
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Кременчуцький національний університет імені 
Михайла Остроградського

Освітня програма 53685 Середня освіта (українська мова і література; 
англійська мова і література)

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 014 Середня освіта

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 218

Повна назва ЗВО Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського

Ідентифікаційний код ЗВО 05385631

ПІБ керівника ЗВО Загірняк Михайло Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.kdu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/218

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 53685

Назва ОП Середня освіта (українська мова і література; англійська мова і 
література)

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність 014 Середня освіта

Спеціалізація (за наявності) 014.01 Українська мова і література

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст»
 

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

Кафедра лінгводидактики та журналістики

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

Кафедра кафедра здоров’я людини та фізичної культури, кафедра 
психології, педагогіки та філософії, кафедра гуманітарних наук, культури 
і мистецтва, кафедра газузевих юридичних наук, кафедра цивільної 
безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Корпуси № 1, № 3 м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 20,
корпус № 7 м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 21/1,
спортивний комплекс «Політехнік» 
м. Кременчук, проспект Свободи, буд. 56

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

учитель української мови і літератури; учитель англійської мови

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 135070

ПІБ гаранта ОП Сошенко Світлана Михайлівна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

sizova@kdu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(096)-797-30-53

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовку вчителів з української мови і літератури та англійської мови в Кременчуцькому національному 
університеті імені Михайла Остроградського (КрНУ) було розпочато в 2019 р. відповідно до виданої ліцензії на 
освітню діяльність за спеціальністю 014 «Середня освіта (українська мова і література)».
Підготовка вчителів з української мови і літератури та англійської мови здійснюється з метою забезпечення 
закладів загальної середньої освіти держави та регіону висококваліфікованими фахівцями, здатними на високому 
професійному рівні викладати українську мову і літературу, англійську мову.  Гостру потребу у таких 
багатопрофільних фахівцях відчувають сільські школи  у зв’язку з реформою середньої освіти в Україні. Одночасна 
підготовка вчителів рідної та іноземної мов закладає підвалини  упровадження міжпредметної інтеграції в умовах 
закладу загальної середньої освіти. Учитель, озброєний саме таким комплексом предметних спеціальностей, 
здатний вибудовувати єдину стратегію мовно-літературної підготовки, координувати набуття в учнів 
компетентностей, легко опановувати  інноваційні технології навчання  і впроваджувати їх у практику викладання 
української та англійської мов. 
Здійснення підготовки вчителів з української мови і літератури та англійської мови зумовлено тим, що останнім 
часом педагоги з такою кваліфікацією є надзвичайно затребуваними з огляду на необхідність розвитку державної 
мови і української культури та євроінтеграційні процеси в Україні.
Підготовку фахових молодших бакалаврів з спеціальності 014.01 «Середня освіта (українська мова і література» 
здійснює Обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка»  
(https://kpk.edu.ua/), у Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені В.О. Сухомлинського 
(http://www.opk.org.ua/) готують фахових молодших бакалаврів зі спеціальності 013 «Початкова освіта», тобто 
випускники цих освітніх закладів мають змогу продовжити навчання в КрНУ, що дозволяє їм територіально зручно 
реалізувати право на безперервне навчання (http://surl.li/ixnq ).
Актуальність і перспективність підготовки бакалаврів за ОП «Середня освіта (українська мова і література; 
англійська мова і література)» в КрНУ зумовлена ще й тим, що освітня сфера у місті та регіоні активно розвивається.  
Пропонована ОП постійно модернізується з урахуванням рекомендацій стейкхолдерів (http://surl.li/ecfql), досвіду 
ЗВО України, які здійснюють підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня за різними освітньо-
професійними програмами за спеціальністю 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», та тенденцій 
розвитку освітньої галузі: удосконалюються мета, компетентності, програмні результати навчання, компоненти, 
уточнююуються основний фокус та особливості. 
У 2019 р. ОП «Середня освіта (українська мова і література; англійська мова і література)» була оновлена відповідно 
до «Рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження 
внутрішньої системи забезпечення якості», затверджених рішенням Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти (протокол від 26.06.2019 р. № 6 (http://surl.li/jlby), з метою урахування пропозицій стейкхолдерів, у 
тому числі й щодо оновлення переліку пропонованих вибіркових компонент (протокол засідання робочої групи від 
01.07.2019 р. № 1), і затверджена Вченою радою КрНУ (протокол від 30.08.2019 р. № 1).
Чергове оновлення ОП відбулося у 2020 р. ОП затверджена Вченою радою КрНУ (протокол від 14.05.2020 р. № 6) з 
метою врахування побажань стейкхолдерів, у тому числі й потенційних працедавців (протокол засідання робочої 
групи від 18.04.2020 р. № 2), її відповідності сучасним вимогам розвитку освітньої сфери. 
Оновлення ОП в 2021 р. відбувалось з урахуванням рекомендацій стейкхолдерів (протокол засідання робочої групи 
від 22.04.2021 р. № 3), а також учасників конференції-обговорення ОП із ЗВО-партнерами (http://surl.li/ecfpt). ОП 
затверджена Вченою радою КрНУ (протокол від 29.06.2021 р. № 10).
2022 р. ОП була оновлена з урахуванням рекомендацій стейкхолдерів (протокол засідання робочої групи від 
21.04.2021 р. № 4).  ОП затверджена Вченою радою КрНУ (протокол від 26.05.2022 р. № 8).  В аспекті реалізації 
студентоцентрованого підходу до надання здобувачам вищої освіти освітніх послуг передбачене в ОП збільшення 
кількості вибіркових компонент розширює можливості формування їхніх індивідуальних освітніх траєкторій.
Удосконалення пропонованої ОПП відбувається регулярно з метою її відповідності вимогам розвитку освітньої 
галузі, сучасним тенденціям розвитку освітньої діяльності, з урахуванням пропозицій стейкхолдерів відповідно до 
«Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторинг і перегляд освітніх програм» (http://surl.li/jult). 
Так, з 01.01.2023 р. на сайті КрНУ для громадського обговорення розміщено проєкт ОПП «Середня освіта 
(українська мова і література; англійська мова і література)» першого рівня вищої освіти.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2022 - 2023 10 10 0

