої програми  характеризувався відсутністю залучення до навчального 
процесу професіоналів з працюючих успішних підприємств та фірм, що не давало змоги повністю врахувати сучасні 
вимоги ринку праці. Тому в подальшому було здійснено заходи щодо залучення до проведення практичних та 
семінарських занять представників бізнесу (на волонтерських засадах). Практичні заняття з дисциплін для студентів 
груп 601-ПТБ, 701-ПТБ, 602-ПТБЗ, 702-ПТБЗ проводили виконавчий директор консорціуму «АСТЕК», директор 
підприємства «МЕГА-ЗБУТ» та ін. Проходженню виробничої практики на першому етапі реалізації освітньої 
програми завадили введені в Україні весною 2020 р. карантинні заходи, що не дало змоги повною мірою 
забезпечити зв'язок між роботодавцями, викладачами і здобувачами освіти. Але під час карантинних заходів ТОВ 
«Укрсиббанк» проводив для студентів професійні практичні тренінги, присвячені набуттю компетенцій в сфері 
діяльності банківських установ. До тренінгів були залучені студенти даної ОП, які після проходження навчання 
успішно здали тести і отримали сертифікати. На сьогодні, між коледжем та суб’єктами підприємницької діяльності 
укладені угоди про співпрацю, якими передбачено можливість здобувачів освіти проходити усі види виробничих 
практик, а педагогічному складу проходити стажування на підприємствах різної форми власності. Останнє усуває 
недолік з недостатнього рівня практичної підготовки викладачів. Також викладачі, що залучені для викладання 
дисциплін освітньої програми проходять стажування на відповідних кафедрах Національного авіаційного 
університету, що теж має позитивний вплив якість реалізації освітньої програми, узгодження навчальних планів 
підготовки бакалаврів і магістрів.

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

Оскільки акредитація є первинною, результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які враховуються під 
час удосконалення освітньої програми, відсутні.

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

Академічна спільнота закладу освіти має можливість брати участь в обговоренні всіх без виключення проєктів 
документів внутрішньої нормативно-правової бази коледжу. Відкритість та прозорість забезпечується проведенням 
семінарів, круглих столів, засідань циклових комісій, Науково-методичної та Педагогічної рад коледжу. У роботі 
засідання циклової комісії економіки та підприємництва, присвяченого якості підготовки бакалаврів за ОП брали 
участь викладачі комісій інженерії програмного забезпечення, суспільних та юридичних дисциплін, природничо-
математичних дисциплін, філологічних дисциплін (протоколи засідань ЦК економіки та підприємництва №1 від 
28.08.20; №2 від 22.10.2020 р.). Щотижнево проводяться засідання завідувачів відділень з заступниками директора 
та щомісячно − засідання циклових комісій і Науково-методичної ради коледжу. Впродовж 2019-2020 н.р. 
викладачі, задіяні для викладання дисциплін ОП брали участь в спільних засіданнях кафедр Факультету економіки 
та менеджменту Національного авіаційного університету, де більшість студентів планує продовжити навчання за 
магістерськими програмами. В коледжі створені умови для неформального спілкування та командної роботи 
учасників освітнього процесу (навчально-методичний кабінет, читальна зала бібліотеки), активно 
використовуються соціальні мережі для різних цільових груп. Активне використання різних офіційних каналів та 
засобів інформування колективу коледжу разом із неофіційними каналами спілкування сприяють спільній 
колективній роботі (групи коледжу у Viber, Facebook).

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

Процеси та процедури внутрішнього забезпечення якості освіти в закладі освіти знаходяться в зоні відповідальності 
таких структурних підрозділів: відділення, циклові комісії, Науково-методична рада, Педагогічна рада, Студентська 
рада, заступники директора з навчальної роботи, навчально-методичної роботи і гуманітарного розвитку, виховної 
роботи, виробничої роботи. Розподіл функціональних обов’язків та прав структурних підрозділів коледжу в 
контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти викладені у «Положенні про 
внутрішню систему забезпечення якості вищої та фахової передвищої освіти в КІтУ НАУ» 
(http://kitu.nau.edu.ua/sites/default/files/additional-files/polozhennya_pro_vsyao.pdf).
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9. Прозорість і публічність

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

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюються наступними документами: «Положенням про 
КІтУ НАУ», «Положенням про організацію освітнього процесу в КІтУ НАУ», «Положенням про проведення 
практики студентів  в КІтУ НАУ», «Положенням про оцінювання результатів навчання здобувачів освіти», 
«Положенням про організацію атестації здобувачів освіти», «Положення про порядок відрахування, переривання 
навчання, поновлення і переведення здобувачів освіти у КІтУ НАУ», «Положенням про порядок вільного вибору 
навчальних дисциплін в КІтУ НАУ», «Положення про врегулювання конфліктів у діяльності співробітників та 
студентів», «Кодексу академічної доброчесності в КІтУ НАУ»,  «Положення щодо протидії боулінгу (цькуванню) в 
КІтУ НАУ» та ін. Прозорість, доступність та обізнаність з правами і обов’язками учасників освітнього процесу 
забезпечуються розміщенням цих документів на офіційному веб-сайті коледжу http://kitu.nau.edu.ua/publichna-
informaciya-0

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

http://kitu.nau.edu.ua/sites/default/files/additional-files/dlya_propozyciy_proyektiv_op.pdf 

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

http://kitu.nau.edu.ua/sites/default/files/additional-files/op_076_ptb_bakalavr.pdf 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони освітньої програми: 1. Освітня програма налаштована на набуття здобувачами вищої освіти 
широкого спектру загальних та фахових компетентностей, що сприяє формуванню громадянської позиції 
випускників, підвищенню рівня їх економічної активності, конкурентоспроможності на ринку праці, гнучкості 
траєкторії професійного та кар’єрного розвитку. Зокрема: навички креативної діяльності та стратегічного мислення; 
вміння налагоджувати та здійснювати комунікації, вести пошук та опрацьовувати інформацію в національному та 
іноземному середовищі; вміння організовувати бізнес-процеси та отримувати позитивні економічні результати; 
навички лідерства та роботи в команді, прийняття самостійних рішень та відповідальності. 2. Максимальне 
врахування при розробці програми інтересів та рекомендацій стейкголдерів. 3. Наявність висококваліфікованого 
викладацького складу. 4. Увага адміністрації коледжу до освітньої програми, до всебічного розвитку особистості 
здобувачів вищої освіти, інтеграція до міжнародного освітнього та наукового простору. 5. Формування фахових 
компетентностей здобувачів освіти завдяки організації зустрічей, круглих столів, проведення  занять 
професіоналами-практиками, експертами в сфері підприємництва. торгівлі та біржової діяльності, представниками 
роботодавців підприємств різних форм власності з викладачами і студентами. 6. Зустрічі здобувачів освіти з 
роботодавцями на підприємствах, організаціях, службах під час екскурсій і ін. 7. Можливість здобувачів освіти 
займатися науковими дослідженнями під керівництвом викладачів в Студентському науковому товаристві коледжу, 
напрямок яких вони мають можливість обирати за власними уподобаннями. Слабкі сторони освітньої програми 
(визначені змістом, умовами й результатами реалізації) взаємопов’язані та обумовлені як внутрішніми, так й 
зовнішніми причинами: 1. Внутрішні причини – обмеженість фінансових ресурсів, які може виділити коледж на 
формування та оновлення матеріально-технічного забезпечення навчальних аудиторій, задіяних в освітньому 
процесі; залучення експертів до викладання навчальних дисциплін (окремих тем); коштів для наукових публікацій 
викладачів та студентів в міжнародних рейтингових журналах. 2. Зовнішні причини – низька зацікавленість 
роботодавців в співпраці з освітніми закладами, складність залучення їх для проведення занять і причини цього не 
лише фінансового характеру, а і в обмеженості часу для проведення таких заходів у практиків і в нерозумінні 
важливості співпраці з закладами освіти.

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

Перспективами розвитку ОП на найближчі 3 роки є: оновлення робочої групи з розробки та реалізації освітньої 
програми шляхом формування кадрового потенціалу, сприяння професійному розвитку наявного персоналу; 
оновлення структури та змісту освітньої програми (освітніх компонентів та результатів навчання) з урахуванням 
рекомендацій стейкголдерів та професійного досвіду викладачів; удосконалення ресурсного забезпечення освітньої 
програми (персонал, матеріально технічне, інформаційне та навчально-методичне забезпечення); правове 
оформлення співробітництва із зовнішніми стейкголдерами (підписання договорів про співпрацю); активізація 
діяльності студентів у програмах національної та міжнародної академічної мобільності; розширення провадження 
освітньої діяльності шляхом започаткування підготовки іноземців та осіб без громадянства; підписання договорів 
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про співпрацю з провідними вищими освітніми закладами Європейського союзу (для можливості отримання 
подвійних дипломів).

 

 
          
  

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: Луцький Максим Георгійович

Дата: 17.03.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

Соціологія навчальна 
дисципліна

ОК 
5_СОЦІОЛОГІЯ.pdf

IZDW5Xi0EuEdMdy
5ms6XT76DijH25FW

wDS2eB+mJ9vw=

Мультимедійне обладнання

Правознавство навчальна 
дисципліна

ОК 
6_ПРАВОЗНАВСТВ

О.pdf

7ok4Kg3L/ZwN2G1
mG150+nSnUK5Tl4c

Q9Hy9XO7fTLA=

Мультимедійне обладнання

Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

ОК 4_ФІЗИЧНЕ 
ВИХОВАННЯ.pdf

slwxKMYltJA5xkdHl
wRX1If1ktI5OajP85V

0vf1I+7Q=

Стадіон, спортивний майданчик, 
спортивна зала, гімнастична 
зала, тренажерна зала

Вища математика навчальна 
дисципліна

ОК-8_ВИЩА-
МАТЕМАТИКА.pdf

k5D8V6XYoUz+00m
ZmwJOJ/4an0fIhkN

1BVGvisPkOpE=

Мультимедійне обладнання

Інформатика і 
комп’ютерна техніка

навчальна 
дисципліна

ОК-
9_ІНФОРМАТИКА-
І-КОМП_ЮТЕРНА-

ТЕХНІКА.pdf

DSsmoifpwXxR/zPd/
tZMWih4IfSp+UIIq5

Jx8oPOuVA=

Мультимедійне обладнання, 
спеціалізовані комп’ютерні 
лабораторії коледжу, програмне 
забезпечення MS Office, оновлення 
апаратних і програмних засобів 
2019р.

Інформаційні системи 
та технології на 
підприємстві

навчальна 
дисципліна

ОК 
11_ІНФОРМАЦІЙНІ 

СИСТЕМИ ТА 
ТЕХНОЛОГІЇ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ.pd
f

OxvngotXBL9ePxkti
XIqM5AVakzPwct96

6XJQqBfgx4=

Мультимедійне обладнання, 
спеціалізовані комп’ютерні 
лабораторії коледжу, програмне 
забезпечення MS Office, оновлення 
апаратних і програмних засобів 
2019р.

Статистика навчальна 
дисципліна

ОК 
12_СТАТИСТИКА.p

df

rAJhHRNuk004cwC
E42uFgQNCvxz2/YE

SavLBMLABEpk=

Мультимедійне обладнання

Теорія ймовірності і 
математична 
статистика

навчальна 
дисципліна

ОК 13_ТЕОРІЯ 
ЙМОВІРНОСТІ І 
МАТЕМАТИЧНА 
СТАТИСТИКА.pdf

pT4S7EvxO/Vb3pdu
9bt+wbk23HHxgkHz

OTyQiBdIweo=

Мультимедійне обладнання,
програмне забезпечення – MS
Office;  оновлення апаратних і 
програмних засобів 2019р, 
безкоштовні версії
програмного забезпечення Scilab
https://www.scilab.org/download/
6.1.0, безкоштовні пробні версії
програмного забезпечення Matlab
https://www.mathworks.com/camp
aigns/products/trials.html

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

ОК 10_ІНОЗЕМНА 
МОВА.pdf

zQGglKmI3hM05FL
EsJ80ZZTJyqncW/z

O3lTfcr79Xlo=

Мультимедійне обладнання

Фінанси навчальна 
дисципліна

ОК 
14_ФІНАНСИ.pdf

IyySxYIJbcN7oQVPR
2KeE+kDPEyyR8UA

CVu/wNJhvHo=

Мультимедійне обладнання

Бухгалтерський облік навчальна 
дисципліна

ОК 
15_БУХГАЛТЕРСЬК

ИЙ ОБЛІК.pdf

5D8saUCUMyRDtVJ
6Sj3nEsnE5zgktKz1P

ZkngmS2dbQ=

Мультимедійне обладнання

Менеджмент навчальна 
дисципліна

ОК-
16_МЕНЕДЖМЕНТ

.pdf

bzmdeI2QSS5EP/toY
XWCjHQjZIAN1CcRs

O2GUpH2H6Q=

Мультимедійне обладнання

Маркетинг навчальна 
дисципліна

ОК-
17_МАРКЕТИНГ.pd

f

t4S8l33vJOw3pNqo4
kg6cjhgttAd3pRlff22l

XNNQVk=

Мультимедійне обладнання

Економіка 
підприємства

навчальна 
дисципліна

ОК-
18_ЕКОНОМІКА-

4HLYDunhbR6d3b0
mhxMf/1Ff8SAYOgs

Мультимедійне обладнання



ПДПРИЄМСТВА.pd
f

ee98NPDo27Ow=

Електронна комерція навчальна 
дисципліна

ОК-
19_ЕЛЕКТРОННА-

КОМЕРЦІЯ.pdf

v4gtbD73UENtzPNfd
Gv8ssjz48LUFX/xDq

6cspNxMBY=

Мультимедійне обладнання

Інвестиційна 
діяльність

навчальна 
дисципліна

ОК 
32_ІНВЕСТИЦІЙН
А ДІЯЛЬНІСТЬ.pdf

w98XCLeFQdcpbwfL
OOzTFXzU0xREjhD

1Vhuuj2KI924=

Мультимедійне обладнання

Економічний аналіз навчальна 
дисципліна

ОК 
34_ЕКОНОМІЧНИ

Й АНАЛІЗ.pdf

LG3dWSeDV+GakZe
O4AAzQHFtM8brXL

WqQIekhlPwXBs=

Мультимедійне обладнання

Ціноутворення навчальна 
дисципліна

ОК 
35_ЦІНОУТВОРЕН

НЯ.pdf

7C8W0f1IDRjaWqrA
4JYNkpEfkeqFM6M

CWK8IoSIZOsk=

Мультимедійне обладнання

Гроші та кредит навчальна 
дисципліна

ОК 36_ГРОШІ ТА 
КРЕДИТ.pdf

nKJcvgoXBHDQhOU
zIluhNq3KJuH91hO

XC+hacwwaFkI=

Мультимедійне обладнання

Філософія навчальна 
дисципліна

ОК 
3_ФІЛОСОФІЯ.pdf

YbxZMJG8yHaTf8rP
xSbSwBBQAOI7NfX

9X6+Lw7p5HFs=

Мультимедійне обладнання

Політекономія навчальна 
дисципліна

ОК-
7_ПОЛІТЕКОНОМІ

Я.pdf

iivHr3dxJZt9BCAm9
qY8WUIjeqZZg/iRvB

eN1WdWWwo=

Мультимедійне обладнання

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

ОК 2_УКРАЇНСЬКА 
МОВА (ЗА ПРОФ. 

СПРЯМУВАННЯМ).
pdf

2ncN04Q8wcG8IxX
uIPTvrWuwjDtP0pR

OqfS4tVW9qKI=

Мультимедійне обладнання

Історія та культура 
України

навчальна 
дисципліна

ОК 1_ІСТОРІЯ ТА 
КУЛЬТУРА 

УКРАЇНИ.pdf

/28WJBCl/Qhnhf1+
QoqpDFOYMiYFwH
mQdf/32qcaDC4=

Мультимедійне обладнання

Торговельне 
підприємництво

навчальна 
дисципліна

ОК 
20_ТОРГОВЕЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМНИЦТВ

О.pdf

HFabO+TW1QwxVd
eDSuCD41Wnz9DcFz

/R5RU/BaAizwM=

Мультимедійне обладнання

Економічна безпека 
бізнесу

навчальна 
дисципліна

ОК 
21_ЕКОНОМІЧНА 

БЕЗПЕКА 
БІЗНЕСУ.pdf

MJfrp8ZespLTm3iYq
zFCeddnFBvIvoa8dk

b+Y5ju1tM=

Мультимедійне обладнання

Оцінка 
конкурентоспроможно
сті бізнесу

навчальна 
дисципліна

ОК 22_ОЦІНКА 
КОНКУРНЕНТНОС

ПРОМ. 
БІЗНЕСУ.pdf

EafNDPOh9hRJfUN
7aja1UP3Q0TCJMKy

boI8heQUxECw=

Мультимедійне обладнання

Стратегічне 
управління 
підприємницькою 
діяльністю

навчальна 
дисципліна

ОК 23_СТРАТЕГ. 
УПРАВ. 