2 курс 2021 - 2022 8 7 0
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3 курс 2020 - 2021 9 9 0

4 курс 2019 - 2020 13 13 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 27090 Українська мова і література
23078 Фізична культура
28336 Середня освіта (Інформатика)
28341 Середня освіта (Фізична культура)
31111 Середня освіта (Українська мова і література)
53685 Середня освіта (українська мова і література; англійська 
мова і література)
10125 Інформатика

другий (магістерський) рівень 10329 Інформатика
40408 Середня освіта (Інформатика)

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 67950 22420

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

67950 22420

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма OPP-014-01-02-SOU-2022.pdf wjq+2mYb0eJzNToyYkEPo91oAGpQ/ia1B0lAPzviLfI=

Навчальний план за ОП NP-014-01-02-SOU-2022.pdf W91SifKuHpH12C1/MmgDhiDtmjP83UYwz6V6jjL5ico=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

retsenziia-2022-1.pdf 7qyxDZNNiA5AggfTNZqAtvasrtAx6Ww+j1UZeE7bIno=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

retsenziia-vidguk 2022 2.pdf 8qrc1IoMFMxcaD/5i8H/HiYMggaAFK/gg4OcBT0G0J4=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Метою ОП є набуття здобувачами вищої освіти здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі середньої освіти, 
систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадських 
якостей, морально-етичних цінностей, компетентностей у галузі середньої освіти. Програма передбачає набуття 
здобувачами соціальних навичок (soft skills), зокрема, навичок комунікації,  роботи в команді, критичного мислення, 
етичності, відповідальності.
Унікальність ОП полягає у задоволенні потреб закладів загальної середньої освіти Кременчука та регіону у 
вчителях, здатних викладати українську мову і літературу, англійську мову. Гостру потребу у таких 
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багатопрофільних фахівцях відчувають сільські школи у зв’язку з реформою середньої освіти в Україні. Одночасна 
підготовка вчителів рідної та іноземної мов закладає підвалини упровадження міжпредметної інтеграції в умовах 
ЗЗСО. Учитель, озброєний саме таким комплексом предметних спеціальностей, здатний вибудовувати єдину 
стратегію мовно-літературної підготовки, координувати набуття в учнів компетентностей.
Також своєрідність ОП полягає у значному обсязі практичної підготовки. Практика передбачена на кожному курсі, 
що є відповіддю на потреби роботодавців та здобувачів освіти. У процесі реалізації ОП впроваджується залучення 
професіоналів-практиків до організації освітнього процесу (http://surl.li/ecfrl). ОП орієнтована на освітню сферу 
регіону, ураховує пропозиції потенційних роботодавців (http://surl.li/ecfrt).

 

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

Мета ОП відповідає місії КрНУ, що полягає в підготовці конкурентоспроможного людського капіталу для 
інноваційного розвитку України, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та 
держави у кваліфікованих фахівцях, і базується на принципах автономії, академічної доброчесності, академічної 
мобільності, академічної свободи. Метою реалізації місії є отримання особою сукупності систематизованих знань, 
умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадських якостей тощо. Головні 
цілі КрНУ – формування світогляду і виховання молоді; професійна підготовка фахівців; наукові дослідження, 
інноваційна діяльність; соціалізація молоді та інших соціальних груп; проєктування суспільного розвитку на 
глобальному, регіональному та місцевому рівнях тощо (http://surl.li/jtpn). Стратегічні напрями розвитку КрНУ 
зумовлені його місією й передбачають комплексне підвищення якості освіти і науки, удосконалення освітніх 
програм, постійний моніторинг якості навчання, зв'язок з роботодавцями, їхнє залучення до контролю якості 
підготовки фахівців, розширення зав’язків із ЗВО інших країн, інтеграцію освіти, науки й економіки на 
регіональному, національному та міжнародному рівнях, посилення просвітницької роботи тощо (http://surl.li/jtpo). 
Цілі ОП відповідають місії та стратегії КрНУ: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані 
задачі та практичні ситуації у процесі навчання та професійної діяльності в галузі базової середньої освіти.

 

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

Формування мети ОП, визначення її основного фокусу, програмних результатів навчання, на основі чого й 
формуються загальні та спеціальні компетентності й визначаються освітні компоненти, було здійснено, 
орієнтуючись, у першу чергу, на інтереси здобувачів: підготовка до самостійної професійної діяльності, оволодіння 
методикою поглиблення знань та удосконалення практичних умінь і навичок, розвиток світоглядних і громадських 
якостей, соціалізація тощо. До того ж здобувачі вищої освіти А. Свистунов (ОП-2019), Є Жилова-Вельтер (ОП-2019), 
А. Джалілова (ОП-2020), Д. Згола (ОП-2020), А. Коваль (ОП-2021) брали участь у розробці й модернізації ОП, у 
засіданнях робочої групи щодо обговорення ОП (http://surl.li/ecfte, http://surl.li/ecfth, http://surl.li/ecftj). При 
розробці ОП і навчальних планів беруться до уваги результати анкетування здобувачів (http://surl.li/eofqf, 
http://surl.li/eofqb, http://surl.li/eofpv), що дозволяє з’ясувати, чи відповідає навчання за спеціальністю сучасним 
вимогам, чи є воно практично орієнтованим, чи відповідає зміст ОК сучасним потребам регіону, який обсяг 
аудиторної і самостійної роботи є оптимальним тощо. 

- роботодавці

Під час формулювання цілей та ПРН ОП враховуються інтереси роботодавців, які представляють ЗЗСО міста й 
регіону. Роботодавці беруть участь у засіданнях робочої групи щодо обговорення ОП, у рецензуванні ОП, залучені до 
розробки й модернізації ОП (http://surl.li/ecfsx), а також до викладання. Так, при перегляді ОП у 2019-2022 рр. було 
враховано пропозиції директора Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Г. Ф. Москалика і керівників 
ліцеїв та гімназій міста О. М. Шиян,  В. О. Носкіна та О. В. Білоножко щодо баз практик, розширення змісту ОК 
«Теорія та практика дидактики» для забезпечення формування здатності управляти освітнім процесом, зокрема, 
планувати його, розширення змісту ОК «Методика викладання англійської мови», що забезпечить поглиблення 
компетентностей, пов’язаних із здатністю використовувати досягнення сучасної науки у професійній діяльності, 
розширення змісту ОК «Методика викладання літератури» з метою вивчення літератури рідного краю; з метою 
посилення здатності до міжособистісної взаємодії передбачити введення  ОК «Основи теорії мовної комунікації»,  з 
метою поглиблення умінь та навичок використовувати ІКТ у освітньому процесі передбачити введення ОК «Теорія і 
практика соціальних комунікацій», для поглиблення компетентностей, пов’язаних зі здатністю забезпечувати 
навчання учнів англійської мови та спілкуватися нею передбачити введення ОК «Практикум з англійської фонетики 
(http://surl.li/ecftd; http://surl.li/ecfte; http://surl.li/ecfth; http://surl.li/ecftj)

- академічна спільнота

До формування цілей, ПРН, компетентностей, переліку й змісту ОК ОП активно долучається академічна спільнота 
як КрНУ, так і інших ЗВО. Так, починаючи з 2019 р. у засіданнях РГ щодо обговорення ОП беруть участь О. В. 
Літвінова, В. В. Костін. 11 червня 2021 р. у форматі ZOOM-конференції відбулося обговорення ОП, у якому взяли 
участь представники Тернопільського національного педагогічного університет імені Володимира Гнатюка 
(кафедра української мови та методики її навчання і кафедра теорії і методики викладання української та світової 
літератури); Маріупольського державного університету (кафедра української філології); Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля (кафедра філології та журналістики) (http://surl.li/ecfpt). Під 
час перегляду ОП представники академічної спільноти внесли такі пропозиції: в особливості ОП, окрім 
багатопрофільної підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, додати набуття ними soft 
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skills; збільшити увагу до практичної підготовки; основним фокусом ОП вважати формування у здобувачів вищої 
освіти інтегральної, загальних та спеціальних компетентностей для здійснення професійної діяльності у галузі 
середньої освіти, підготовка вчителя української мови і літератури та англійської мови з акцентом на практичній 
підготовці; забезпечити в ОП поглиблення здатності орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і 
критично оцінювати інформацію,  використовувати відкриті ресурси, інформаційно-комунікаційні та цифрові 
технології.

- інші стейкхолдери

З огляду на те, що ОП орієнтована на забезпечення, перш за все, регіональних потреб освітньої галузі, до її розробки 
й обговорення, у тому числі й формулювання цілей та програмних результатів навчання, залучаються органи 
місцевого департаменту освіти. Так, у засіданнях робочої групи з перегляду ОП брав участь Г. Ф. Москалик, директор 
департаменту освіти Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету.