ПІДПРИЄМ. 
ДІЯЛЬНІСТЮ.pdf

NLmTP+Nc0MZ3BP
uXWyBkexDrdoWj5I

hJ1sQebxoE0Ug=

Мультимедійне обладнання

Планування і 
контроль 
підприємницької 
діяльності

навчальна 
дисципліна

ОК 
24_ПЛАНУВАННЯ 

І КОНТРОЛЬ 
ПД.pdf

79UjId1TZ1qcpu9uB
9B1w2B28+tIU642V

PNpCh5LiyM=

Мультимедійне обладнання

Організація торгівлі навчальна 
дисципліна

ОК 
25_ОРГАНІЗАЦІЯ 

ТОРГІВЛІ.pdf

eDbMOQShOjz9pfQl
wHrNeZHY7kG5tSH

pFRqGfEycxhM=

Мультимедійне обладнання

Підприємництво і 
бізнес-культура

навчальна 
дисципліна

ОК 26_ПІД-ТВО ТА 
БІЗНЕС-

КУЛЬТУРА.pdf

n9QXX8Z/tNkYhNjA
LEEHG3sQpsjhoyHy

WxjZKvoMkCg=

Мультимедійне обладнання

Організація біржової 
діяльності

навчальна 
дисципліна

ОК 
27_ОРГАНІЗАЦІЯ 

БІРЖ. 
ДІЯЛЬНОСТІ.pdf

hpjGxSxCk0JJnikDH
/k08pVCXhkBK9p72

KXTdw445Z0=

Мультимедійне обладнання

Підприємницькі 
ризики

навчальна 
дисципліна

ОК 
28_ПІДПРИЄМНИ

pKvCTZhZOSE2F4P
APVsv7Ovg3OAClCfz

Мультимедійне обладнання



ЦЬКІ РИЗИКИ.pdf EZ0o/pr9n1E=
Оцінка економічної 
діяльності 
підприємства

навчальна 
дисципліна

ОК 29_ОЦІНКА 
ЕКОНОМ. 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІД-
ВА.pdf

BLaf6eabzM7ukYj1K
CusFaS2ofr2OMomw

8frkUpMkBY=

Мультимедійне обладнання

Економіка та 
організація 
інноваційної 
діяльності

навчальна 
дисципліна

ОК 31_ЕКОНОМІКА 
ТА ОРГАН-ЦІЯ 

ІННОВАЦ. 
ДІЯЛЬНОСТІ.pdf

fGZ2sd1oBfkR7hpuy
Rc0VY4wfIWYljF20S

RVUbujLc8=

Мультимедійне обладнання

Охорона праці навчальна 
дисципліна

ОК 33_ОХОРОНА 
ПРАЦІ.pdf

Oye4OwJ8HxEdk6S
O8vpjr+ASNGbEHoo

xVnRr1Ko8bM0=

Мультимедійне обладнання

Управління проєктами навчальна 
дисципліна

ОК 
37_УПРАВЛІННЯ 
ПРОЕКТАМИ.pdf

kR2l+AzzIspeeVCOy
2vQAlQn4irs/hVDhD

YJFpmvOYw=

Мультимедійне обладнання,  
спеціалізовані комп’ютерні 
лабораторії коледжу, програмне 
забезпечення MS Office,  
оновлення апаратних і 
програмних засобів 2019р.

Логістика навчальна 
дисципліна

ОК 
38_ЛОГІСТИКА.pdf

CL5kTSm+WkONlW
bQVt7WOKiV5pSGu
U51pESJaFsO0bc=

Мультимедійне обладнання

Економічне 
обґрунтування 
управлінських рішень

навчальна 
дисципліна

ОК 39_ЕКОНОМ. 
ОГРУНТУВАННЯ 
УПР. РІШЕНЬ.pdf

cPi8DAbf6exPSVpp
mo5PYs0QEdnaavm

Kgojl/iy/k3A=

Мультимедійне обладнання

Навчальна практика практика ОК 
40_НАВЧАЛЬНА 
ПРАКТИКА.pdf

XXkuFEsxlN5beanJP
JcatqcVa6koxO5xyCt

h7TA7SWw=

Мультимедійне обладнання, 
спеціалізовані комп’ютерні 
лабораторії коледжу, програмне 
забезпечення MS Office,  
оновлення апаратних і 
програмних засобів 2019р.

Виробнича практика практика ОК 
41_ВИРОБНИЧА 
ПРАКТИКА.pdf

CUwOxHhxP7rCjgEi
kzsti7ZsTWgGHnmK

q7qByZ73sCM=

Мультимедійне обладнання, 
спеціалізовані комп’ютерні 
лабораторії коледжу, програмне 
забезпечення MS Office,  
оновлення апаратних і 
програмних засобів 2019р.

Економічна практика практика ОК 
42_ЕКОНОМІЧНА 

ПРАКТИКА.pdf

1FFROM4oMsZezSzc
zbBT4nPi3tFuUUA5s

QwEk3euQ2Q=

Мультимедійне обладнання, 
спеціалізовані комп’ютерні 
лабораторії коледжу, програмне 
забезпечення MS Office,  
оновлення апаратних і 
програмних засобів 2019р.

Атестаційний екзамен підсумкова 
атестація

ОК 
43_АТЕСТАЦІЙНИ

Й ЕКЗАМЕН.pdf

xYhKQuVcDZ0qCKys
gaOHpcI4XdnYLN6

+wj3tDa4wZlc=

Мультимедійне обладнання

Потенціал і розвиток 
підприємництва

навчальна 
дисципліна

ОК 
30_ПОТЕНЦІАЛ І 
РОЗВИТОК ПІД-

ВА.pdf

FyjzgIQuFO3P9twzF
G+5r4Nad4Uziy1hAc

CAMHD/T18=

Мультимедійне обладнання

 
* 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

348362 Литовченко 
Ірина 
Василівна

Викладач, 
Суміщення

Відділення 
економіки та 

права

Диплом 
магістра, 

Національний 

15 Філософія Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 



авіаційний 
університет, 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
040201 

Соцiологiя, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 002634, 

виданий 
22.12.2011, 

Атестат 
доцента 1Д2Ц 

038761, 
виданий 

16.05.2014

компонентам 
освітньої програми
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 2, 10, 13, 14, 15, 16 
Наукові публікації:
1. Особливості 
методології 
інституціонального 
підходу та можливості 
його застосування до 
вивчення суспільного 
життя // Практична 
філософія. – 2016. –  
№ 1 (59). – С. 37-41.
2. Інституційна 
структура суспільства : 
соціально-
філософський аналіз 
// Актуальні 
проблеми філософії та 
соціології. – 2016., 
Вип. 9. – С. 64-66.
3. Соціально-
філософський аналіз 
економічних чинників 
становлення і 
розвитку соціальних 
інститутів // Наукові 
записки Київського 
університету туризму, 
економіки і права. 
Серія : філософські 
науки : зб. наук. 
праць. – К. :  КУТЕП, 
2016.  – Вип. 22. – С. 
195-203.
4. Функціонування 
соціальних інститутів 
умовах 
інформатизації 
суспільства // 
Рецепція проблем 
інформаційного 
суспільства у сучасній 
філософії 
(філософські читання, 
присвячені 
Міжнародному дню 
філософії), 15 
листопада 2016 року, 
НАУ, Київ.. : тези доп. 
– К., 2017. – С. 51-53.
5. Віртуалізація 
соціальної реальності 
та соціальних 
інститутів в умовах 
розвитку 
інформаційного 
суспільства // Вісник 
Національного 
авіаційного 
університету. Серія: 
Філософія. 
Культурологія : зб. 
наук. праць. – К. : 
НАУ, – 2020, Вип. 1 
(31). – С. 64-66. 
Copernicus.
Навчальні матеріали:
1. Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Філософія». КІтУ 
НАУ, 2020р.
2. РПНД «Філософія». 
– КІтУ НАУ: 2020р.
Керівник 
студентського 



наукового гуртка 
«Науковий вимір».

246656 Гаврутенко 
Леся 
Анатоліївна

Викладач, 
Суміщення

Відділення 
економіки та 

права

Диплом 
магістра, 

Національний 
авіаційний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

050108 
Маркетинг, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 044738, 
виданий 

11.10.2017

14 Підприємницт
во і бізнес-
культура

Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 2, 7, 10, 13, 14, 15, 
16, 17
Наукові публікації:
1. Критерії, показники 
та рівні 
сформованості 
професійних вмінь 
майбутніх молодших 
спеціалістів 
економічного 
профілю у процесі 
вивчення фахових 
дисциплін / Л. А. 
Гаврутенко // Вісник 
Черкаського 
університету. Сер.: 
Педагогічні науки: зб. 
наук. праць. – 
Черкаси: Вид. відділ 
ЧНУ ім. Богдана 
Хмельницького, 2016. 
– Вип. 13. – С. 66–72.
2.Перевірка 
ефективності 
формування 
професійних вмінь 
майбутніх молодших 
спеціалістів 
економічного 
профілю у процесі 
вивчення фахових 
дисциплін / Л. А. 
Гаврутенко // Наукові 
записки Вінницького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Михайла 
Коцюбинського. Сер.: 
Педагогіка і 
психологія: зб. наук. 
праць. – Вип. 48 / 
Редкол.: В. І. Шахов 
(голова) та ін. – 
Вінниця: ТОВ «Нілан 
ЛТД», 2016. – С. 33–
37.
3. Теоретичні засади 
прогнозування 
вартості програмного 
продукту / 
Міжнародний 
науковий журнал 
"Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки". - 
2020. - №11(43). С. 75-
81.
4.Необхідність 
підготовки бакалаврів 
в коледжах України 
/Л. А. Гаврутенко // 
Сучасний рух науки: 
тези доп. IV 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції, 6-7 
грудня 2018 р. – 
Дніпро, 2018. – С.78 .



5.Особливості 
застосування сучасних 
інформаційних 
технологій при 
викладанні 
економічних 
дисциплін / 
Гаврутенко Л.А., 
Ковальова Є.В., 
Кондрашева О.М. // 
Інформаційні 
технології в економіці, 
менеджменті і бізнесі. 
Проблеми наук, 
практики і освіти: 
Матеріали XXV 
Міжнародна науково-
практична 
конференція,  28 
грудня 2019 р. – Київ, 
2019.
Навчально-методичні 
матеріали:
1. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Підприємництво і 
бізнес-культура», КІтУ 
НАУ, Київ – 2020 р.;
2.Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Підприємництво і 
бізнес-культура», КІтУ 
НАУ, Київ – 2020 р;
3 Методичні вказівки 
для написання 
курсової роботи з 
дисципліни 
«Підприємництво і 
бізнес-культура», КІтУ 
НАУ, Київ – 2020 р.;
Керівник 
студентського 
наукового гуртка 
«Управління 
стартапами в Україні:
проблеми та 
перспективи».
Голова циклової 
комісії економіки та 
підприємництва.

378155 Плосконос 
Ганна 
Миколаївна

Викладач, 
Суміщення

Циклова 
комісія 

економіки та 
підприємництв

а

Диплом 
спеціаліста, 

Київська 
державна 
академія 
водного 

транспорту, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

050201 
Транспортний 
менеджмент, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 022905, 
виданий 

14.04.2004

15 Організація 
біржової 
діяльності

Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми.
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 10, 13, 14, 16, 17
Наукові публікації:
1. Модель COCOMO II 
як інструмент 
прогнозування 
вартості програмного 
забезпечення.//Dyna
mics of the 
development of world 
science. Abstract softhe 
5 th International 
scientific and practical 
conference. Perfect 
Publishing. Vancouver, 
Canada. 2020. Pp. 876-
880. URL: http://sci-
conf.com.ua.
2. Евентуальність 
використання 



постструктураліського 
підходу в методології 
економіки // 
Міжнародний 
науковий журнал 
"Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки". - 
2018. - №10. 
https://doi.org/10.2531
3/2520-2294-2018-10-
4212
3. Місце риторичного 
аналізу у методології 
економіки. Глобальні 
проблеми економіки 
та фінансів: збірник 
тез наукових робіт 
VIII Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (Київ–
Прага–Відень, «28» 
лютого 2017 року / 
Фінансово-економічна 
наукова рада, 2017. — 
С. 24-27.
Навчально-методичні 
матеріали:
1.Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Організація біржової 
діяльності» . – КІтУ 
НАУ: - 2020р.
2.Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Організація біржової 
діяльності». – КІтУ 
НАУ: 2020р.

378762 Горбачова 
Оксана 
Миколаївна

Викладач, 
Сумісництв
о

Відділення 
економіки та 

права

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008869, 
виданий 

13.12.2000, 
Атестат 

доцента ДЦ 
008519, 
виданий 

23.10.2003

20 Підприємниць
кі ризики

Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 2, 3, 4, 10, 12, 13, 15
Наукові публікації:
1. Теоретичні засади 
моделювання 
складних соціально-
економічних систем з 
майже відсутньою 
інформацією/ / 
Олешко Т.І., 
Лещинський О.Л., 
Горбачова О.М// 
Інформаційні 
технології, системний 
аналіз і моделювання 
соціоекологоеконо-
мічних систем: VІІІ 
міжнародна 
науковопрактична 
конференція, 21-22 
березня 2017 р.: тези 
доп. - К. :УВОІ 
«Допомога» УСІ»,, 
2017. - С.103.
2. Фінансова 
діяльність і 
корпоративна 
стратегія комерційних 
банків/ Астапова Г.В., 
Арєфє’ва О.В. Матвєєв 
В.В., Горбачова О.М. 
та інш // К.: «Центр 
учбової літератури», 



Т. 3: Корпоративні 
основи здійснення 
фінансової діяльності 
в умовах комерційних 
банків -2016.- 92 с. 80. 
3. Теоретичні засади 
підвищення ступеня 
живучості нечіткої 
мережі аеропортів до 
заданого рівня/ 
Олешко Т.І., 
Лещинський О.Л., 
Горбачова О.М.// 
Журнал «Бізнес 
інформ»: Харківський 
національний 
економічний 
університет МОН 
України, НДЦ 
індустріальних 
проблем розвитку 
НАН України ІНЖЕК, 
№3, 2017р. С.164-169 
4. Проблеми та 
перспективи розвитку 
авіаційного 
страхування/ 
Гобачова О.М., 
Василенко В.В. // 
Перспективи 
інноваційного 
розвитку 
економіки:сучасні 
підходи та напрями: 
міжн..наук.-прак. 
конф., 17-18 листопада 
2017р.: тези доп. 
Ужгород – Уж., 2017. – 
С.114-118
5. Актуальні проблеми 
управління 
соціоекологічними 
системами / 
Горбачова О.М., 
Олешко Т.І., 
Лещинський О.Л., та 
інш. // Монографія.- 
К.: НАУ, -2017.-204с.
Навчально-методичні 
матеріали:
1.Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Підприємницькі 
ризики», КІтУ НАУ, 
Київ – 2020 р.;
2.Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Підприємницькі 
ризики», КІтУ НАУ, 
Київ – 2017 р.

378762 Горбачова 
Оксана 
Миколаївна

Викладач, 
Сумісництв
о

Відділення 
економіки та 

права

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008869, 
виданий 

13.12.2000, 
Атестат 

доцента ДЦ 
008519, 
виданий 

23.10.2003

20 Оцінка 
економічної 
діяльності 
підприємства

Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 2, 3, 4, 10, 12, 13, 15
Наукові публікації:
1.Горбачова О.М. 
Теоретичні засади 
моделювання 
складних соціально-
економічних систем з 
майже відсутньою 
інформацією/ / 



Олешко Т.І., 
Лещинський О.Л., 
Горбачова О.М// 
Інформаційні 
технології, системний 
аналіз і моделювання 
соціоекологоеконо-
мічних систем: VІІІ 
міжнародна 
науковопрактична 
конференція, 21-22 
березня 2017 р.: тези 
доп. - К. :УВОІ 
«Допомога» УСІ»,, 
2017. - С.103.
2. Горбачова О.М. 
Фінансова діяльність і 
корпоративна 
стратегія комерційних 
банків/ Астапова Г.В., 
Арєфє’ва О.В. Матвєєв 
В.В., Горбачова О.М. 
та інш // К.: «Центр 
учбової літератури», 
Т. 3: Корпоративні 
основи здійснення 
фінансової діяльності 
в умовах комерційних 
банків -2016.- 92 с. 80. 
3. Горбачова О.М. 
Теоретичні засади 
підвищення ступеня 
живучості нечіткої 
мережі аеропортів до 
заданого рівня/ 
Олешко Т.І., 
Лещинський О.Л., 
Горбачова О.М.// 
Журнал «Бізнес 
інформ»: Харківський 
національний 
економічний 
університет МОН 
України, НДЦ 
індустріальних 
проблем розвитку 
НАН України ІНЖЕК, 
№3, 2017р. С.164-169 
4. Гобачова О.М. 
Проблеми та 
перспективи розвитку 
авіаційного 
страхування/ 
Гобачова О.М., 
Василенко В.В. // 
Перспективи 
інноваційного 
розвитку 
економіки:сучасні 
підходи та напрями: 
міжн..наук.-прак. 
конф., 17-18 листопада 
2017р.: тези доп. 
Ужгород – Уж., 2017. – 
С.114-118
5. Горбачова О.М. 
Актуальні проблеми 
управління 
соціоекологічними 
системами / 
Горбачова О.М., 
Олешко Т.І., 
Лещинський О.Л., та 
інш. // Монографія.- 
К.: НАУ, -2017.-204с.
Навчально-методичні 
матеріали:
1. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни «Оцінка 
економічної 



діяльності 
підприємства». – КІтУ 
НАУ. 2016р. 
2. Конспект лекцій з 
дисципліни «Оцінка 
економічної 
діяльності 
підприємства».  – 
КІтУ НАУ. 2020р.
3. Методичні вказівки 
для курсової роботи з 
дисципліни «Оцінка 
економічної 
діяльності 
підприємства».  – 
КІтУ НАУ.: - 2019 р.