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

Формування цілей та програмних результатів навчання ОП здійснювалося з усвідомленням необхідності підготовки 
педагогічних працівників нової генерації, а також, відповідно до Концепції нової української школи 
(http://surl.li/ecftx) та Концепції розвитку педагогічної освіти (http://surl.li/jhth), створення умов для залучення до 
педагогічної діяльності фахівців інших професій та забезпечення умов для становлення і розвитку сучасних 
альтернативних моделей безперервного професійного та особистісного розвитку педагогів, які, у тому числі, стануть 
ключовою умовою впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. До того ж серед найбільш затребуваних сьогодні 
hard skills виділено здатність до аналітичних досліджень, навички роботи з людьми (доповідь «Молодь на ринку 
праці: навички XXI століття та побудова кар’єри», http://surl.li/bhdas). Soft skills доповнюють hard skills, 
забезпечують успішну участь у робочому процесі, високу продуктивність тощо. ОП втілює в підготовку здобувачів 
ВО формування як жорстких, так і м’яких навичок, які відображаються в цілях та ПРН ОП, що дозволяє забезпечити 
багатопрофільну підготовку висококваліфікованих педагогів, зокрема й набуття ними soft skills, та спрямовується на 
реалізацію потенційних можливостей здобувачів забезпечувати потреби держави та регіону у сфері освіти.

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

При формулюванні цілей і програмних результатів навчання ОП було враховано основні принципи розвитку галузі, 
задекларовані державою (http://surl.li/ecftx; http://surl.li/jhth, http://surl.li/ecfvh). Стратегія розвитку Полтавської 
області 2021-2027 (http://surl.li/jtqw) одним із основних ключових напрямів визначає створення сучасного 
освітнього простору як базису для задоволення потреб суспільства та економіки. Також Стратегією передбачено 
поширення практики вивчення іноземних мов дітьми як засіб розвитку виховання та особистісного становлення 
дитини. Зазначені тенденції було враховано під час визначення цілей та ПРН ОП, необхідних для ефективної 
професійної діяльності у освітній галузі (http://surl.li/ecfqc).

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

При формулюванні цілей та програмних результатів навчання ОПП використано досвід ЗВО України, які 
здійснюють підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня за різними освітньо-професійними програмами 
за спеціальністю 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями), зокрема: Тернопільського національного 
педагогічного університет імені Володимира Гнатюка; Прикарпатського національного університету імені В. 
Стефаника, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Маріупольського 
державного університету; Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля тощо. Також було 
враховано досвід підготовки педагогів Університету Лестера (Велика Британія), з яким КрНУ підписав меморандум 
про співпрацю (http://surl.li/ecfxm), зокрема було внесено зміни у зміст ОК «Практичний курс англійської мови», 
«Практикум з англійської фонетики», «Методика викладання англійської мови». 

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

У зв’язку із затвердженням наказом Міністерства економіки України № 2736 від 23.12.2020 року Професійного 
стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу 
загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» і введенням в дію 
Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка 
спеціальності 013 «Початкова освіта» (http://surl.li/tvle) у 2021 р. було оновлено ОП, у тому числі і з метою 
досягнення ПРН, визначених в цих документах, які забезпечуються такими ОК: «Педагогіка», «Психологія», 
«Теорія і практика дидактики», «Методика викладання української мови» «Методика викладання літератури», 
«Методика викладання англійської мови» тощо.

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

ПРН за ОП з метою відповідності вимогам Національної рамки кваліфікацій (http://surl.li/gkrz) розроблялися на 
основі Професійного стандарту за професією «Вчитель закладу загальної середньої освіти» та Стандарту вищої 
освіти України першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 013 
«Початкова освіта».

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)?

240

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

65

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

Зміст ОП визначається описом предметної області, що відповідає Професійному стандарту за професією «Вчитель 
закладу загальної середньої освіти» і Національній рамці кваліфікацій. Об’єктом є освітній процес у середній школі. 
Цілями навчання є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні ситуації у 
процесі навчання та професійної діяльності в галузі базової середньої освіти. ОП орієнтована на формування 
висококваліфікованого і конкурентоспроможного фахівця у сфері середньої освіти. Теоретичний зміст предметної 
області: теоретично-практичні засади процесу навчання, виховання та розвитку школярів в умовах освітнього 
середовища середньої школи. Теоретичний зміст предметної області забезпечується окремими ОК ОП, які 
формують логічну взаємопов’язану систему, у результаті реалізації якої й досягаються заявлені цілі й ПРН. У 
силабусах дисциплін подано теми, деталізовано їхній зміст, що дозволяє в достатньому обсязі вирішувати завдання 
предметної області. Лекційні заняття є основною формою теоретичної підготовки здобувачів і складають не менше 
25% аудиторного часу (обов’язкові компоненти). Здобувач набуває умінь організовувати освітній процес, враховуючи 
етичні аспекти, досліджувати мовні феномени і явища за допомогою загальнонаукової методології, організовувати 
освітній процес із використанням цифрових технологій та технологій дистанційного навчання школярів, розвивати 
в учнів навички безпечного використання цифрових технологій та сервісів, застосовувати в освітньому процесі 
прийоми розвитку і збагачення усного й писемного мовлення школярів українською і англійської мовами, 
застосовувати інноваційні методи та прийоми навчання, міжпредметні зв’язки у навчанні мов і літератури, 
оцінювати результативність їх застосування, застосовувати відкриті ресурси, інформаційно-комунікаційні технології 
у навчанні української та англійської мов і літератури, організовувати конструктивну та партнерську взаємодію з 
учасниками освітнього процесу середньої школи, використовувати практики самозбереження психічного здоров’я, 
усвідомленого емоційного реагування, створювати психологічно комфортні умови освітнього процесу, планувати і 
забезпечувати власний професійний розвиток тощо під час практичних, семінарських занять та під час виконання 
індивідуальних завдань, курсових робіт та атестаційного іспиту, а також під час пропедевтичної, навчальної та 
педагогічної практик. 

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

Формування ІОТ здобувачів за ОП регламентовано внутрішніми нормативними документами: Порядком 
формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти (http://surl.li/elsel), Положенням про 
формування та процедуру вибору навчальних дисциплін (http://surl.li/elsdu), Положенням про організацію 
освітнього процесу (http://surl.li/ecfye), Алгоритмом вибору дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором 
студента» навчальних планів, заповнення індивідуального навчального плану студента (http://surl.li/elsev). 
Вибіркові ОК орієнтовані на задоволення освітніх і регіональних потреб. Здобувачі мають право вибирати навчальні 
дисципліни, що пропонуються для інших рівнів ВО та інших ОП, ознайомившись із їхнім змістом з анотацій 
(http://surl.li/ecfyh). Здобувачі також беруть участь у щорічному перегляді ОП: у розробці та засіданнях РГ щодо 
перегляду ОП, в анкетуванні щодо організації освітнього процесу. Формування ІОТ здобувачів за ОП реалізується й 
у процесі вибору тем курсових робіт, наукового дослідження, бази практики (http://surl.li/ecfym), у програмах 
академічної мобільності (http://surl.li/ecfyp) тощо. Викладачі орієнтовані на індивідуальний підхід до освітніх 
потреб здобувачів, надають їм можливість альтернативного вибору способів роботи над завданнями. Зазначені 
процедури практики дозволяють здобувачам реалізувати активну діяльнісну позицію, зацікавленість у результаті, 
передбачають відповідальність за результати навчання.
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Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

У КрНУ на основі внутрішніх нормативних документів (які розміщені на сайті КрНУ й кафедри і з якими 
пропонується ознайомитись здобувачам після зарахування) розроблена процедура вибору навчальних дисциплін, 
що складають 27% від компонент ОП (http://surl.li/elsdu). У процесі щорічного перегляду ОП на основі вивчення 
пропозицій стейкхолдерів, тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці формується перелік вибіркових ОК, що 
містить як дисципліни загальної, так і дисципліни професійної підготовки, дисципліни інших ОП та інших рівнів 
вищої освіти. Перелік вибіркових ОК формується з урахуванням пропозицій стейкхолдерів, загальних і спеціальних 
компетентностей, програмних результатів навчання, мети, основного фокусу, особливостей освітньої програми, 
досвіду підготовки фахівців зі спеціальності в КрНУ та провідних ЗВО. Анотації вибіркових дисциплін 
оприлюднюються на сайті кафедри (http://surl.li/ecfyh). Здобувачі вищої освіти за ОП самостійно обирають 
дисципліни за вибором студента на другому курсі шляхом подачі письмової заяви на ім’я декана факультету. 

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

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу (http://surl.li/ecfye) і Положення про проведення 
практики студентів (http://surl.li/elsfy), практика є обов’язковим компонентом програми підготовки здобувачів ВО. 
Мета практики – набуття студентами професійних навичок і вмінь для подальшого використання їх у реальних 
виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в 
практичній діяльності. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні 
необхідного обсягу практичних знань і вмінь відповідно до освітнього рівня. Зміст і послідовність проходження 
практики визначається наскрізною програмою та робочими програмами практики. ОП передбачено обов’язкові 
компоненти пропедевтична (2 семестр, 7,5 кредитів ЄКТС), навчальна з викладання української та англійської мов 
(4, 6 семестри, 18 кредитів ЄКТС) і педагогічна практика (8 семестр, 10,5 кредитів ЄКТС). Практична підготовка 
здобувачів ВО реалізується й на практичних та семінарських заняттях з навчальних дисциплін, під час проведення 
навчальних екскурсій, долучення здобувачів до проєктної діяльності, залучення професіоналів-практиків до 
освітнього процесу (http://surl.li/ecfzl).

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

Зміст ОП забезпечує не лише багатопрофільну підготовку висококваліфікованих фахівців, але й набуття ними soft 
skills: здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних 
груп різного рівня («Основи теорії мовної комунікації»); здатність виявляти та вирішувати проблеми, приймати 
ефективні рішення у професійній діяльності («Педагогіка», «Теорія і практика дидактики»); креативні, творчі 
навички («Методика викладання літератури» та ін.); підприємництво, ініціативність («Педагогіка» та ін.) тощо. До 
того ж залучення здобувачів до участі у роботі ТСАМУ (http://surl.li/ecgag), студентського міжкафедрального 
освітньо-наукового гуртка «Інноваційні педагогічні технології у шкільній освіті» (http://surl.li/myuw), до публікації 
результатів наукової діяльності (http://surl.li/ecgak) сприяє розвитку здатності до наукової творчості, самостійності, 
ініціативності в навчанні. Участь здобувачів у позанавчальних культурних заходах (зокрема, у розмовному клубі 
«Кременчук – це серце України» (http://surl.li/ecgfw), конкурсі поезії (http://surl.li/ecgbe)), у роботі творчих 
колективів університету, у органах студентського самоврядування (http://surl.li/ecgbm, http://surl.li/ecgbn, 
http://surl.li/ecgbo), у проєктній діяльності (http://surl.li/ecgbq, http://surl.li/ecgbr), виховна робота викладачів 
(http://surl.li/ecgbv) сприяє розвитку навичок командної роботи, адаптивності, комунікабельності, толерантності, 
організаторських і творчих здібностей тощо. 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Зміст ОП та перелік компетентностей визначаються Професійним стандартом за професією «Вчитель закладу 
загальної середньої освіти» і Національною рамкою кваліфікацій.  Визначені компетентності відповідають 6 рівню 
Національної рамки кваліфікацій та першому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору 
вищої освіти.