378762 Горбачова 
Оксана 
Миколаївна

Викладач, 
Сумісництв
о

Відділення 
економіки та 

права

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008869, 
виданий 

13.12.2000, 
Атестат 

доцента ДЦ 
008519, 
виданий 

23.10.2003

20 Потенціал і 
розвиток 
підприємництв
а

Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 2, 3, 4, 10, 12, 13, 15
Наукові публікації:
1. Теоретичні засади 
моделювання 
складних соціально-
економічних систем з 
майже відсутньою 
інформацією/ / 
Олешко Т.І., 
Лещинський О.Л., 
Горбачова О.М// 
Інформаційні 
технології, системний 
аналіз і моделювання 
соціоекологоекономіч
них систем: VІІІ 
міжнародна науково-
практична 
конференція, 21-22 
березня 2017 р.: тези 
доп. - К. :УВОІ 
«Допомога» УСІ»,, 
2017. - С.103.
2. Фінансова 
діяльність і 
корпоративна 
стратегія комерційних 
банків/ Астапова Г.В., 
Арєфє’ва О.В. Матвєєв 
В.В., Горбачова О.М. 
та інш // К.: «Центр 
учбової літератури», 
Т. 3: Корпоративні 
основи здійснення 
фінансової діяльності 
в умовах комерційних 
банків -2016.- 92 с. 80. 
3. Теоретичні засади 
підвищення ступеня 
живучості нечіткої 
мережі аеропортів до 
заданого рівня/ 
Олешко Т.І., 
Лещинський О.Л., 
Горбачова О.М.// 
Журнал «Бізнес 
інформ»: Харківський 
національний 
економічний 
університет МОН 
України, НДЦ 
індустріальних 
проблем розвитку 
НАН України ІНЖЕК, 



№3, 2017р. С.164-169 
4. Проблеми та 
перспективи розвитку 
авіаційного 
страхування/ 
Гобачова О.М., 
Василенко В.В. // 
Перспективи 
інноваційного 
розвитку 
економіки:сучасні 
підходи та напрями: 
міжн..наук.-прак. 
конф., 17-18 листопада 
2017р.: тези доп. 
Ужгород – Уж., 2017. – 
С.114-118
5. Актуальні проблеми 
управління 
соціоекологічними 
системами / 
Горбачова О.М., 
Олешко Т.І., 
Лещинський О.Л., та 
інш. // Монографія.- 
К.: НАУ, -2017.-204с.
Навчально-методичні 
матеріали:
1. Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Потенціал і розвиток 
підприємництва». 
КІтУ НАУ, 2019р.
2. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Потенціал і розвиток 
підприємництва». – 
КІтУ НАУ: 2020р.

40706 Іщак Олена 
Вікторівна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Відділення 
економіки та 

права

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
авіаційний 

університет, 
рік закінчення: 

2001, 
спеціальність: 
050106 Облік і 

аудит

17 Економіка та 
організація 
інноваційної 
діяльності

Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми 
Відповідає 
показникам п. 30 
ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:
п.п.10, 13, 14, 15, 16
Наукові публікації:
1. Основні заходи і 
принципи державної 
підтримки 
інноваційної 
діяльності – 2014 р. 
(Національний 
авіаційний 
університет, Інститут 
економіки та 
менеджменту; 
Загальноукраїнська 
Науково-практична 
конференція на тему 
«Заохочувальні 
заходи інноваційного 
розвитку в Україні» 
від 27 березня 2014 
року; Організатор 
конференції – 
Кафедра економічної 
теорії) – К.: Наук.-вид. 
фірма «ПВМ-принт», 
2014. – 82 с. (стор. 32-
34).
2. Інфляційні та 
неінфляційні шляхи 
фінансування 
бюджетного дефіциту 
– 2015 р. 



(Національний 
авіаційний 
університет, Інститут 
економіки та 
менеджменту; 
Науково-практична 
конференція на тему 
«Фінансово-
економічна стратегія 
розвитку України» від 
6 квітня 2015 року; 
Організатор 
конференції – 
Кафедра економічної 
теорії) – К.: Наук.-вид. 
фірма «ПВМ-принт», 
2015. – 56 с. стор. 27-
29.
3. Організаційно-
економічні заходи, 
спрямовані на 
зміцнення 
економічної безпеки 
підприємницької 
діяльності – 2016 р. 
(Національний 
авіаційний 
університет, 
Навчально-науковий 
Інститут економіки та 
менеджменту; 
Науково-практична 
конференція на тему 
«Економічна безпека 
в умовах 
глобалізаційних 
загроз» від 4 квітня 
2016 року; 
Організатор 
конференції – 
Кафедра економічної 
теорії) – К.: «ПВМ-
принт» ПП, 2016. – 
102 с. (стор. 42-45).
4. Проблема розвитку 
і становлення 
людського потенціалу 
в Україні – 2017 р. 
(Національний 
авіаційний 
університет, 
Навчально-науковий 
Інститут економіки та 
менеджменту; 
Науково-практична 
конференція на тему 
«Глобальні загрози 
розвитку економіки 
України: шляхи 
подолання» від 7 
квітня 2017 року; 
Організатор 
конференції – 
Кафедра економічної 
теорії) – К.: «Центр 
учбової літератури», 
2017. – 123 с. (стор. 23-
25).
5.Значення приватної 
власності в 
підвищенні 
ефективності ринкової 
економіки – 2018 р. 
(Національний 
авіаційний 
університет, 
Факультет економіки 
та бізнес-
адміністрування; 
Науково-практична 
конференція на тему 



«Актуальні питання 
розвитку 
Європейської 
економічної думки» 
від 4 квітня 2018 року; 
Організатор 
конференції – 
Кафедра економічної 
теорії) – К.: «Центр 
учбової літератури», 
2018. – 105 с. (стор. 
38).
Навчально-методичні 
матеріали:
1. Конспект лекцій з  
дисципліни 
«Економіка та 
організація 
інноваційної 
діяльності». К.: - Київ, 
2019р.
3. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Економіка та 
організація 
інноваційної 
діяльності». К.: - Київ, 
2019р.

169103 Кондрашева 
Олена 
Миколаївна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Відділення 
економіки та 

права

Диплом 
магістра, 

Національний 
авіаційний 

університет, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

050108 
Маркетинг

8 Планування і 
контроль 
підприємницьк
ої діяльності

Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 10, 13, 14, 15,16 
Наукові публікації:
1. Теоретико-
методологічні основи 
управління 
диверсифікацією 
виробництва / 
Науково-методична 
конференція 
«Компетентнісний 
підхід в освіті: 
теоретичні засади, 
практика реалізації»: 
Промислово-
економічний коледж 
Національного 
авіаційного 
університету. Київ, 
2015 р.
2.Кондрашева О.М. 
Економічна освіта та 
виховання молоді як 
запорука сучасного 
суспільства / 
Кондрашева О.М. – 
Науково-методична 
конференція: - 
Промислово-
економічний коледж 
Національного 
авіаційного 
університету. – Київ, 
2016 р. 
3. Забезпечення 
конкурентоспроможн
ості ЗВО І-ІІ рівнів/ 
Гоменюк В.А., 
Ковальова Є.В., 
Кондрашева О.М. – 
Соціально-
гуманітарний вісник»: 
зб. наук. праць – Вип. 



24. – Харків: СГ НТМ 
«Новий курс», 2018. – 
49 с.
4. Економічна освіта 
як запорука 
формування 
сучасного розвитку 
України / Ковальова 
Є.В., Кондрашева О.М. 
– Соціально-
гуманітарний вісник : 
зб. наук. пр. – Вип. 28. 
– Харків: СГ НТМ 
«Новий курс», 2019. – 
59 с.
5. Особливості 
застосування сучасних 
інформаційних 
технологій при 
викладанні 
економічних 
дисциплін/ 
Гаврутенко Л.А. 
Особливості 
застосування сучасних 
інформаційних 
технологій при 
викладанні 
економічних 
дисциплін / 
Гаврутенко Л.А., 
Ковальова Є.В., 
Кондрашева О.М. // 
Інформаційні 
технології в економіці, 
менеджменті і бізнесі. 
Проблеми наук, 
практики і освіти: 
Матеріали XXV 
Міжнародна науково-
практична 
конференція,  28 
грудня 2019 р. – Київ, 
2019.
Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
«Спілка молодих 
дослідників 
«PROSPERITY».
Навчально-методичні 
матеріали:
1.Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Планування і 
контроль 
підприємницької 
діяльності». – КІтУ 
НАУ: - 2020р. 
2. Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Планування і 
контроль 
підприємницької 
діяльності».  – КІтУ 
НАУ. - 2020р.

378155 Плосконос 
Ганна 
Миколаївна

Викладач, 
Суміщення

Циклова 
комісія 

економіки та 
підприємництв

а

Диплом 
спеціаліста, 

Київська 
державна 
академія 
водного 

транспорту, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

050201 
Транспортний 
менеджмент, 

15 Інвестиційна 
діяльність

Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми.
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 10, 13, 14, 16, 17
Наукові публікації:
1. Модель COCOMO II 



Диплом 
кандидата наук 

ДK 022905, 
виданий 

14.04.2004

як інструмент 
прогнозування 
вартості програмного 
забезпечення 
.//Dynamics of the d
evelopment of world 
science. Abstract softhe 
5 th International 
scientific and practical 
conference. Perfect 
Publishing. Vancouver, 
Canada. 2020. Pp. 876-
880. 
 2. Евентуальність 
використання 
постструктураліського 
підходу в методології 
економіки // 
Міжнародний 
науковий журнал 
"Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки". - 
2018. - №10. 
3. Місце риторичного 
аналізу у методології 
економіки. Глобальні 
проблеми економіки 
та фінансів: збірник 
тез наукових робіт 
VIII Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (Київ–
Прага–Відень), «28» 
лютого 2017 року / 
Фінансово-економічна 
наукова рада, 2017. — 
С. 24-27.
Навчально-методичні 
матеріали:
1.Робоча навчальна 
програма з 
дисципліни  
«Інвестиційна 
діяльність». – КІтУ 
НАУ. 2020р.
2. Конспект лекцій 
«Інвестиційна 
діяльність». – КІтУ 
НАУ. 2020р.

246656 Гаврутенко 
Леся 
Анатоліївна

Викладач, 
Суміщення

Відділення 
економіки та 

права

Диплом 
магістра, 

Національний 
авіаційний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

050108 
Маркетинг, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 044738, 
виданий 

11.10.2017

14 Економічний 
аналіз

Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 2, 7, 10, 13, 14, 15, 
16, 17
Наукові публікації:
1. Критерії, показники 
та рівні 
сформованості 
професійних вмінь 
майбутніх молодших 
спеціалістів 
економічного 
профілю у процесі 
вивчення фахових 
дисциплін / Л. А. 
Гаврутенко // Вісник 
Черкаського 
університету. Сер.: 
Педагогічні науки: зб. 
наук. праць. – 
Черкаси: Вид. відділ 
ЧНУ ім. Богдана 
Хмельницького, 2016. 



– Вип. 13. – С. 66–72.
2. Перевірка 
ефективності 
формування 
професійних вмінь 
майбутніх молодших 
спеціалістів 
економічного 
профілю у процесі 
вивчення фахових 
дисциплін / Л. А. 
Гаврутенко // Наукові 
записки Вінницького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Михайла 
Коцюбинського. Сер.: 
Педагогіка і 
психологія: зб. наук. 
праць. – Вип. 48 / 
Редкол.: В. І. Шахов 
(голова) та ін. – 
Вінниця: ТОВ «Нілан 
ЛТД», 2016. – С. 33–
37.
3. Теоретичні засади 
прогнозування 
вартості програмного 
продукту / 
Міжнародний 
науковий журнал 
"Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки". - 
2020. - №11(43).С. 75-
81.
4. Необхідність 
підготовки бакалаврів 
в коледжах України 
/Л. А. Гаврутенко // 
Сучасний рух науки: 
тези доп. IV 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції, 6-7 
грудня 2018 р. – 
Дніпро, 2018. – С.78 .
5. Особливості 
застосування сучасних 
інформаційних 
технологій при 
викладанні 
економічних 
дисциплін / 
Гаврутенко Л.А., 
Ковальова Є.В., 
Кондрашева О.М. // 
Інформаційні 
технології в економіці, 
менеджменті і бізнесі. 
Проблеми наук, 
практики і освіти: 
Матеріали XXV 
Міжнародна науково-
практична 
конференція,  28 
грудня 2019 р. – Київ, 
2019.
Навчально-методичні 
матеріали:
1.Робоча навчальна 
програма дисципліни 
«Економічний 
аналіз», КІтУ НАУ, 
Київ – 2020 р.;
2.Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Економічний 
аналіз», КІтУ НАУ, 
Київ – 2020 р;
Керівник 



студентського 
наукового гуртка 
«Управління 
стартапами в Україні:
проблеми та 
перспективи».
Голова циклової 
комісії економіки та 
підприємництва.

341049 Козинець 
Олексій 
Олександров
ич

Викладач, 
Суміщення

Відділення 
економіки та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Вінницький 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент 
організацій

7 Ціноутворення Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п.10, 13, 14
Наукові публікації:
1.Козинець О.О., 
Пономаренко А.В., 
Таку С.О. Феномен 
освіти в 
інформаційному 
суспільстві: 
соціологічний вимір / 
Політ-2019. Сучасні 
проблеми науки : 
міжнар. наук. конф. 
студентів та молодих 
учених, 1-5 квітня 
2019 р. : тези доп. – К., 
2019. – С. 207-208.
2.Пономаренко А.В., 
Козинець О.О., 
Кабанов М.О. Освіта 
як чинник соціально-
економічного 
розвитку суспільства 
// Політ-2020. Сучасні 
проблеми науки : 
міжнар. наук. конф. 
студентів та молодих 
учених, 1-3 квітня 
2020 р. : тези доп. – 
К., 2020. – С. 192-193.
3. Козинець О О.  
Родіонов П.Ю., 
Інноваційні технології 
в теоретичній 
підготовці студентів 
технічних 
спеціальностей // 
Актуальні проблеми в 
системі освіти: заклад 
загальної середньої 
освіти – 
доуніверситетська 
підготовка – заклад 
вищої освіти: зб. наук. 
праць матеріалів V 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 18 квітня 
2019 р., м. Київ, 
Національний 
авіаційний 
університет / наук. 
ред. Н. П. Муранова. – 
К. : НАУ, 2019. – С. 
100-102.
Навчально-методичні 
матеріали:
1. Робоча навчальна 
програма дисципліни 
«Ціноутворення». – 
КІтУ НАУ 2020р.
2. Конспект лекцій з 



дисципліни 
«Ціноутворення» - 
КІтУ НАУ 2020р.

246656 Гаврутенко 
Леся 
Анатоліївна

Викладач, 
Суміщення

Відділення 
економіки та 

права

Диплом 
магістра, 

Національний 
авіаційний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

050108 
Маркетинг, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 044738, 
виданий 

11.10.2017

14 Гроші та 
кредит

Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 2, 7, 10, 13, 14, 15, 
16, 17
Наукові публікації:
1.Гаврутенко Л. А. 
Критерії, показники 
та рівні 
сформованості 
професійних вмінь 
майбутніх молодших 
спеціалістів 
економічного 
профілю у процесі 
вивчення фахових 
дисциплін / Л. А. 
Гаврутенко // Вісник 
Черкаського 
університету. Сер.: 
Педагогічні науки: зб. 
наук. праць. – 
Черкаси: Вид. відділ 
ЧНУ ім. Богдана 
Хмельницького, 2016. 
– Вип. 13. – С. 66–72.
2.Гаврутенко Л. А. 
Перевірка 
ефективності 
формування 
професійних вмінь 
майбутніх молодших 
спеціалістів 
економічного 
профілю у процесі 
вивчення фахових 
дисциплін / Л. А. 
Гаврутенко // Наукові 
записки Вінницького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Михайла 
Коцюбинського. Сер.: 
Педагогіка і 
психологія: зб. наук. 
праць. – Вип. 48 / 
Редкол.: В. І. Шахов 
(голова) та ін. – 
Вінниця: ТОВ «Нілан 
ЛТД», 2016. – С. 33–
37.
3. Гаврутенко Л. А.// 
Теоретичні засади 
прогнозування 
вартості програмного 
продукту / 
Міжнародний 
науковий журнал 
"Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки". - 
2020. - №11(43).С. 75-
81.
4.Гаврутенко Л. А. 
Необхідність 
підготовки бакалаврів 
в коледжах України 
/Л. А. Гаврутенко // 
Сучасний рух науки: 
тези доп. IV 
міжнародної науково-



практичної інтернет-
конференції, 6-7 
грудня 2018 р. – 
Дніпро, 2018. – С.78 .
5.Гаврутенко Л.А. 
Особливості 
застосування сучасних 
інформаційних 
технологій при 
викладанні 
економічних 
дисциплін / 
Гаврутенко Л.А., 
Ковальова Є.В., 
Кондрашева О.М. // 
Інформаційні 
технології в економіці, 
менеджменті і бізнесі. 
Проблеми наук, 
практики і освіти: 
Матеріали XXV 
Міжнародна науково-
практична 
конференція,  28 
грудня 2019 р. – Київ, 
2019.
Навчально-методичні 
розробки:
1. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни «Гроші та 
кредит». – КІтУ НАУ – 
2020 р.
2. . Конспект лекцій 
«Гроші та кредит» -  
КІтУ НАУ:– КІтУ НАУ: 
2020.
Керівник 
студентського 
наукового гуртка 
«Управління 
стартапами в Україні:
проблеми та 
перспективи».
Голова циклової 
комісії економіки та 
підприємництва.