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

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Кременчуцькому національному університеті імені 
Михайла Остроградського» (http://surl.li/ecfye) орієнтовно кількість годин аудиторних занять в одному кредиті 
ЄКТС (денна форма навчання) для здобувачів ступеня бакалавра становить від 33% до 50%. Аудиторне 
навантаження здобувачів вищої освіти за ОПП на тиждень складає в середньому 16,4 год. З метою з’ясування 
коректності співвідношення аудиторних занять та самостійної роботи для належного опанування навчальних 
дисциплін та з’ясування, чи не надмірно завантажені студенти, здійснюється моніторинг шляхом інтерв’ювання 
здобувачів (http://surl.li/juei), результати якого враховуються під час перегляду ОП й відображаються в навчальних і 
робочих планах. У результаті опитування було з’ясовано, що оптимальним для опанування дисциплін і уникнення 
перезавантаженості студентів є 33%-40% аудиторних годин від загального обсягу, передбаченого ОП, на думку 71% 
опитаних. 
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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 за ОП за дуальною формою освіти не здійснюється. Проте застосування дуальної форми 
освіти є одним зі стратегічних завдань університету. Відповідно до «Стратегічної програми розвитку 
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського на 2020-2025 рр.» (http://surl.li/jtuw) 
метою організації навчального процесу в окреслений період є в тому числі й забезпечення організації навчального 
процесу відповідно до європейських стандартів вищої освіти, зокрема її дуальної складової, а одним із завдань 
зазначається створення ефективної платформи для дуальної освіти. Подолання розриву між теорією і практикою 
під час підготовки здобувачів здійснюється шляхом введення до ОК пропедевтичної, навчальної і педагогічної 
практик. З 2021 року розпочалася професійна практична підготовка майбутніх вчителів, яка є першою сходинкою до 
запровадження дуальної освіти. Разом з гімназією №1, з якою укладено угоду про співпрацю, університет вибудовує 
унікальну освітню траєкторію, що поєднує практичне навчання на робочому місці з аудиторними заняттями, 
завдяки чому студенти опановують сучасні педагогічні технології (http://surl.li/ecgcx). До того ж на ОП 
започатковується практика залучення професіоналів-практиків до освітнього процесу (http://surl.li/ecfrl).

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://surl.li/naga 

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

Правила прийому на ОП регламентовані Правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в КрНУ 
(http://surl.li/ecgdk), що відповідають Умовам прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Україні 
(http://surl.li/arkwv). У Додатку 5 до Правил прийому на навчання до Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського вказано перелік конкурсних предметів та вагу сертифікату ЗНО (для бюджетної і 
небюджетної конкурсної пропозиції: українська мова та література – 0,50; математика – 0, 20; історія України – 
0,30). У Додатку 6 до Правил подано перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття ОС 
бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра. У результаті аналізу результатів 
інтерв’ювання здобувачів було з’ясовано, що правила прийому на навчання є валідними, доступними, зрозумілими, 
не містять дискримінаційних положень, потенційні вступники мають можливість ознайомилися з ними на сайті 
університету.

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюється Положенням про організацію 
освітнього процесу (http://surl.li/bavpg), Порядком організації освітнього процесу для студентів ОС бакалавр, які 
прийняті на навчання на ІІ к. за скороченим терміном підготовки (http://surl.li/ecghv), Положенням про порядок 
реалізації права на академічну мобільність (http://surl.li/jtzw), Положенням про порядок перезарахування 
результатів навчання для учасників програм кредитної мобільності (http://surl.li/jttc). На ОП мають можливість 
вступати здобувачі на основі ОКР молодший спеціаліст, ОС молодший бакалавр. Здобувачі, прийняті на навчання 
на ІІ к., навчаються за чинними навчальними планами ОС бакалавр повного терміну навчання. Якщо студент вивчав 
дисципліну в повному або в більшому обсягах (чи в меншому, але різниця загальної кількості годин становить не 
більше 25%), то її перезараховують. Якщо студент не вивчав дисципліну І к. або вивчав не в повному обсязі (різниця 
загальної кількості годин становить більше 25%), то дисципліна потребує вивчення та атестації. Вивчення 
дисциплін проводиться в індивідуальному порядку (http://surl.li/ecghv). Визнанню кредитів та результатів навчання 
для цілей мобільності сприяють документи з інформацією про досягнуті результати навчання. Результати навчання 
за повною навчальною програмою за кордоном мають бути сумісними з результатами навчання за ступеневою 
програмою університету та для якої буде надано визнання після періоду навчання за кордоном, або доповнювати їх.