201225 Ковальова 
Євгенія 
Вікторівна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Відділення 
економіки та 

права

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Київський 
національний 
економічний 
університет 

імені Вадима 
Гетьмана", рік 

закінчення: 
2009, 

спеціальність: 
050107 

Економiка 
пiдприємства

11 Управління 
проєктами

Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 10, 13, 14, 15, 16
Наукові публікації:
1.Теоретико-
методологічні основи 
управління 
диверсифікацією 
виробництва / 
Навчально-методична 
конференція 
«Компетентнісний 
підхід в освіті: 
теоретичні засади, 
практика реалізації» : 
Промислово-
економічний коледж 
Національного 
авіаційного 
університету. Київ, 
2015 р.
2. Еономічна освіта та 
виховання молоді як 
запорука сучасного 



суспільства / 
Ковальова Є.В. – 
Навчально-методична 
конференція : - 
Промислово-
економічний коледж 
Національного 
авіаційного 
університету. – Київ, 
2016 р. 
3. Забезпечення 
конкурентоспроможн
ості ЗВО І-ІІ рівнів/ 
Гоменюк В.А., 
Ковальова Є.В., 
Кондрашева О.М. - 
Соціально 
гуманітарний вісник»: 
зб.наук.пр. – Вип. 24. 
– Харків: СГ НТМ 
«Новий курс», 2018. – 
162 с.
4. Економічна освіта 
як запорука 
формування 
сучасного розвитку 
України / Ковальова 
Є.В., Кондрашева О.М. 
– Соціально-
гуманітарний вісник : 
зб.наук.пр. – Вип. 28. 
– Харків: СГ НТМ 
«Новий курс», 2019. – 
59 с.
5. Особливості 
застосування сучасних 
інформаційних 
технологій при 
викладанні 
економічних 
дисциплін / / 
Гаврутенко Л.А., 
Ковальова Є.В., 
Кондрашева О.М. // 
Інформаційні 
технології в економіці, 
менеджменті і бізнесі. 
Проблеми наук, 
практики і освіти: 
Матеріали XXV 
Міжнародна науково-
практична 
конференція,  28 
грудня 2019 р. – Київ, 
2019.
Навчально-методичні 
матеріали:
1. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Управління 
проєктами». – КІтУ 
НАУ. 2020р. 
2. Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Управління 
проєктами».  – КІтУ 
НАУ. 2020р.
3. Методичні вказівки 
для курсової роботи з 
дисципліни  
«Управління 
проєктами».  – КІтУ 
НАУ.: -  2020 р.
Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
«Спілка молодих 
дослідників 
«PROSPERITY».



341049 Козинець 
Олексій 
Олександров
ич

Викладач, 
Суміщення

Відділення 
економіки та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Вінницький 
державний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент 
організацій

7 Логістика Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п.10, 13, 14
Наукові публікації:
1.Козинець О.О., 
Пономаренко А.В., 
Таку С.О. Феномен 
освіти в 
інформаційному 
суспільстві: 
соціологічний вимір / 
Політ-2019. Сучасні 
проблеми науки : 
міжнар. наук. конф. 
студентів та молодих 
учених, 1-5 квітня 
2019 р. : тези доп. – К., 
2019. – С. 207-208.
2.Пономаренко А.В., 
Козинець О.О., 
Кабанов М.О. Освіта 
як чинник соціально-
економічного 
розвитку суспільства 
// Політ-2020. Сучасні 
проблеми науки : 
міжнар. наук. конф. 
студентів та молодих 
учених, 1-3 квітня 
2020 р. : тези доп. – 
К., 2020. – С. 192-193.
3. Козинець О О.  
Родіонов П.Ю., 
Інноваційні технології 
в теоретичній 
підготовці студентів 
технічних 
спеціальностей // 
Актуальні проблеми в 
системі освіти: заклад 
загальної середньої 
освіти – 
доуніверситетська 
підготовка – заклад 
вищої освіти: зб. наук. 
праць матеріалів V 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 18 квітня 
2019 р., м. Київ, 
Національний 
авіаційний 
університет / наук. 
ред. Н. П. Муранова. – 
К. : НАУ, 2019. – С. 
100-102.
Навчально-методичні 
матеріали:
1.Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Логістика», КІтУ 
НАУ, Київ – 2018р.;
2.Робоча програма 
навчальної 
дисципліни  
«Логістика», КІтУ 
НАУ, Київ – 2019р.

40943 Родіонов 
Павло 
Юрійович

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Відділення 
економіки та 

права

Диплом 
магістра, 

Національний 
авіаційний 

університет, 
рік закінчення: 

10 Економічне 
обґрунтування 
управлінських 
рішень

Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми 
Відповідає 



2010, 
спеціальність: 

000003 
Управління 
проектами, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 030706, 
виданий 

29.09.2015

показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п.2, 10, 13, 14, 15, 16, 
17
Монографія:
1.Родіонов П.Ю. 
Фінансова діяльність і 
корпоративна 
стратегія комерційних 
банків [текст] 
монографія / [Г.В. 
Астапова, О.В. 
Арефє’ва, В.В. Матвєєв 
та ін.]. � Київ: Центр 
учбової літератури, 
2015. � 128с.
Наукові публікації:
1.Родіонов П. Ю. 
Фактори впливу на 
вартість мобільних 
програм 
//Topicalissues of the 
development of modern 
science. Abstracts of the 
4th International 
scientific and practical 
conference. Publishing 
House “ACCENT”. 
Sofia, Bulgaria. 2019. 
Pp. 437-441. 
2.Родіонов П. Ю. 
Модель COCOMO II як 
інструмент 
прогнозування 
вартості програмного 
забезпечення.  // 
Dynamics of the 
development of world 
science. Abstracts of the 
5th International 
scientific and practical 
conference. Perfect 
Publishing. Vancouver, 
Canada. 2020. Pp. 876-
880.
3.Родіонов П. Ю., 
Куник Н. В. Огляд 
технології API 
VULCAN як 
інструменту 
розроблення 
комп’ютерних ігор 
//Dynamics of the 
development of world 
science. Abstractsofthe 
9th International 
scientific and practical 
conference. Cognum 
Publishing House. 
Liverpool, United 
Kingdom. 2020. Pp. 
620-623. 
4.Родіонов П. Ю. 
Теоретичні засади 
прогнозування 
вартості програмного 
продукту // 
Міжнародний 
науковий журнал 
"Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки". - 
2020. - №11(43).С. 75-
81.
5.Родіонов П.Ю. 
Сутність та роль 
парадигми Mobilefirst 
у веб-дизайні // 
Мультимедійні 
технології в освіті та 



інших сферах 
діяльності : наук.-
практ. конф., 12 
листопада 2020, м. 
Київ. - К. : НАУ, 2020. 
– С. 75.
6. Родіонов П.Ю. 
Інформаційна 
діяльність 
підприємства. Вісник 
соціально-
економічних 
досліджень: зб. наук. 
праць; за ред. М. І. 
Звєрякова (голов. 
ред.) та ін. (ISSN 2313-
4569). – Одеса: 
Одеський 
національний 
економічний 
університет. – 2016. – 
Вип. 2. – № 61. – С. 
101-113.
7. Родіонов П.Ю., 
Плосконос Г. М.  
Місце риторичного 
аналізу у методології 
економіки. Глобальні 
проблеми економіки 
та фінансів: збірник 
тез наукових робіт 
VIII Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (Київ–
Прага–Відень, «28» 
лютого 2017 року / 
Фінансово-економічна 
наукова рада, 2017. — 
С. 24-27.
8. Родіонов П. Ю., 
Плосконос Г. М. 
Евентуальність 
використання 
постструктураліського 
підходу в методології 
економіки // 
Міжнародний 
науковий журнал 
"Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки". - 
2018. - №10. 
https://doi.org/10.2531
3/2520-2294-2018-10-
4212
Навчально-методичні 
розробки:
1. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Економічне 
обґрунтування 
управлінських 
рішень». – КІтУ НАУ 
– 2020 р.
2. Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Економічне 
обґрунтування 
управлінських 
рішень» - КІтУ НАУ: 
2020.
Пройшов навчання 
Future Learn з курсу 
«DIGITAL SKILLS: 
DIGITAL 
MARKETING. 
ACCENTURE», UKI 
Corporate Citizenship 
Accenture.03/07/2021р
.



86652 Шевченко 
Віта 
Олександрів
на

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Циклова 
комісія 

філологічних 
дисциплін

Диплом 
магістра, 

Черкаський 
національний 

університет 
імені Богдана 
Хмельницьког

о, рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

030501 
Українська 

мова та 
лiтература

11 Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 13, 14, 15, 16, 17 
Наукові публікації:
1. Моніторинг якості 
освіти-шлях до 
прискорення освітніх 
реформ. / Збірник 
наукових праць 
«Проблеми 
системного підходу в 
економіці», випуск 4 
(58), Київ, 2018 р.
2. Застосування 
інформаційно-
комунікативних 
технологій та 
електронних засобів 
під час викладання 
української літератури 
та мови. / Матеріали 
IV Всеукр. наук-практ. 
конференції, Київ 
2018р.
3. Впровадження 
інноваційних форм на 
заняттях з української 
мови //Шляхи 
розвитку науки в 
сучасних кризових 
умовах: тези доп. I 
міжнародної 
науковопрактичної 
інтернет-конференції, 
28-29 травня 2020 р. – 
Дніпро, 2020. – Т.2. – 
544-546.
4. Організація занять 
на підготовчих курсах 
у закладах фахової 
передвищої освіти 
України на засадах 
розвитку творчих 
здібностей слухачів  
//The 6th International 
scientific and practical 
conference “The world 
ofscience and 
innovation” (January 
14-16, 2021) Cognum 
Publishing House,
London, United 
Kingdom. 2021. 1289 p. 
C. 892-904
5. Якість підготовки 
фахівців в умовах 
пандемії/Державна 
установа «Науково-
методичний центр 
вищої та фахової 
перед вищої освіти» 
Міністерства освіти й 
науки України. 
Інформаційно-
ресурсне 
забезпечення 
освітнього простору в 
умовах діджиталізації 
суспільства. Збірник 
матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. – Київ, 



22 листопада 2020. – 
С.120-123.
Навчальні матеріали:
1. Методичний 
посібник для 
проведення 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)», К.:- 
2016р.
2. Методичний 
посібник з української 
літератури 
«Практикум 
перевірки знань 
студентами сюжетів 
творів». Київ – 2017р.
3. Методичний 
посібник для 
самосійної роботи 
студентів  з 
дисципліни 
«Українська мова (за 
проф. 
спрямуванням)», К. :- 
2018р.
Член методичного 
об’єднання викладачів 
української мови та 
літератури Ради 
директорів закладів 
ФПО м. Києва.
Під керівництвом 
викладача студенти 
займають призові 
місця на міських 
конкурсах та 
олімпіадах з 
української мови та 
літератури.

348378 Пешков Ігор 
Васильович

Викладач, 
Суміщення

Відділення 
економіки та 

права

6 Охорона праці Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми
Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 10, 16, 17
Навчально-методичні 
матеріали:
1.Робоча програма 
навчальної 
дисципліни «Охорона 
праці», К. :- 2020р.
2.Конспект лекцій  з 
дисципліни «Охорона 
праці», К. :- 2018р.
Член міського 
методичного 
об’єднання викладачів 
охорони праці і 
безпеки 
життєдіяльності Ради 
директорів ЗВО м. 
Києва.

201225 Ковальова 
Євгенія 
Вікторівна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Відділення 
економіки та 

права

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

11 Стратегічне 
управління 
підприємницьк
ою діяльністю

Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 



навчальний 
заклад 

"Київський 
національний 
економічний 
університет 

імені Вадима 
Гетьмана", рік 

закінчення: 
2009, 

спеціальність: 
050107 

Економiка 
пiдприємства

освітньої програми
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 10, 13, 14, 15, 16
Наукові публікації:
1.Теоретико-
методологічні основи 
управління 
диверсифікацією 
виробництва / 
Навчально-методична 
конференція 
«Компетентнісний 
підхід в освіті: 
теоретичні засади, 
практика реалізації» : 
Промислово-
економічний коледж 
Національного 
авіаційного 
університету. Київ, 
2015 р.
2. Еономічна освіта та 
виховання молоді як 
запорука сучасного 
суспільства / 
Ковальова Є.В. – 
Навчально-методична 
конференція : - 
Промислово-
економічний коледж 
Національного 
авіаційного 
університету. – Київ, 
2016 р. 
3. Забезпечення 
конкурентоспроможн
ості ЗВО І-ІІ рівнів/ 
Гоменюк В.А., 
Ковальова Є.В., 
Кондрашева О.М. - 
Соціально 
гуманітарний вісник»: 
зб.наук.пр. – Вип. 24. 
– Харків: СГ НТМ 
«Новий курс», 2018. – 
162 с.
4. Економічна освіта 
як запорука 
формування 
сучасного розвитку 
України / Ковальова 
Є.В., Кондрашева О.М. 
– Соціально-
гуманітарний вісник : 
зб.наук.пр. – Вип. 28. 
– Харків: СГ НТМ 
«Новий курс», 2019. – 
59 с.
5. Особливості 
застосування сучасних 
інформаційних 
технологій при 
викладанні 
економічних 
дисциплін/ 
Гаврутенко Л.А. 
Особливості 
застосування сучасних 
інформаційних 
технологій при 
викладанні 
економічних 
дисциплін / 
Гаврутенко Л.А., 
Ковальова Є.В., 
Кондрашева О.М. // 
Інформаційні 



технології в економіці, 
менеджменті і бізнесі. 
Проблеми наук, 
практики і освіти: 
Матеріали XXV 
Міжнародна науково-
практична 
конференція,  28 
грудня 2019 р. – Київ, 
2019.
Навчально-методичні 
матеріали:
1.Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Стратегічне 
управління 
підприємницькою 
діяльністю». – КІтУ 
НАУ. 2018р. 
2. Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Стратегічне 
управління 
підприємницькою 
діяльністю».  – КІтУ 
НАУ.: - 2020р. 
3. Методичні вказівки 
для курсової роботи з 
дисципліни 
«Стратегічне 
управління 
підприємницькою 
діяльністю». – КІтУ 
НАУ: -  2018р.
Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 
«PROSPERITY».

40706 Іщак Олена 
Вікторівна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Відділення 
економіки та 

права

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
авіаційний 

університет, 
рік закінчення: 

2001, 
спеціальність: 
050106 Облік і 

аудит

17 Організація 
торгівлі

Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми 
Відповідає 
показникам п. 30 
ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності:
п.п.10, 13, 14, 15, 16
Наукові публікації:
1. Основні заходи і 
принципи державної 
підтримки 
інноваційної 
діяльності – 2014 р. 
(Національний 
авіаційний 
університет, Інститут 
економіки та 
менеджменту; 
Загальноукраїнська 
Науково-практична 
конференція на тему 
«Заохочувальні 
заходи інноваційного 
розвитку в Україні» 
від 27 березня 2014 
року; Організатор 
конференції – 
Кафедра економічної 
теорії) – К.: Наук.-вид. 
фірма «ПВМ-принт», 
2014. – 82 с. (стор. 32-
34).
2. Інфляційні та 
неінфляційні шляхи 
фінансування 
бюджетного дефіциту 
– 2015 р. 



(Національний 
авіаційний 
університет, Інститут 
економіки та 
менеджменту; 
Науково-практична 
конференція на тему 
«Фінансово-
економічна стратегія 
розвитку України» від 
6 квітня 2015 року; 
Організатор 
конференції – 
Кафедра економічної 
теорії) – К.: Наук.-вид. 
фірма «ПВМ-принт», 
2015. – 56 с. стор. 27-
29.
3. Організаційно-
економічні заходи, 
спрямовані на 
зміцнення 
економічної безпеки 
підприємницької 
діяльності – 2016 р. 
(Національний 
авіаційний 
університет, 
Навчально-науковий 
Інститут економіки та 
менеджменту; 
Науково-практична 
конференція на тему 
«Економічна безпека 
в умовах 
глобалізаційних 
загроз» від 4 квітня 
2016 року; 
Організатор 
конференції – 
Кафедра економічної 
теорії) – К.: «ПВМ-
принт» ПП, 2016. – 
102 с. (стор. 42-45).
4. Проблема розвитку 
і становлення 
людського потенціалу 
в Україні – 2017 р. 
(Національний 
авіаційний 
університет, 
Навчально-науковий 
Інститут економіки та 
менеджменту; 
Науково-практична 
конференція на тему 
«Глобальні загрози 
розвитку економіки 
України: шляхи 
подолання» від 7 
квітня 2017 року; 
Організатор 
конференції – 
Кафедра економічної 
теорії) – К.: «Центр 
учбової літератури», 
2017. – 123 с. (стор. 23-
25).
5. Значення приватної 
власності в 
підвищенні 
ефективності ринкової 
економіки – 2018 р. 
(Національний 
авіаційний 
університет, 
Факультет економіки 
та бізнес-
адміністрування; 
Науково-практична 
конференція на тему 



«Актуальні питання 
розвитку 
Європейської 
економічної думки» 
від 4 квітня 2018 року; 
Організатор 
конференції – 
Кафедра економічної 
теорії) – К.: «Центр 
учбової літератури», 
2018. – 105 с. (стор. 
38).
Навчально-методичні 
матеріали:
1.Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Організація 
торгівлі». – КІтУ НАУ. 
2020 р. 
2. Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Організація 
торгівлі».  – КІтУ 
НАУ. : - 2019 р. 
Керівник 
студентського 
наукового гуртка 
«Актуальні питання 
розвитку банківської 
сфери».