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

Прийом на навчання громадян України регулюється Правилами прийому на навчання. Прийом на основі ОКР 
молодший спеціаліст, ОС молодший бакалавр для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами 
вступних випробувань у формі зовнішнього незалежного оцінювання та фахових випробувань (http://surl.li/ecgjy). 
Особа, відрахована з університету до завершення навчання за відповідною ОП, а також відрахована з інших ЗВО, або 
якій надано академічну відпустку, має право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу університету. 
Здобувачеві видається залікова книжка (індивідуальний навчальний план студента) з проставленими 
перезарахованими оцінками. Ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило, до початку навчальних 
занять. До особової справи студента, переведеного з іншого закладу освіти або поновленого у складі студентів, 
додаються витяг з наказу про зарахування, заява, академічна довідка (http://surl.li/ecfye). 
Таких випадків на ОП не було.
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Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

«Порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у 
Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського» регулює питання визнання 
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, документ розміщено на сайті університету у вільному 
доступі (http://surl.li/ecgkx); процедура визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти, 
подана в силабусах та РПНД, розміщених на сайті кафедри (http://surl.li/ecgkz). 

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

В освітньому процесі на ОП під час вивчення ОК активно застосовується практика визнання результатів навчання, 
отриманих у неформальній освіті, відповідно до алгоритму, розробленому в КрНУ. Наприклад, Є. Жиловій–Вельтер, 
А. Свистунову та А. Коваль були зараховані результати навчання з ОК «Організація дистанційної освіти», отримані 
під час проходження онлайн-модуля «Online Collaboration» (http://surl.li/envgw, http://surl.li/envha, 
http://surl.li/envhg).

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

Навчання за ОП здійснюється за денною формою навчання, що передбачає активну співпрацю і прямий контакт з 
викладачами та іншими здобувачами та переваги для самореалізації. Освітній процес здійснюється у таких формах: 
навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, практики, контрольні заходи, самостійна робота. 
Відображення методів навчання, що застосовуються під час викладання дисциплін, відображено в РПНД і силабусах 
(http://surl.li/ecgkz). З метою досягнення здобувачами ПРН використовуються традиційні та інноваційні методи 
навчання і викладання, як-от: словесний (лекція, дискусія, співбесіда); практичний (практичні заняття, екскурсії на 
об’єкти, ділові ігри, участь у проєктній діяльності); наочний; робота з навчально-методичною і нормативною 
літературою; відеометод у поєднанні з новітніми інформаційними технологіями; самостійна робота (підготовка 
конспектів, рефератів, есе); індивідуальна науково-дослідна робота студентів, що забезпечує досягнення ПРН. 
Указані методи навчання і викладання, відповідно до вимог ЗУ «Про вищу освіту», забезпечують академічну 
свободу, базуються на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових 
досліджень і використання їх результатів (http://surl.li/jhtp). 

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?

Кодекс якості Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (http://surl.li/jtzy) 
передбачає студентоцентрований підхід у підготовці здобувачів, у тому числі й акцентує на гнучкому використанні 
методів навчання і викладання, спрямованих на стимулювання мотивації здобувачів, активне їх залучення до 
освітнього процесу, повагу до їхніх освітніх потреб з підтримкою їх автономії та забезпеченням супроводу й 
підтримки викладача (дискусія, бесіда, ділові ігри, тренінги, вирішення ситуаційних завдань, підготовка рефератів, 
написання есе тощо). Методи навчання і викладання, що використовуються на ОП, є активними й проблемно 
орієнтованими з акцентом на самостійну роботу студента, у якій головну роль відіграє саморегуляція, самооцінка, 
самосвідомість, вони стимулюють навчання здобувачів, репрезентують їх взаємодію з викладачем, забезпечуючи 
бінарність освітнього процесу. Системний зворотній зв'язок між науково-педагогічним працівниками й здобувачами 
вищої освіти дозволяє здійснювати коригування стратегії викладання та вибір оптимальних методів навчання і 
викладання. Регулярне інтерв’ювання здобувачів також дозволяє з’ясувати рівень їхнього задоволення освітнім 
середовищем (http://surl.li/eofqf, http://surl.li/eofqb, http://surl.li/eofpv).