169103 Кондрашева 
Олена 
Миколаївна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Відділення 
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міста Києва
2. Член міського 



методичного 
об’єднання викладачів 
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«суспільство мереж» : 
зб. наук. праць / за 
заг.ред. Л.Г. 
Дротянко. – К.: НАУ, 
2020. – С. 78-81.
3. Віртуалізація 
соціальної реальності 
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управління 
соціоекологоекономіч
ними системами: 
Колективна наукова 
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О.Л. Лещинський та 
інші – К.: ЦП 
«Компринт», 2017. – 
324 с.
Наукові публікації:
1. Використання 
методів проблемного 
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стратегія комерційних 
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3.Родіонов П. Ю., 
Куник Н. В. Огляд 
технології API 
VULCAN як 
інструменту 
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2020. - №11(43).С. 75-
81.
5.Родіонов П.Ю. 
Сутність та роль 
парадигми Mobilefirst 
у веб-дизайні // 
Мультимедійні 
технології в освіті та 
інших сферах 
діяльності : наук.-
практ. конф., 12 
листопада 2020, м. 
Київ. - К. : НАУ, 2020. 
– С. 75.
6. Родіонов П.Ю. 
Інформаційна 
діяльність 
підприємства. Вісник 
соціально-
економічних 
досліджень: зб. наук. 
праць; за ред. М. І. 
Звєрякова (голов. 
ред.) та ін. (ISSN 2313-
4569). – Одеса: 
Одеський 
національний 
економічний 
університет. – 2016. – 
Вип. 2. – № 61. – С. 
101-113.
7. Родіонов П.Ю., 
Плосконос Г. М.  
Місце риторичного 
аналізу у методології 
економіки. Глобальні 
проблеми економіки 
та фінансів: збірник 
тез наукових робіт 
VIII Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (Київ–
Прага–Відень, «28» 
лютого 2017 року / 



Фінансово-економічна 
наукова рада, 2017. — 
С. 24-27.
8. Родіонов П. Ю., 
Плосконос Г. М. 
Евентуальність 
використання 
постструктураліського 
підходу в методології 
економіки // 
Міжнародний 
науковий журнал 
"Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки". - 
2018. - №10. 
https://doi.org/10.2531
3/2520-2294-2018-10-
4212
Навчально-методичні 
розробки:
1. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Економічне 
обґрунтування 
управлінських 
рішень». – КІтУ НАУ 
– 2020 р.
2. Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Економічне 
обґрунтування 
управлінських 
рішень» - КІтУ НАУ: 
2020.
Пройшов навчання 
Future Learn з курсу 
«DIGITAL SKILLS: 
DIGITAL 
MARKETING. 
ACCENTURE», UKI 
Corporate Citizenship 
Accenture.03/07/2021р
.

132936 Михайленко 
Ольга 
Анатоліївна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Відділення 
економіки та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

міський 
педагогічний 
університет 
імені Б.Д. 

Грінченка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 

(англійська)

28 Іноземна мова Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 10, 13, 15, 16, 17
Наукові публікації:
1.Михайленко О.А. 
Організація науково-
пошукової роботи 
студентів коледжів / 
О.А. Михайленко //  
Теоретичні  та 
методологічні 
проблеми сучасної 
педагогіки та 
психології. Матеріали 
ІІ Міжнародної 
науково-практичної  
конференції  08-09 
листопада 2019р. -  
Київ.: 2019р. – с.49-53
2.Михайленко О.А.  
Соціальна 
комунікація 
іноземною мовою як 
невід`ємна складова 
формування 
особистості в 
сучасному світі. / О.А. 
Михайленко //  



Теоретичні  та 
методологічні 
проблеми сучасної 
педагогіки та 
психології. Матеріали 
ІІ Міжнародної 
науково-практичної  
конференції  08-09 
листопада 2019р. -  
Київ.: - 2019р.. – с.49-
53
3. Михайленко О.А. 
Комунікативні 
аспекти вивчення 
ділової іноземної 
мови у навчальних 
закладах 
економічного 
профілю / О.А. 
Михайленко // 
Підвищення якості 
підготовки фахівців: 
проблеми та 
перспективи. 
Матеріали десятої  
науково-методичної 
конференції ПЕК 
НАУ. – 2017. – С.100-
105.
Навчально-методичні 
матеріали:
1.Михайленко О.А. 
Методичний посібник 
з граматики для 
студентів-економістів 
з використанням 
професійно-
зорієнтованої лексики 
з дисципліни 
«Іноземна мова 
(Англійська) (за 
професійним 
спрямуванням)».  – 
К.: - 2017р.
2.Михайленко О.А. 
Методичний посібник 
для самостійної 
роботи студентів 
економічних 
спеціальностей з 
аутентичними 
текстами з 
дисципліни «Іноземна 
мова (Англійська) (за 
професійним 
спрямуванням)» - К.: - 
2015р.
3.Михайленко О.А. 
Методичні вказівки до 
самостійної роботи з 
професійно-
зорієнтованою 
лексикою для 
студентів з 
дисципліни «Іноземна 
мова (Англійська)  (за 
професійним 
спрямуванням)»  – К.: 
- 2016р.
Керівник 
студентського 
наукового гуртка 
«Scientific soulmates».

118197 Красовська 
Євгенія 
Вікторівна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Відділення 
інженерії 

програмного 
забезпечення

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
авіаційний 

університет, 
рік закінчення: 

2001, 

18 Інформаційні 
системи та 
технології на 
підприємстві

Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми
Відповідає 
показникам 



спеціальність: 
091501 

Комп'ютерні та 
інтелектуальні 

системи та 
мережі, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 062962, 

виданий 
22.12.2010

п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 2, 9, 10, 12, 13, 14, 
15, 16,17
Патенти:
1. Керувальний 
комутатор - Патент 
45642 Україна, МПК 
G06F15/08. - 
№200901898 Заявл. 
03.03.2009; Опубл. 
25.11.2009, Бюл. № 
22. – 4 с.
2. Цифровий 
обчислювач для 
розв’язання систем 
лінійних алгебраїчних 
рівнянь великої 
розмірності - Патент 
51973 Україна, МПК 
G06F17/10. - 
№201001023 Заявл. 
01.02.2010; Опубл. 
10.08.2010, Бюл. № 
15. – 4 с.
3. Арифметичний 
пристрій - Патент 
60391 Україна, МПК 
G06F7/38. – № 
201006810 Заявл. 
02.06.2010; Опубл. 
25.06.2011, Бюл. №12. 
– 4 с.
Організаційна робота:
Експерт Міжнародної 
освітньої компанії 
DestinationImagination
.
Керівник 
студентського гуртка з 
робототехніки.
Навчальні матеріали:
1.Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Інформаційні 
системи та технології 
на підприємстві», 
Київ.: КІТУ НАУ - 
2017р.
2. Робоча програма 
начальної дисципліни 
«Інформаційні 
системи та технології 
на підприємстві», 
Київ.: КІТУ НАУ – 
2020 р.

118197 Красовська 
Євгенія 
Вікторівна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Відділення 
інженерії 

програмного 
забезпечення

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
авіаційний 

університет, 
рік закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

091501 
Комп'ютерні та 
інтелектуальні 

системи та 
мережі, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 062962, 

виданий 
22.12.2010

18 Інформатика і 
комп’ютерна 
техніка

Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 2, 9, 10, 12, 13, 14, 
15, 16,17
Патенти:
1. Керувальний 
комутатор - Патент 
45642 Україна, МПК 
G06F15/08. - 
№200901898 Заявл. 
03.03.2009; Опубл. 
25.11.2009, Бюл. № 
22. – 4 с.
2. Цифровий 
обчислювач для 



розв’язання систем 
лінійних алгебраїчних 
рівнянь великої 
розмірності - Патент 
51973 Україна, МПК 
G06F17/10. - 
№201001023 Заявл. 
01.02.2010; Опубл. 
10.08.2010, Бюл. № 
15. – 4 с.
3. Арифметичний 
пристрій - Патент 
60391 Україна, МПК 
G06F7/38. – № 
201006810 Заявл. 
02.06.2010; Опубл. 
25.06.2011, Бюл. №12. 
– 4 с.
Організаційна робота:
Експерт Міжнародної 
освітньої компанії 
DestinationImagination
.
Керівник 
студентського гуртка з 
робототехніки.
Навчальні матеріали:
1.Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Інформатика і 
комп’ютерна техніка», 
Київ.: КІТУ НАУ - 
2017р.
2. Робоча програма 
начальної дисципліни 
«Інформатика і 
комп’ютерна техніка», 
Київ.: КІТУ НАУ – 
2020 р.

341114 Лещинський 
Олег 
Львович

Викладач, 
Суміщення

Відділення 
інженерії 

програмного 
забезпечення

Диплом 
кандидата наук 

ДK 011679, 
виданий 

04.07.2001, 
Атестат 

доцента ДЦ 
006781, 
виданий 

18.02.2003

36 Теорія 
ймовірності і 
математична 
статистика

Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 2, 3, 10, 13, 14, 15, 
16, 17
Монографії:
1.Актуальні проблеми 
управління 
соціоекологоекономіч
ними системами: 
Колективна наукова 
монографія. / Під ред. 
Т.І. Олешко – К.: НАУ, 
2017. – 204 с.
2. Інноваційні 
технології: теорія, 
методологія та 
практика в сучасній 
науці: Монографія / 
І.С. Бахов, Т.Ю. 
Бахонова, В.А. Гроза, 
О.Л. Лещинський та 
інші – К.: ЦП 
«Компринт», 2017. – 
324 с.
Наукові публікації:
1. Використання 
методів проблемного 
навчання в процесі 
викладання 
математичних 
дисциплін у вищих 
навчальних закладах / 
О.П. Томащук, В.К. 



Репета, О.Л. 
Лещинський // 
Науковий часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
3: Фізика і математика 
у вищій і середній 
школі. – 2016. - № 17. 
– с. 89-97.
2. Використання 
нейромереж у процесі 
інтелектуального 
(кластерного) аналізу 
даних / О.Л. 
Лещинський. // 
Економіка і 
суспільство. – 2017. – 
№11 с. 56-61.
3. Теоретичні засади 
побудови штучних 
імунних алгоритмів // 
Thescientificmethod. – 
2017. – с. 20–26.
Навчальні матеріали:
1. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни «Теорія 
ймовірності і 
математична 
статистика» / О.Л. 
Лещинський– КІтУ 
НАУ: 2020.

378262 Вінецька 
Роза 
Михайлівна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Відділення 
економіки та 

права

Диплом 
магістра, 

Національний 
авіаційний 

університет, 
рік закінчення: 

2020, 
спеціальність: 

075 
Маркетинг, 

Диплом 
магістра, 

Національний 
авіаційний 

університет, 
рік закінчення: 

2020, 
спеціальність: 

073 
Менеджмент, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 055502, 
виданий 

26.02.2020

5 Фінанси Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 2, 10, 13, 14, 16, 17
Наукові публікації:
1.Адміністративні 
послуги у сфері 
освітньої діяльності: 
питання 
систематизації. 
Науковий вісник 
публічного та 
приватного права. 
2019. Випуск 1. Том 1. 
С.136-141
2.Систематизація 
процедур надання 
адміністративних 
послуг у сфері 
освітньої діяльності. 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія 
«Юриспруденція». 
2019. №38. С.80-83
3. Якість освітньої 
діяльності: сучасні 
проблеми визначення 
і забезпечення. – 
Юридичний вісник 
«Повітряне і космічне 
право». - Том 1, № 50 
(2019).
 4.Адміністративні 
процедури як інститут 
адміністративного 
права: генезис 
становлення. 



«Публічна служба і 
адміністративне 
судочинство: здобутки 
і виклики» І 
міжнародна науково-
практична 
конференція. Збірник 
матеріалів І 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Київ, 
5–6 липня 2018 року). 
– К.: ВД «Дакор», 
2018. – 494 с., с. 73-77
5.Vinetska R.The 
Concept and Features 
of an Administrative 
Service in the field of 
Education Activiti. 
Jurisprudence in the 
Modern Information 
Space: collective 
monograph / Ed. By 
prof. Sopilko. 
Hamilton: Accent 
Graphics 
Communications & 
Publishing. 2019. Pp. 
229-248
Навчально-методичні 
розробки:
1. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Фінанси». – КІтУ 
НАУ – 2020 р.
2. Конспект лекцій 
«Фінанси» - КІтУ 
НАУ: Р.М. Вінецька – 
КІтУ НАУ: 2020.

154334 Гудзенко 
Аліна 
Василівна

Викладач, 
Суміщення

Відділення 
економіки та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

національний 
університет 

технологій та 
дизайну, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент 
організацій

15 Бухгалтерськи
й облік

Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 10, 13, 14, 16, 17, 18
Наукові публікації:
1. Економіка як 
соціальний інститут в 
умовах розвитку 
сучасного суспільства 
// Розвиток освіти, 
науки та бізнесу: 
результати 2020: 
Міжнарод. науково-
практична Інтернет-
конференція./ 3-4 
грудня 2020 р.: тези 
доп. – Дніпро, 2020. – 
Т.1. – с.606-607.
2. Підприємництво як 
інноваційна модель 
економічної 
поведінки в сучасному 
українському 
суспільстві / Політ-
2020. Сучасні 
проблеми науки : 
міжнар. наук. конф. 
студентів та молодих 
учених, 1-3 квітня 
2020 р. : тези доп. – 
К., 2020. – С. 153-154.
Член методичного 
об’єднання головних 
бухгалтерів Ради 



директорів м. Києва.
Навчально-методичні 
матеріали:
1. Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Бухгалтерський 
облік», КІтУ НАУ, 
Київ – 2018р.
2. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Бухгалтерський 
облік». – КІтУ НАУ 
2020 р.
Стаж професійної 
роботи 17 років.

283056 Анненков 
Віктор 
Петрович

Викладач, 
Суміщення

Відділення 
економіки та 

права

Диплом 
кандидата наук 

KH 011088, 
виданий 

24.06.1996, 
Атестат 

доцента ДЦAE 
001546, 
виданий 

24.06.1999, 
Атестат 

професора AП 
0007, виданий 

19.03.2003

53 Менеджмент Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 3, 7, 10, 13, 15, 16, 
17, 18
Підручники, 
навчальні посібники:
1. Анненков В.П. 
«Менеджмент». 
Навчальний посібник. 
К.: Друк. ТОВ «Мега- 
поліграф сервіс». 
2007. с. 262.
2.Анненков В.П. 
Методичні вказівки до 
вивчення курсу 
«Основи 
менеджменту» К.: 
«Мега-поліграф 
сервіс». 1999. с. 170.
3.Анненков В.П. 
Ділові ситуації, 
тренінги, тести, 
словник економічних 
термінів. Методичний 
посібник до вивчення 
курсу «Основи 
менеджменту: К.: 
Друк «Фенікс» 
УАННП 2000. с. 163.
Наукові публікації:
1. Деякі сучасні 
вимоги до керівника 
навчального закладу. 
/ В.П. Анненков // 
Полтавський 
національний 
педагогічний 
університет імені В.Г. 
Короленка. Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції – 2015 – 
С. 19-21. 
2. Аспекти лідерства 
та керівництва / В.П. 
Анненков. Матеріали 
міжнародної та 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
Національної академії 
наук України. 
Науково-учбовий 
центр прикладної 
інформатики. Інститут 
інноваційної освіти – 



2017 – С.14-21.
3. Реформування 
освіти через 
осучаснення 
навчальних 
стандартів та 
реформування 
компетентнісного 
підходу у студентів в 
навчальному закладі. 
/ В.П. Анненков. 
Матеріали науково-
практичної 
конференції в межах I 
міжнародного 
симпозіуму. – 2018 – 
С.68-74.
4. 4. Якість підготовки 
фахівців закладається 
в школі /В.П. 
Анненков // 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції НАУ – 
2020 –С. 5, 
електронний ресурс.
5. Деякі аспекти 
формування 
національної еліти 
України в умовах 
навчального закладу / 
В.П. Анненков, 
Шелудченко М.В. // 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції  НАУ – 
2020 – С. 5, 
електронний ресурс.

378262 Вінецька 
Роза 
Михайлівна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Відділення 
економіки та 

права

Диплом 
магістра, 

Національний 
авіаційний 

університет, 
рік закінчення: 

2020, 
спеціальність: 

075 
Маркетинг, 

Диплом 
магістра, 

Національний 
авіаційний 

університет, 
рік закінчення: 

2020, 
спеціальність: 

073 
Менеджмент, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 055502, 
виданий 

26.02.2020

5 Маркетинг Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 2, 10, 13, 14, 16, 17
Наукові публікації:
1.Адміністративні 
послуги у сфері 
освітньої діяльності: 
питання 
систематизації. 
Науковий вісник 
публічного та 
приватного права. 
2019. Випуск 1. Том 1. 
С.136-141
2.Систематизація 
процедур надання 
адміністративних 
послуг у сфері 
освітньої діяльності. 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія 
«Юриспруденція». 
2019. №38. С.80-83
3. Якість освітньої 
діяльності: сучасні 
проблеми визначення 
і забезпечення. – 
Юридичний вісник 
«Повітряне і космічне 
право». - Том 1, № 50 



(2019).
 4.Адміністративні 
процедури як інститут 
адміністративного 
права: генезис 
становлення. 
«Публічна служба і 
адміністративне 
судочинство: здобутки 
і виклики» І 
міжнародна науково-
практична 
конференція. Збірник 
матеріалів І 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Київ, 
5–6 липня 2018 року). 
– К.: ВД «Дакор», 
2018. – 494 с., с. 73-77
5.Vinetska R.The 
Concept and Features 
of an Administrative 
Service in the field of 
Education Activiti. 
Jurisprudence in the 
Modern Information 
Space: collective 
monograph / Ed. By 
prof. Sopilko. 
Hamilton: Accent 
Graphics 
Communications & 
Publishing. 2019. Pp. 
229-248
Навчально-методичні 
матеріали:
1.Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Маркетинг», КІтУ 
НАУ, Київ – 2018р;
2.Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Маркетинг». – КІтУ 
НАУ 2018р.

378155 Плосконос 
Ганна 
Миколаївна

Викладач, 
Суміщення

Циклова 
комісія 

економіки та 
підприємництв

а

Диплом 
спеціаліста, 

Київська 
державна 
академія 
водного 

транспорту, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

050201 
Транспортний 
менеджмент, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 022905, 
виданий 

14.04.2004

15 Економіка 
підприємства

Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми.
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 10, 13, 14, 16, 17
Наукові публікації:
1. Модель COCOMO II 
як інструмент 
прогнозування 
вартості програмного 
забезпечення.//Dyna
mics of the 
development of world 
science. Abstract softhe 
5 th International 
scientific and practical 
conference. Perfect 
Publishing. Vancouver, 
Canada. 2020. Pp. 876-
880. URL: http://sci-
conf.com.ua.
2. Евентуальність 
використання 
постструктураліського 
підходу в методології 
економіки // 
Міжнародний 
науковий журнал 



"Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки". - 
2018. - №10. 
https://doi.org/10.2531
3/2520-2294-2018-10-
4212
3. Місце риторичного 
аналізу у методології 
економіки. Глобальні 
проблеми економіки 
та фінансів: збірник 
тез наукових робіт 
VIII Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (Київ–
Прага–Відень, «28» 
лютого 2017 року / 
Фінансово-економічна 
наукова рада, 2017. — 
С. 24-27.
Навчально-методичні 
матеріали:
1.Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Економіка 
підприємства». – КІтУ 
НАУ. 2020р. 
2. Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Економіка 
підприємства». – КІтУ 
НАУ. 2018р. 

40943 Родіонов 
Павло 
Юрійович

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Відділення 
економіки та 

права

Диплом 
магістра, 

Національний 
авіаційний 

університет, 
рік закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

000003 
Управління 
проектами, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 030706, 
виданий 

29.09.2015

10 Електронна 
комерція

Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми 
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п.2, 10, 13, 14, 15, 16, 
17
Монографія:
1.Родіонов П.Ю. 
Фінансова діяльність і 
корпоративна 
стратегія комерційних 
банків [текст] 
монографія / [Г.В. 
Астапова, О.В. 
Арефє’ва, В.В. Матвєєв 
та ін.]. � Київ: Центр 
учбової літератури, 
2015. � 128с.
Наукові публікації:
1.Родіонов П. Ю. 
Фактори впливу на 
вартість мобільних 
програм 
//Topicalissues of the 
development of modern 
science. Abstracts of the 
4th International 
scientific and practical 
conference. Publishing 
House “ACCENT”. 
Sofia, Bulgaria. 2019. 
Pp. 437-441. 
2.Родіонов П. Ю. 
Модель COCOMO II як 
інструмент 
прогнозування 
вартості програмного 
забезпечення.  // 
Dynamics of the 
development of world 
science. Abstracts of the 



5th International 
scientific and practical 
conference. Perfect 
Publishing. Vancouver, 
Canada. 2020. Pp. 876-
880.
3.Родіонов П. Ю., 
Куник Н. В. Огляд 
технології API 
VULCAN як 
інструменту 
розроблення 
комп’ютерних ігор 
//Dynamics of the 
development of world 
science. Abstractsofthe 
9th International 
scientific and practical 
conference. Cognum 
Publishing House. 
Liverpool, United 
Kingdom. 2020. Pp. 
620-623. 
4.Родіонов П. Ю. 
Теоретичні засади 
прогнозування 
вартості програмного 
продукту // 
Міжнародний 
науковий журнал 
"Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки". - 
2020. - №11(43).С. 75-
81.
5.Родіонов П.Ю. 
Сутність та роль 
парадигми Mobilefirst 
у веб-дизайні // 
Мультимедійні 
технології в освіті та 
інших сферах 
діяльності : наук.-
практ. конф., 12 
листопада 2020, м. 
Київ. - К. : НАУ, 2020. 
– С. 75.
6. Родіонов П.Ю. 
Інформаційна 
діяльність 
підприємства. Вісник 
соціально-
економічних 
досліджень: зб. наук. 
праць; за ред. М. І. 
Звєрякова (голов. 
ред.) та ін. (ISSN 2313-
4569). – Одеса: 
Одеський 
національний 
економічний 
університет. – 2016. – 
Вип. 2. – № 61. – С. 
101-113.
7. Родіонов П.Ю., 
Плосконос Г. М.  
Місце риторичного 
аналізу у методології 
економіки. Глобальні 
проблеми економіки 
та фінансів: збірник 
тез наукових робіт 
VIII Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (Київ–
Прага–Відень, «28» 
лютого 2017 року / 
Фінансово-економічна 
наукова рада, 2017. — 
С. 24-27.
8. Родіонов П. Ю., 
Плосконос Г. М. 



Евентуальність 
використання 
постструктураліського 
підходу в методології 
економіки // 
Міжнародний 
науковий журнал 
"Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки". - 
2018. - №10. 
https://doi.org/10.2531
3/2520-2294-2018-10-
4212
Навчально-методичні 
розробки:
1. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Економічне 
обґрунтування 
управлінських 
рішень». – КІтУ НАУ 
– 2020 р.
2. Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Економічне 
обґрунтування 
управлінських 
рішень» - КІтУ НАУ: 
2020.
Пройшов навчання 
Future Learn з курсу 
«DIGITAL SKILLS: 
DIGITAL 
MARKETING. 
ACCENTURE», UKI 
Corporate Citizenship 
Accenture.03/07/2021р
.

246656 Гаврутенко 
Леся 
Анатоліївна

Викладач, 
Суміщення

Відділення 
економіки та 

права

Диплом 
магістра, 

Національний 
авіаційний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

050108 
Маркетинг, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 044738, 
виданий 

11.10.2017

14 Торговельне 
підприємництв
о

Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 2, 7, 10, 13, 14, 15, 
16, 17
Наукові публікації:
1.Критерії, показники 
та рівні 
сформованості 
професійних вмінь 
майбутніх молодших 
спеціалістів 
економічного 
профілю у процесі 
вивчення фахових 
дисциплін / Л. А. 
Гаврутенко // Вісник 
Черкаського 
університету. Сер.: 
Педагогічні науки: зб. 
наук. праць. – 
Черкаси: Вид. відділ 
ЧНУ ім. Богдана 
Хмельницького, 2016. 
– Вип. 13. – С. 66–72.
2.Перевірка 
ефективності 
формування 
професійних вмінь 
майбутніх молодших 
спеціалістів 
економічного 
профілю у процесі 
вивчення фахових 



дисциплін / Л. А. 
Гаврутенко // Наукові 
записки Вінницького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Михайла 
Коцюбинського. Сер.: 
Педагогіка і 
психологія: зб. наук. 
праць. – Вип. 48 / 
Редкол.: В. І. Шахов 
(голова) та ін. – 
Вінниця: ТОВ «Нілан 
ЛТД», 2016. – С. 33–
37.
3. Теоретичні засади 
прогнозування 
вартості програмного 
продукту / 
Міжнародний 
науковий журнал 
"Інтернаука". Серія: 
"Економічні науки". - 
2020. - №11(43).С. 75-
81.
4.Необхідність 
підготовки бакалаврів 
в коледжах України 
/Л. А. Гаврутенко // 
Сучасний рух науки: 
тези доп. IV 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції, 6-7 
грудня 2018 р. – 
Дніпро, 2018. – С.78 .
5.Особливості 
застосування сучасних 
інформаційних 
технологій при 
викладанні 
економічних 
дисциплін / 
Гаврутенко Л.А., 
Ковальова Є.В., 
Кондрашева О.М. // 
Інформаційні 
технології в економіці, 
менеджменті і бізнесі. 
Проблеми наук, 
практики і освіти: 
Матеріали XXV 
Міжнародна науково-
практична 
конференція,  28 
грудня 2019 р. – Київ, 
2019.
Навчально-методичні 
матеріали:
1.Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Торговельне 
підприємництво», 
КІтУ НАУ, Київ – 2020 
р.;
2.Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Торговельне 
підприємництво», 
КІтУ НАУ, Київ – 2020 
р;
Керівник 
студентського 
наукового гуртка 
«Управління 
стартапами в Україні: 
проблеми та 
перспективи».
Голова циклової 



комісії економіки та 
підприємництва.

341114 Лещинський 
Олег 
Львович

Викладач, 
Суміщення

Відділення 
інженерії 

програмного 
забезпечення

Диплом 
кандидата наук 

ДK 011679, 
виданий 

04.07.2001, 
Атестат 

доцента ДЦ 
006781, 
виданий 

18.02.2003

36 Статистика Кваліфікація та 
професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п. 2, 3, 10, 13, 14, 15, 
16, 17
Монографії:
1.Актуальні проблеми 
управління 
соціоекологоекономіч
ними системами: 
Колективна наукова 
монографія. / Під ред. 
Т.І. Олешко – К.: НАУ, 
2017. – 204 с.
2. Інноваційні 
технології: теорія, 
методологія та 
практика в сучасній 
науці: Монографія / 
І.С. Бахов, Т.Ю. 
Бахонова, В.А. Гроза, 
О.Л. Лещинський та 
інші – К.: ЦП 
«Компринт», 2017. – 
324 с.
Наукові публікації:
1.Лещинський О.Л. 
Використання методів 
проблемного 
навчання в процесі 
викладання 
математичних 
дисциплін у вищих 
навчальних закладах / 
О.П. Томащук, В.К. 
Репета, О.Л. 
Лещинський // 
Науковий часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
3: Фізика і математика 
у вищій і середній 
школі. – 2016. - № 17. 
– с. 89-97.
2.Лещинський О.Л. 
Використання 
нейромереж у процесі 
інтелектуального 
(кластерного) аналізу 
даних / О.Л. 
Лещинський. // 
Економіка і 
суспільство. – 2017. – 
№11 с. 56-61.
3. Лещинський О.Л. 
Теоретичні засади 
побудови штучних 
імунних алгоритмів // 
Thescientificmethod. – 
2017. – с. 20–26.
Навчальні матеріали:
1. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 
«Статистика» / О.Л. 
Лещинський – КІтУ 
НАУ: 2020.

113576 Сахно Алла Викладач, Циклова 47 Історія та Кваліфікація та 



Кузьмівна Основне 
місце 
роботи

комісія 
суспільних та 
юридичних 
дисциплін

культура 
України

професійна діяльність 
відповідає освітнім 
компонентам 
освітньої програми
Відповідає 
показникам 
п. 30 ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності:
п.п.10, 13, 14, 15, 16, 17, 
18
Наукові публікації:
1. Сахно А.К. «Медіа-
простір 
інформаційного 
суспільства та 
культурний простір». 
Всеукраїнський 
круглий стіл « 
Соціокультурні 
виклики медіа-
дискурсу 
інформаційного 
суспільства» НАУ, 
Київ - 2017р.
2. Сахно А.К. 
«Медіатизація 
політики в умовах 
інформатизації 
суспільства». Перший 
Міжнародний 
симпозіум 
«Гуманітарний 
дискурс 
мультикультурного 
світу: наука, освіта, 
комунікація» НАУ, 
Київ - 2018р.
3. Сахно А.К. 
«Політика 
мультикультуралізму: 
проблеми та 
перспективи». ІІ 
Міжнародний 
симпозіум 
«Гуманітарний 
дискурс 
мультикультурного 
світу: наука, освіта, 
комнікація», НАУ, 
Київ - 2019р.
4. Сахно А.К. «Досвід 
формування 
соціальних 
компетенцій студентів 
засобами суспільних 
дисциплін». Науково-
методична 
конференція ПЕК 
НАУ, Київ - 2015р.
5. Сахно А.К. 
«Практика 
формування 
громадянських 
цінностей 
студентської молоді 
викладачами комісії 
суспільних 
дисциплін». Науково-
методична 
конференція ПЕК 
НАУ, Київ – 2016р.
Навчальні матеріали:
1.Робоча програма 
навчальної 
дисципліни «Історія 
та культура України» . 
– КІтУ НАУ 2020р.
2.Конспект лекцій з 
дисципліни «Історія 
та культура України». 



– КІтУ НАУ 2020 р.
Голова циклової 
комісії суспільних та 
юридичних дисциплін 
коледжу
З 2014 по 2019 рр. 
студенти під науковим 
керівництвом Сахно 
А.К. займають призові 
місця у конкурсах 
студентських 
наукових робіт з 
дисципліни «Історія 
України» міського 
методичного 
об’єднання викладачів 
суспільних дисциплін 
Ради директорів 
ЗФПО м. Києва; 
Нагороджена 
Грамотами та 
Подяками від дирекції 
Національного музею 
історії України у 
Другій світовій війні 
за участь у конкурсах-
квестах на знання 
сторінок історії 
України;  2018-2019 
н.р: – 1 місце в 
міському конкурсі 
студентських робіт з 
дисципліни «Історія 
України» серед ЗВО І-
ІІ р.а., Солоненко 
Анатолій, Булашенко 
Єва.
Керівник постійно 
діючого студентського 
наукового гуртка «Мій 
науковий дебют».
Член журі конкурсів 
методичного 
об’єднання викладачів 
суспільних дисциплін 
ЗФПО Ради 
директорів м. Києва.
З 2014 р. проводить 
велику волонтерську 
діяльність разом зі 
студентами коледжу, 
за що має Подяки від 
керівництва діючої 
частини Збройних сил 
України.
Наукове 
консультування 
установи «Дім Музей 
Якубовські» з питань 
історії України.

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання



ПРН 5. 
Організовувати 
пошук, 
самостійний відбір, 
якісну обробку 
інформації з різних 
джерел для 
формування банків 
даних у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Оцінка економічної 
діяльності 
підприємства

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття, мозковий штурм);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
екзамен;
курсова робота

ПРН 15. Оцінювати 
характеристики 
товарів і послуг у 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності 
за допомогою 
сучасних методів

Оцінка економічної 
діяльності 
підприємства

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття, мозковий штурм);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
екзамен;
курсова робота

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

Потенціал і розвиток 
підприємництва

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен

ПРН 5. 
Організовувати 
пошук, 
самостійний відбір, 
якісну обробку 
інформації з різних 
джерел для 
формування банків 
даних у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Потенціал і розвиток 
підприємництва

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен

ПРН 8. 
Застосовувати 
одержані знання й 
уміння для 
ініціювання та 

Потенціал і розвиток 
підприємництва

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);



реалізації заходів у 
сфері збереження 
навколишнього 
природного 
середовища і 
здійснення 
безпечної 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур

практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття, мозковий штурм);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен

ПРН 12. Володіти 
методами та 
інструментарієм 
для обґрунтування 
управлінських 
рішень щодо 
створення й 
функціонування 
підприємницьких, 
торговельних і 
біржових 
структур

Потенціал і розвиток 
підприємництва

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття, мозковий штурм);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен

ПРН 4. 
Використовувати 
сучасні 
комп’ютерні і 
телекомунікаційні 
технології обміну 
та 
розповсюдження 
професійно 
спрямованої 
інформації у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Економіка та 
організація 
інноваційної 
діяльності

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття, диспути);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен

ПРН 7. 
Демонструвати 
підприємливість в 
різних напрямах 
професійної 
діяльності та 
брати 
відповідальність за 
результати

Економіка та 
організація 
інноваційної 
діяльності

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття, диспути);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен

ПРН 14. Вміти 
застосовувати 
інноваційні підходи 
в підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

Економіка та 
організація 
інноваційної 
діяльності

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття, диспути);
інформаційно-рецептивний 
метод;

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен



репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

ПРН 17. Вміти 
вирішувати 
професійні 
завдання з 
організації 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур і 
розв’язувати 
проблеми у 
кризових ситуаціях 
з урахуванням 
зовнішніх та 
внутрішніх впливів

Інвестиційна 
діяльність

наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
диференційований залік

ПРН 20. Знати 
основи бізнес-
планування, 
оцінювання 
кон’юнктури 
ринків та 
результатів 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних і 
біржових 
структур з 
урахуванням 
ризиків

Інвестиційна 
діяльність

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
диференційований залік

ПРН 21. Знати 
основи  
підприємницької 
діяльності та 
застосовувати 
знання та навички 
при  організації  
підприємства будь 
якої форми 
власності

Інвестиційна 
діяльність

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
диференційований залік

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

Охорона праці Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні та семінарські  
заняття);
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(завдання, кейси)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
диференційований залік

ПРН 8. 
Застосовувати 

Охорона праці Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);

Усний контроль (усне 
опитування);.



одержані знання й 
уміння для 
ініціювання та 
реалізації заходів у 
сфері збереження 
навколишнього 
природного 
середовища і 
здійснення 
безпечної 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур

наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні та семінарські  
заняття);
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(завдання, кейси)

письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
диференційований залік

ПРН 16. Знати 
нормативно-
правове 
забезпечення 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур і 
застосовувати 
його на практиці

Охорона праці Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні та семінарські  
заняття);
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(завдання, кейси)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
диференційований залік

ПРН 1. 
Використовувати 
базові знання з 
підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності й уміння 
критичного 
мислення, аналізу 
та синтезу в 
професійних цілях

Економічний аналіз Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
диференційований залік

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

Оцінка економічної 
діяльності 
підприємства

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття, мозковий штурм);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
екзамен;
курсова робота

ПРН 21. Знати 
основи  
підприємницької 
діяльності та 
застосовувати 
знання та навички 
при  організації  
підприємства будь 
якої форми 
власності

Стратегічне 
управління 
підприємницькою 
діяльністю

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
екзамен;
курсова робота



евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

Підприємницькі 
ризики

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття, мозковий штурм);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
диференційований залік

ПРН 1. 
Використовувати 
базові знання з 
підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності й уміння 
критичного 
мислення, аналізу 
та синтезу в 
професійних цілях

Підприємницькі 
ризики

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття, мозковий штурм);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
диференційований залік

ПРН 22.  Знати 
основи організації 
торгівлі та вміти 
організовувати 
торгівельну 
діяльність в будь 
яких сферах 
економіки

Стратегічне 
управління 
підприємницькою 
діяльністю

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
екзамен;
курсова робота

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

Планування і 
контроль 
підприємницької 
діяльності

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
диференційований залік



самостійна робота 
(розв’язання завдань)

ПРН 5. 
Організовувати 
пошук, 
самостійний відбір, 
якісну обробку 
інформації з різних 
джерел для 
формування банків 
даних у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Планування і 
контроль 
підприємницької 
діяльності

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
диференційований залік

ПРН 7. 
Демонструвати 
підприємливість в 
різних напрямах 
професійної 
діяльності та 
брати 
відповідальність за 
результати

Планування і 
контроль 
підприємницької 
діяльності

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
диференційований залік

ПРН 12. Володіти 
методами та 
інструментарієм 
для обґрунтування 
управлінських 
рішень щодо 
створення й 
функціонування 
підприємницьких, 
торговельних і 
біржових 
структур

Організація торгівлі Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен

ПРН 15. Оцінювати 
характеристики 
товарів і послуг у 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності 
за допомогою 
сучасних методів

Організація торгівлі Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен

ПРН 22.  Знати 
основи організації 

Організація торгівлі Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);

Усний контроль (усне 
опитування);.



торгівлі та вміти 
організовувати 
торгівельну 
діяльність в будь 
яких сферах 
економіки

наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен

ПРН 5. 
Організовувати 
пошук, 
самостійний відбір, 
якісну обробку 
інформації з різних 
джерел для 
формування банків 
даних у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Підприємницькі 
ризики

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття, мозковий штурм);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
диференційований залік

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

Підприємництво і 
бізнес-культура

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
екзамен;
курсова робота

ПРН 6. Вміти 
працювати в 
команді, мати 
навички 
міжособистісної 
взаємодії, які 
дозволяють 
досягати 
професійних цілей

Підприємництво і 
бізнес-культура

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
екзамен;
курсова робота

ПРН 17. Вміти 
вирішувати 
професійні 
завдання з 
організації 
діяльності 
підприємницьких, 

Підприємництво і 
бізнес-культура

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
екзамен;



торговельних та 
біржових 
структур і 
розв’язувати 
проблеми у 
кризових ситуаціях 
з урахуванням 
зовнішніх та 
внутрішніх впливів

заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

курсова робота

ПРН 17. Вміти 
вирішувати 
професійні 
завдання з 
організації 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур і 
розв’язувати 
проблеми у 
кризових ситуаціях 
з урахуванням 
зовнішніх та 
внутрішніх впливів

Організація біржової 
діяльності

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття, мозковий штурм);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
диференційований залік

ПРН 19. 
Застосовувати 
знання й уміння для 
забезпечення 
ефективної 
організації 
зовнішньоекономіч
ної діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур з 
урахуванням 
ринкової 
кон’юнктури і 
діючих правових 
норм

Організація біржової 
діяльності

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття, мозковий штурм);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
диференційований залік

ПРН 20. Знати 
основи бізнес-
планування, 
оцінювання 
кон’юнктури 
ринків та 
результатів 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних і 
біржових 
структур з 
урахуванням 
ризиків

Організація біржової 
діяльності

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття, мозковий штурм);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
диференційований залік

ПРН 5. 
Організовувати 
пошук, 
самостійний відбір, 
якісну обробку 
інформації з різних 
джерел для 
формування банків 
даних у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Економічний аналіз Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
диференційований залік



робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

ПРН 23.  Знати 
основи  та вміти 
ефективно 
працювати в 
секторі біржової 
діяльності

Організація біржової 
діяльності

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття, мозковий штурм);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
диференційований залік

ПРН 3. Мати 
навички письмової 
та усної 
професійної 
комунікації 
державною й 
іноземною 
(англійською) 
мовами

Підприємництво і 
бізнес-культура

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
екзамен;
курсова робота

ПРН 11. 
Демонструвати 
базові й 
структуровані 
знання у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності 
для подальшого 
використання на 
практиці

Економічний аналіз Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
диференційований залік

ПРН 23.  Знати 
основи  та вміти 
ефективно 
працювати в 
секторі біржової 
діяльності

Виробнича практика Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні та лабораторні 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
диференційований залік



(підготовка звітів);
екскурсії на підприємства.

ПРН 18. Знати 
основи обліку та 
оподаткування в 
підприємницькій, 
торговельній і 
біржовій діяльності

Ціноутворення Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
диференційований залік

ПРН 22.  Знати 
основи організації 
торгівлі та вміти 
організовувати 
торгівельну 
діяльність в будь 
яких сферах 
економіки

Виробнича практика Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні та лабораторні 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(підготовка звітів);
екскурсії на підприємства

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
диференційований залік

ПРН 17. Вміти 
вирішувати 
професійні 
завдання з 
організації 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур і 
розв’язувати 
проблеми у 
кризових ситуаціях 
з урахуванням 
зовнішніх та 
внутрішніх впливів

Економічна практика Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні та семінарські 
заняття);
екскурсії;
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання задач);
підготовка звіту

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
диференційований залік

ПРН 20. Знати 
основи бізнес-
планування, 
оцінювання 
кон’юнктури 
ринків та 
результатів 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних і 
біржових 
структур з 
урахуванням 
ризиків

Стратегічне 
управління 
підприємницькою 
діяльністю

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
екзамен;
курсова робота



ПРН 21. Знати 
основи  
підприємницької 
діяльності та 
застосовувати 
знання та навички 
при  організації  
підприємства будь 
якої форми 
власності

Економічна практика Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні та семінарські 
заняття);
екскурсії;
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання задач);
підготовка звіту

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
диференційований залік

ПРН 22.  Знати 
основи організації 
торгівлі та вміти 
організовувати 
торгівельну 
діяльність в будь 
яких сферах 
економіки

Економічна практика Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні та семінарські 
заняття);
екскурсії;
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання задач);
підготовка звіту

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
диференційований залік

ПРН 23.  Знати 
основи  та вміти 
ефективно 
працювати в 
секторі біржової 
діяльності

Економічна практика Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні та семінарські 
заняття);
екскурсії;
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання задач);
підготовка звіту

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
диференційований залік

ПРН 1. 
Використовувати 
базові знання з 
підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності й уміння 
критичного 
мислення, аналізу 
та синтезу в 
професійних цілях

Атестаційний екзамен Самостійна робота з 
навчально-методичною, 
науковою  літературою 
(аналіз, конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання задач)

Атестаційний екзамен

ПРН 21. Знати 
основи  
підприємницької 
діяльності та 
застосовувати 
знання та навички 

Виробнича практика Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;



при  організації  
підприємства будь 
якої форми 
власності

(практичні та лабораторні 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(підготовка звітів);
екскурсії на підприємства

диференційований залік

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій 
діяльності.

Атестаційний екзамен Самостійна робота з 
навчально-методичною, 
науковою  літературою 
(аналіз, конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання задач)

Атестаційний екзамен

ПРН 6. Вміти 
працювати в 
команді, мати 
навички 
міжособистісної 
взаємодії, які 
дозволяють 
досягати 
професійних цілей

Атестаційний екзамен Самостійна робота з 
навчально-методичною, 
науковою  літературою 
(аналіз, конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання задач)

Атестаційний екзамен

ПРН 9. Знати 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної і 
правової держави

Атестаційний екзамен Самостійна робота з 
навчально-методичною, 
науковою  літературою 
(аналіз, конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання задач)

Атестаційний екзамен

ПРН 16. Знати 
нормативно-
правове 
забезпечення 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур і 
застосовувати 
його на практиці

Атестаційний екзамен Самостійна робота з 
навчально-методичною, 
науковою  літературою 
(аналіз, конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання задач)

Атестаційний екзамен

ПРН 17. Вміти 
вирішувати 
професійні 
завдання з 
організації 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур і 
розв’язувати 
проблеми у 
кризових ситуаціях 
з урахуванням 
зовнішніх та 
внутрішніх впливів

Атестаційний екзамен Самостійна робота з 
навчально-методичною, 
науковою  літературою 
(аналіз, конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання задач)

Атестаційний екзамен



ПРН 18. Знати 
основи обліку та 
оподаткування в 
підприємницькій, 
торговельній і 
біржовій діяльності

Атестаційний екзамен Самостійна робота з 
навчально-методичною, 
науковою  літературою 
(аналіз, конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання задач)

Атестаційний екзамен

ПРН 19. 
Застосовувати 
знання й уміння для 
забезпечення 
ефективної 
організації 
зовнішньоекономіч
ної діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур з 
урахуванням 
ринкової 
кон’юнктури і 
діючих правових 
норм

Атестаційний екзамен Самостійна робота з 
навчально-методичною, 
науковою  літературою 
(аналіз, конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання задач)

Атестаційний екзамен

ПРН 20. Знати 
основи бізнес-
планування, 
оцінювання 
кон’юнктури 
ринків та 
результатів 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних і 
біржових 
структур з 
урахуванням 
ризиків

Атестаційний екзамен Самостійна робота з 
навчально-методичною, 
науковою  літературою 
(аналіз, конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання задач)

Атестаційний екзамен

ПРН 5. 
Організовувати 
пошук, 
самостійний відбір, 
якісну обробку 
інформації з різних 
джерел для 
формування банків 
даних у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Атестаційний екзамен Самостійна робота з 
навчально-методичною, 
науковою  літературою 
(аналіз, конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання задач)

Атестаційний екзамен

ПРН 4. 
Використовувати 
сучасні 
комп’ютерні і 
телекомунікаційні 
технології обміну 
та 
розповсюдження 
професійно 
спрямованої 
інформації у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Виробнича практика Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні та лабораторні 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(підготовка звітів)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
диференційований залік

ПРН 3. Мати 
навички письмової 
та усної 
професійної 
комунікації 
державною й 
іноземною 
(англійською) 

Виробнича практика Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні та лабораторні 
заняття);

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
диференційований залік



мовами інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(підготовка звітів)

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

Виробнича практика Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні та лабораторні 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань);
екскурсії на підприємства

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
диференційований залік

ПРН 22.  Знати 
основи організації 
торгівлі та вміти 
організовувати 
торгівельну 
діяльність в будь 
яких сферах 
економіки

Ціноутворення Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
диференційований залік

ПРН 15. Оцінювати 
характеристики 
товарів і послуг у 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності 
за допомогою 
сучасних методів

Гроші та кредит Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань, 
написання реферату)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
екзамен

ПРН 18. Знати 
основи обліку та 
оподаткування в 
підприємницькій, 
торговельній і 
біржовій діяльності

Гроші та кредит Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
екзамен



методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань, 
написання реферату)

ПРН 22.  Знати 
основи організації 
торгівлі та вміти 
організовувати 
торгівельну 
діяльність в будь 
яких сферах 
економіки

Гроші та кредит Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань, 
написання реферату)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
екзамен

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

Управління проєктами Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
екзамен;
курсова робота

ПРН 6. Вміти 
працювати в 
команді, мати 
навички 
міжособистісної 
взаємодії, які 
дозволяють 
досягати 
професійних цілей

Управління проєктами Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
екзамен;
курсова робота

ПРН 7. 
Демонструвати 
підприємливість в 
різних напрямах 
професійної 
діяльності та 
брати 
відповідальність за 
результати

Управління проєктами Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
екзамен;
курсова робота



самостійна робота 
(розв’язання завдань)

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

Логістика Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
диференційований залік

ПРН 5. 
Організовувати 
пошук, 
самостійний відбір, 
якісну обробку 
інформації з різних 
джерел для 
формування банків 
даних у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Логістика Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
диференційований залік

ПРН 13. 
Використовувати 
знання форм 
взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин 
для забезпечення 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур

Логістика Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
диференційований залік

ПРН 12. Володіти 
методами та 
інструментарієм 
для обґрунтування 
управлінських 
рішень щодо 
створення й 
функціонування 
підприємницьких, 
торговельних і 
біржових 
структур

Економічне 
обґрунтування 
управлінських рішень

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
диференційований залік

ПРН 14. Вміти 
застосовувати 
інноваційні підходи 

Економічне 
обґрунтування 
управлінських рішень

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 



в підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
диференційований залік

ПРН 15. Оцінювати 
характеристики 
товарів і послуг у 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності 
за допомогою 
сучасних методів

Економічне 
обґрунтування 
управлінських рішень

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
диференційований залік

ПРН 20. Знати 
основи бізнес-
планування, 
оцінювання 
кон’юнктури 
ринків та 
результатів 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних і 
біржових 
структур з 
урахуванням 
ризиків

Економічне 
обґрунтування 
управлінських рішень

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
диференційований залік

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

Навчальна практика Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні та лабораторні 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання задач);
підготовка звітів

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
диференційований залік

ПРН 4. 
Використовувати 
сучасні 
комп’ютерні і 
телекомунікаційні 
технології обміну 
та 
розповсюдження 
професійно 
спрямованої 

Навчальна практика Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні та лабораторні 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
диференційований залік



інформації у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання задач);
підготовка звітів

ПРН 11. 
Демонструвати 
базові й 
структуровані 
знання у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності 
для подальшого 
використання на 
практиці

Навчальна практика Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні та лабораторні 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання задач);
підготовка звітів

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
диференційований залік

ПРН 15. Оцінювати 
характеристики 
товарів і послуг у 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності 
за допомогою 
сучасних методів

Ціноутворення Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
диференційований залік

ПРН 20. Знати 
основи бізнес-
планування, 
оцінювання 
кон’юнктури 
ринків та 
результатів 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних і 
біржових 
структур з 
урахуванням 
ризиків

Економічна практика Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні та семінарські 
заняття);
екскурсії;
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання задач);
підготовка звіту

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
диференційований залік

ПРН 13. 
Використовувати 
знання форм 
взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин 
для забезпечення 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур

Оцінка 
конкурентоспроможно
сті бізнесу

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
диференційований залік



евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

ПРН 5. 
Організовувати 
пошук, 
самостійний відбір, 
якісну обробку 
інформації з різних 
джерел для 
формування банків 
даних у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Оцінка 
конкурентоспроможно
сті бізнесу

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
диференційований залік

ПРН 7. 
Демонструвати 
підприємливість в 
різних напрямах 
професійної 
діяльності та 
брати 
відповідальність за 
результати

Політекономія Словесний метод (лекція, 
співбесіда тощо);
наочний метод (метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(підготовка рефератів, 
доповідей)

Усний (усне опитування, 
захист  презентації); 
письмовий (контрольна 
робота, реферат, 
дослідницька робота);
 залік

ПРН 9. Знати 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної і 
правової держави

Політекономія Словесний метод (лекція, 
співбесіда тощо);
наочний метод (метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(підготовка рефератів, 
доповідей)

Усний (усне опитування, 
захист  презентації); 
письмовий (контрольна 
робота, реферат, 
дослідницька робота);
 залік

ПРН 1. 
Використовувати 
базові знання з 
підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності й уміння 
критичного 
мислення, аналізу 
та синтезу в 
професійних цілях

Вища математика Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи); тестовий контроль; 
розрахункові роботи; 
екзамен

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 

Вища математика Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи); тестовий контроль; 



вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

розрахункові роботи; 
екзамен

ПРН 11. 
Демонструвати 
базові й 
структуровані 
знання у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності 
для подальшого 
використання на 
практиці

Вища математика Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи); тестовий контроль; 
розрахункові роботи; 
екзамен

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

Інформатика і 
комп’ютерна техніка

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, лабораторні 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи); тестовий контроль; 
захист лабораторних робіт; 
екзамен

ПРН 4. 
Використовувати 
сучасні 
комп’ютерні і 
телекомунікаційні 
технології обміну 
та 
розповсюдження 
професійно 
спрямованої 
інформації у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Інформатика і 
комп’ютерна техніка

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, лабораторні 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи); тестовий контроль; 
захист лабораторних робіт; 
екзамен

ПРН 5. 
Організовувати 
пошук, 
самостійний відбір, 
якісну обробку 
інформації з різних 
джерел для 
формування банків 
даних у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Інформатика і 
комп’ютерна техніка

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, лабораторні 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи); тестовий контроль; 
захист лабораторних робіт; 
екзамен



методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

ПРН 14. Вміти 
застосовувати 
інноваційні підходи 
в підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

Інформатика і 
комп’ютерна техніка

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, лабораторні 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи); тестовий контроль; 
захист лабораторних робіт; 
екзамен

ПРН 3. Мати 
навички письмової 
та усної 
професійної 
комунікації 
державною й 
іноземною 
(англійською) 
мовами

Іноземна мова Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні та семінарські 
заняття);
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(підготовка рефератів,  
доповідей)

Усний (опитування, 
презентація,
тести); письмовий 
(контрольна
робота, есе); тести, залік

ПРН 4. 
Використовувати 
сучасні 
комп’ютерні і 
телекомунікаційні 
технології обміну 
та 
розповсюдження 
професійно 
спрямованої 
інформації у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Іноземна мова Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні та семінарські 
заняття);
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(підготовка рефератів,  
доповідей)

Усний (опитування, 
презентація,
тести); письмовий 
(контрольна
робота, есе); тести, залік

ПРН 10. 
Демонструвати 
здатність діяти 
соціально 
відповідально на 
основі етичних, 
культурних, 
наукових цінностей 
і досягнень 
суспільства

Іноземна мова Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні та семінарські 
заняття);
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(підготовка рефератів,  
доповідей)

Усний (опитування, 
презентація,
тести); письмовий 
(контрольна
робота, есе); тести, залік

ПРН 19. 
Застосовувати 
знання й уміння для 
забезпечення 

Іноземна мова Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 

Усний (опитування, 
презентація,
тести); письмовий 
(контрольна



ефективної 
організації 
зовнішньоекономіч
ної діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур з 
урахуванням 
ринкової 
кон’юнктури і 
діючих правових 
норм

демонстрацій);
практичний метод 
(практичні та семінарські 
заняття);
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(підготовка рефератів,  
доповідей)

робота, есе); тести, залік

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

Інформаційні системи 
та технології на 
підприємстві

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи); тестовий контроль; 
розрахункові роботи; 
екзамен

ПРН 4. 
Використовувати 
сучасні 
комп’ютерні і 
телекомунікаційні 
технології обміну 
та 
розповсюдження 
професійно 
спрямованої 
інформації у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Інформаційні системи 
та технології на 
підприємстві

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи); тестовий контроль; 
розрахункові роботи; 
екзамен

ПРН 1. 
Використовувати 
базові знання з 
підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності й уміння 
критичного 
мислення, аналізу 
та синтезу в 
професійних цілях

Політекономія Словесний метод (лекція, 
співбесіда тощо);
наочний метод (метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(підготовка рефератів, 
доповідей)

Усний (усне опитування, 
захист  презентації); 
письмовий (контрольна 
робота, реферат, 
дослідницька робота); залік

ПРН 16. Знати 
нормативно-
правове 
забезпечення 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур і 
застосовувати 
його на практиці

Правознавство Словесний метод (лекція, 
співбесіда тощо);
наочний метод (метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(підготовка рефератів, 
доповідей)

Усний (усне опитування, 
захист  презентації); 
письмовий (контрольна 
робота, реферат, 
дослідницька робота); залік

ПРН 13. 
Використовувати 

Правознавство Словесний метод (лекція, 
співбесіда тощо);

Усний (усне опитування, 
захист  презентації); 



знання форм 
взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин 
для забезпечення 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур

наочний метод (метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(підготовка рефератів, 
доповідей)

письмовий (контрольна 
робота, реферат, 
дослідницька робота); залік

ПРН 10. 
Демонструвати 
здатність діяти 
соціально 
відповідально на 
основі етичних, 
культурних, 
наукових цінностей 
і досягнень 
суспільства

Правознавство Словесний метод (лекція, 
співбесіда тощо);
наочний метод (метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(підготовка рефератів, 
доповідей)

Усний (усне опитування, 
захист  презентації); 
письмовий (контрольна 
робота, реферат, 
дослідницька робота); залік

ПРН 1. 
Використовувати 
базові знання з 
підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності й уміння 
критичного 
мислення, аналізу 
та синтезу в 
професійних цілях

Історія та культура 
України

Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда 
тощо);наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);практичний 
метод (практичні 
заняття);репродуктивний 
метод;евристичний 
метод;робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування); самостійна 
робота (підготовка 
рефератів, доповідей, 
досліджень)

Усний (опитування, 
презентація,
співбесіда, захист 
дослідницької роботи, 
реферату); письмовий 
(контрольна
робота, написання 
реферату); екзамен

ПРН 9. Знати 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної і 
правової держави

Історія та культура 
України

Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); практичний 
метод (практичні заняття); 
репродуктивний метод; 
евристичний метод; робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, 
тезування); самостійна 
робота (підготовка 
рефератів, доповідей, 
досліджень)

Усний (опитування, 
презентація,
співбесіда, захист 
дослідницької роботи, 
реферату); письмовий 
(контрольна
робота, написання 
реферату); екзамен

ПРН 10. 
Демонструвати 
здатність діяти 
соціально 
відповідально на 
основі етичних, 
культурних, 
наукових цінностей 
і досягнень 
суспільства

Історія та культура 
України

Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо); 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій); практичний 
метод (практичні заняття); 
репродуктивний метод; 
евристичний метод; робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, 
тезування); самостійна 
робота (підготовка 
рефератів, доповідей, 
досліджень)

Усний (опитування, 
презентація,
співбесіда, захист 
дослідницької роботи, 
реферату); письмовий 
(контрольна
робота, написання 
реферату); екзамен

ПРН 3. Мати 
навички письмової 
та усної 
професійної 
комунікації 
державною й 

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 

Усний (опитування, 
презентація,
тести); письмовий 
(контрольна
робота, есе); тести, залік



іноземною 
(англійською) 
мовами

(практичні та семінарські 
заняття);
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(підготовка рефератів, 
доповідей)

ПРН 4. 
Використовувати 
сучасні 
комп’ютерні і 
телекомунікаційні 
технології обміну 
та 
розповсюдження 
професійно 
спрямованої 
інформації у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні та семінарські 
заняття);
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(підготовка рефератів,  
доповідей)

Усний (опитування, 
презентація,
тести); письмовий 
(контрольна
робота, есе); тести, залік

ПРН 10. 
Демонструвати 
здатність діяти 
соціально 
відповідально на 
основі етичних, 
культурних, 
наукових цінностей 
і досягнень 
суспільства

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні та семінарські 
заняття);
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(підготовка рефератів,  
доповідей)

Усний (опитування, 
презентація,
тести); письмовий 
(контрольна
робота, есе); тести, залік

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

Філософія Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій, демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття, 
семінарські заняття);
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(підготовка рефератів, 
доповідей)

Усний (опитування, 
презентація,
співбесіда, захист 
дослідницької роботи, 
реферату), письмовий 
(контрольна
робота); залік

ПРН 5. 
Організовувати 
пошук, 
самостійний відбір, 
якісну обробку 
інформації з різних 
джерел для 
формування банків 
даних у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Інформаційні системи 
та технології на 
підприємстві

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи); тестовий контроль; 
розрахункові роботи; 
екзамен

ПРН 9. Знати 
вимоги до 

Філософія Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо);

Усний (опитування, 
презентація,



діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної і 
правової держави

наочний метод (метод 
ілюстрацій, демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття, 
семінарські заняття);
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(підготовка рефератів, 
доповідей)

співбесіда, захист 
дослідницької роботи, 
реферату), письмовий 
(контрольна
робота); залік

ПРН 14. Вміти 
застосовувати 
інноваційні підходи 
в підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

Оцінка 
конкурентоспроможно
сті бізнесу

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
диференційований залік

ПРН 7. 
Демонструвати 
підприємливість в 
різних напрямах 
професійної 
діяльності та 
брати 
відповідальність за 
результати

Фізичне виховання Командні (групові) методи 
навчання;
практичні методи навчання;
словесний метод (лекція, 
співбесіда тощо);
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(підготовка рефератів, 
доповідей)

Усний (опитування, 
презентація,
захист реферату), 
письмовий (контрольна
робота), спортивні 
нормативи з різних видів 
спорту, змагання, залік

ПРН 1. 
Використовувати 
базові знання з 
підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності й уміння 
критичного 
мислення, аналізу 
та синтезу в 
професійних цілях

Соціологія Словесний метод (лекція, 
співбесіда тощо);
наочний метод (метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(підготовка рефератів, 
доповідей)

Усний (усне опитування, 
захист  презентації); 
письмовий (контрольна 
робота, реферат, 
дослідницька робота); залік

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності      

Соціологія Словесний метод (лекція, 
співбесіда тощо);
наочний метод (метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(підготовка рефератів, 
доповідей)

Усний (усне опитування, 
захист  презентації); 
письмовий (контрольна 
робота, реферат, 
дослідницька робота); залік

ПРН 4. 
Використовувати 
сучасні 
комп’ютерні і 
телекомунікаційні 

Соціологія Словесний метод (лекція, 
співбесіда тощо);
наочний метод (метод 
демонстрацій);
практичний метод 

Усний (усне опитування, 
захист  презентації); 
письмовий (контрольна 
робота, реферат, 
дослідницька робота); залік



технології обміну 
та 
розповсюдження 
професійно 
спрямованої 
інформації у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

(практичні, семінарські 
заняття);
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(підготовка рефератів, 
доповідей)

ПРН 5. 
Організовувати 
пошук, 
самостійний відбір, 
якісну обробку 
інформації з різних 
джерел для 
формування банків 
даних у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Соціологія Словесний метод (лекція, 
співбесіда тощо);
наочний метод (метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(підготовка рефератів, 
доповідей)

Усний (усне опитування, 
захист  презентації); 
письмовий (контрольна 
робота, реферат, 
дослідницька робота); залік

ПРН 9. Знати 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної і 
правової держави

Правознавство Словесний метод (лекція, 
співбесіда тощо);
наочний метод (метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(підготовка рефератів, 
доповідей)

Усний (усне опитування, 
захист  презентації); 
письмовий (контрольна 
робота, реферат, 
дослідницька робота); залік

ПРН 10. 
Демонструвати 
здатність діяти 
соціально 
відповідально на 
основі етичних, 
культурних, 
наукових цінностей 
і досягнень 
суспільства

Філософія Словесний метод (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій, демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття, 
семінарські заняття);
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(підготовка рефератів, 
доповідей)

Усний (опитування, 
презентація,
співбесіда, захист 
дослідницької роботи, 
реферату), письмовий 
(контрольна
робота); залік

ПРН 14. Вміти 
застосовувати 
інноваційні підходи 
в підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

Інформаційні системи 
та технології на 
підприємстві

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи); тестовий контроль; 
розрахункові роботи; 
екзамен

ПРН 6. Вміти 
працювати в 
команді, мати 
навички 
міжособистісної 
взаємодії, які 

Фізичне виховання Командні (групові) методи 
навчання;
практичні методи навчання;
словесний метод (лекція, 
співбесіда тощо);
робота з навчально-

Усний (опитування, 
презентація,
захист реферату), 
письмовий (контрольна
робота), спортивні 
нормативи з різних видів 



дозволяють 
досягати 
професійних цілей

методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(підготовка рефератів, 
доповідей)

спорту, змагання, залік

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

Статистика Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи); тестовий контроль; 
розрахункові роботи; 
екзамен

ПРН 7. 
Демонструвати 
підприємливість в 
різних напрямах 
професійної 
діяльності та 
брати 
відповідальність за 
результати

Маркетинг Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
залік

ПРН 1. 
Використовувати 
базові знання з 
підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності й уміння 
критичного 
мислення, аналізу 
та синтезу в 
професійних цілях

Економіка 
підприємства

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен

ПРН 9. Знати 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної і 
правової держави

Економіка 
підприємства

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен



ПРН 11. 
Демонструвати 
базові й 
структуровані 
знання у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності 
для подальшого 
використання на 
практиці

Економіка 
підприємства

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен

ПРН 13. 
Використовувати 
знання форм 
взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин 
для забезпечення 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур

Економіка 
підприємства

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

Електронна комерція Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен

ПРН 4. 
Використовувати 
сучасні 
комп’ютерні і 
телекомунікаційні 
технології обміну 
та 
розповсюдження 
професійно 
спрямованої 
інформації у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Електронна комерція Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен

ПРН 6. Вміти 
працювати в 
команді, мати 
навички 
міжособистісної 

Маркетинг Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);



взаємодії, які 
дозволяють 
досягати 
професійних цілей

практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

тестовий контроль;
розрахункові роботи;
залік

ПРН 5. 
Організовувати 
пошук, 
самостійний відбір, 
якісну обробку 
інформації з різних 
джерел для 
формування банків 
даних у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Електронна комерція Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен

ПРН 11. 
Демонструвати 
базові й 
структуровані 
знання у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності 
для подальшого 
використання на 
практиці

Торговельне 
підприємництво

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен

ПРН 14. Вміти 
застосовувати 
інноваційні підходи 
в підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

Торговельне 
підприємництво

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен

ПРН 21. Знати 
основи  
підприємницької 
діяльності та 
застосовувати 
знання та навички 
при  організації  
підприємства будь 
якої форми 
власності

Торговельне 
підприємництво

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен



евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

ПРН 22.  Знати 
основи організації 
торгівлі та вміти 
організовувати 
торгівельну 
діяльність в будь 
яких сферах 
економіки

Торговельне 
підприємництво

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен

ПРН 16. Знати 
нормативно-
правове 
забезпечення 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур і 
застосовувати 
його на практиці

Економічна безпека 
бізнесу

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен

ПРН 17. Вміти 
вирішувати 
професійні 
завдання з 
організації 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур і 
розв’язувати 
проблеми у 
кризових ситуаціях 
з урахуванням 
зовнішніх та 
внутрішніх впливів

Економічна безпека 
бізнесу

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен

ПРН 1. 
Використовувати 
базові знання з 
підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності й уміння 
критичного 
мислення, аналізу 
та синтезу в 
професійних цілях

Статистика Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи); тестовий контроль; 
розрахункові роботи; 
екзамен



(розв’язання завдань)

ПРН 6. Вміти 
працювати в 
команді, мати 
навички 
міжособистісної 
взаємодії, які 
дозволяють 
досягати 
професійних цілей

Електронна комерція Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні, семінарські 
заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен

ПРН 5. 
Організовувати 
пошук, 
самостійний відбір, 
якісну обробку 
інформації з різних 
джерел для 
формування банків 
даних у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Маркетинг Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
залік

ПРН 22.  Знати 
основи організації 
торгівлі та вміти 
організовувати 
торгівельну 
діяльність в будь 
яких сферах 
економіки

Бухгалтерський облік Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
залік

ПРН 5. 
Організовувати 
пошук, 
самостійний відбір, 
якісну обробку 
інформації з різних 
джерел для 
формування банків 
даних у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

Менеджмент Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
залік

ПРН 5. 
Організовувати 
пошук, 
самостійний відбір, 
якісну обробку 
інформації з різних 

Статистика Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи); тестовий контроль; 
розрахункові роботи; 



джерел для 
формування банків 
даних у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

екзамен

ПРН 10. 
Демонструвати 
здатність діяти 
соціально 
відповідально на 
основі етичних, 
культурних, 
наукових цінностей 
і досягнень 
суспільства

Теорія ймовірності і 
математична 
статистика

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи); тестовий контроль; 
розрахункові роботи; залік

ПРН 11. 
Демонструвати 
базові й 
структуровані 
знання у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності 
для подальшого 
використання на 
практиці

Теорія ймовірності і 
математична 
статистика

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи); тестовий контроль; 
розрахункові роботи; залік

ПРН 1. 
Використовувати 
базові знання з 
підприємництва, 
торгівлі і біржової 
діяльності й уміння 
критичного 
мислення, аналізу 
та синтезу в 
професійних цілях

Фінанси Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

Фінанси Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен



тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

ПРН 9. Знати 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
зумовлені 
необхідністю 
забезпечення 
сталого розвитку 
України, її 
зміцнення як 
демократичної, 
соціальної і 
правової держави

Фінанси Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен

ПРН 11. 
Демонструвати 
базові й 
структуровані 
знання у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності 
для подальшого 
використання на 
практиці

Фінанси Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

Теорія ймовірності і 
математична 
статистика

Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи); тестовий контроль; 
розрахункові роботи; залік

ПРН 17. Вміти 
вирішувати 
професійні 
завдання з 
організації 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур і 
розв’язувати 
проблеми у 
кризових ситуаціях 
з урахуванням 
зовнішніх та 
внутрішніх впливів

Фінанси Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен

ПРН 4. 
Використовувати 
сучасні 
комп’ютерні і 
телекомунікаційні 

Менеджмент Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);



технології обміну 
та 
розповсюдження 
професійно 
спрямованої 
інформації у сфері 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової діяльності

практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

тестовий контроль;
розрахункові роботи;
залік

ПРН 13. 
Використовувати 
знання форм 
взаємодії суб’єктів 
ринкових відносин 
для забезпечення 
діяльності 
підприємницьких, 
торговельних та 
біржових 
структур

Фінанси Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
екзамен

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

Менеджмент Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
залік

ПРН 6. Вміти 
працювати в 
команді, мати 
навички 
міжособистісної 
взаємодії, які 
дозволяють 
досягати 
професійних цілей

Менеджмент Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
залік

ПРН 21. Знати 
основи  
підприємницької 
діяльності та 
застосовувати 
знання та навички 
при  організації  
підприємства будь 
якої форми 
власності

Бухгалтерський облік Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
залік



тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

ПРН 2. 
Застосовувати 
набуті знання для 
виявлення, 
постановки та 
вирішення завдань 
за різних 
практичних 
ситуацій в 
підприємницькій, 
торговельній та 
біржовій діяльності

Бухгалтерський облік Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
залік

ПРН 18. Знати 
основи обліку та 
оподаткування в 
підприємницькій, 
торговельній і 
біржовій діяльності

Бухгалтерський облік Словесний метод (лекція, 
дискусія, тощо);
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
практичний метод 
(практичні заняття);
інформаційно-рецептивний 
метод;
репродуктивний метод;
евристичний метод;
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, 
тезування);
самостійна робота 
(розв’язання завдань)

Усний контроль (усне 
опитування);.
письмовий контроль 
(модульні контрольні 
роботи);
тестовий контроль;
розрахункові роботи;
залік

 