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

У КрНУ принципи академічної свободи забезпечуються Статутом університету (http://surl.li/ecgnu), Положенням 
про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу (http://surl.li/jtzw) і 
Положенням про організацію освітнього процесу (http://surl.li/bavpg). Науково-педагогічні працівники мають повну 
академічну свободу, яка реалізується, у тому числі, й у виборі методів навчання і викладання, що залежить від рівня 
підготовленості аудиторії, типу заняття, мети й завдань, змісту навчального матеріалу, ступеня його складності, 
професійного досвіду викладача. Регулярне підвищення кваліфікації викладачів (http://surl.li/ecgok) дозволяє 
удосконалювати їхній кваліфікаційний рівень, отримувати нові навички вирішення проблемних професійних 
ситуацій, ознайомитися з новітніми тенденція розвитку соціокультурної сфери та педагогіки вищої школи тощо, у 
тому числі й можливість ефективного застосовування інноваційних методів навчання і викладання. Останнім часом 
активно впроваджуються інтерактивні методи. Академічна свобода здобувачів за ОП реалізується шляхом участі в 
формуванні змісту власної освіти, що реалізується, у тому числі, й у праві вибору методів навчання і викладання, у 
можливості їх коригування під час освітнього процесу. Здобувачі віддають перевагу активним та інтерактивним 

Сторінка 10



методам навчання і викладання в поєднанні з позааудиторною роботою

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 *

Основними освітньо-інформаційними ресурсами ОП є офіційні сайти КрНУ (http://surl.li/ecgoo) та кафедри 
(http://surl.li/eckqu), де у відкритому доступі зосереджена вся актуальна інформація щодо цілей, змісту та 
очікуваних ПРН. З ОП здобувач має можливість отримати інформацію щодо її мети, особливостей, 
компетентностей, ПРН, переліку ОК тощо. У навчальному плані розширено інформацію щодо розподілу кредитів з 
ОК і ВК, послідовності та термінів їх вивчення, форм проведення навчальних занять та їх обсягу тощо. У 
навчальному плані відображається також обсяг часу, передбачений на самостійну роботу. Індивідуальний 
навчальний план студента містить інформацію про перелік і послідовність вивчення навчальних дисциплін, обсяг 
навчального навантаження, типи індивідуальних завдань. На сайті подано систему оцінювання (http://surl.li/eckra). 
У силабусах та анотаціях ВК подано перелік компетентностей, ПРН відповідно до кожної компоненти, силабуси 
містять систему нарахування рейтингових балів і шкалу оцінювання. Здобувачі мають доступ до ВОП КрНУ на базі 
платформи Moodle (http://krnu.org/), де регулярно оновлюється інформація щодо навчально-методичного 
забезпечення дисциплін. Після зарахування здобувачів куратори доводять до їх відома інформацію про організацію 
освітнього процесу, викладачі на початку вивчення дисципліни інформують щодо цілей, змісту та очікуваних 
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання. З метою роз’яснення процедури вибору ОК щороку 
кафедрою організовується вебінар щодо формування ІОТ здобувачів.

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

Розвиток науково-дослідницької діяльності здобувача є основою сучасної системи підготовки здобувачів у КрНУ, 
отже, науково-дослідницька діяльність є обов’язковою складовою підготовки здобувачів вищої освіти й за ОП й 
реалізується протягом усього освітнього процесу. Поєднання навчання й досліджень здійснюється багатоаспектно, у 
першу чергу, шляхом інтегрування наукових розробок викладачів в освітній процес (оптимізація й осучаснення 
змісту дисциплін, застосування інноваційних підходів до викладання тощо), долучення здобувачів до науково-
дослідницької роботи. Дослідження, проведені в межах НДР «Теоретичні й прагматичні аспекти сучасної філології» 
(державний реєстраційний № 018U005152), «Проєкт популяризації книги, читання і розвитку читацької культури 
студентської молоді “Книга у віртуальному просторі”»,  «Експертний супровід конкурсу на здобуття літературної 
премії Кременчуцької міської ради імені Віктора Баранова» (http://surl.li/eckrh)  знайшли відображення в змісті ОК: 
«Теорія і практика дидактики», «Теорія і практика соціальних комунікацій», «Українська і зарубіжна література», 
«Методика викладання української мови», «Методика викладання літератури» тощо. Здобувачі беруть активну 
участь у роботі Товариства студентів, аспірантів і молодих учених (відповідальний – доцент кафедри В. В. 
Перевознюк), студентського міжкафедрального освітньо-наукового гуртка «Інноваційні педагогічні технології у 
шкільній освті» (http://surl.li/myuw), у конференціях, наукових семінарах, репрезентуючи публікаційну активність 
(http://surl.li/ecgak). В освітньому процесі для поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП активно 
застосовуються такий метод, як підготовка доповідей і рефератів з елементами наукового дослідження, здійснюється 
індивідуальна науково-дослідницька робота студентів тощо. Активізація науково-дослідницької роботи здобувачів і 
їхня мотивація забезпечується, у тому числі, й можливістю отримання додаткових балів під час оцінювання з 
окремих ОК за участь у наукових заходах та публікацію результатів науково-дослідницької діяльності.

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

Специфіка вищої освіти в КрНУ полягає в тому, що освітній процес безпосередньо пов’язаний з науково-
дослідницькою діяльністю, викладання дисциплін здійснюється на рівні, максимально наближеному до останніх 
досягнень науки й практики. Підставами до оновлення змісту ОК, їхнього розширення здебільшого є актуальні 
тенденції розвитку суспільства в цілому, освітньої галузі, результати сучасних наукових розвідок. Наприклад, у 
силабусі з «Теорії і практики соціальних комцнікацій» 2022 р. з урахуванням останніх тенденцій було введено тему 
«Спілкування педагога у месенджерах»; зміст ОК «Методика викладання літератури» 2022 р. було осучаснено 
введенням тем «Сучасні інноваційні українські та зарубіжні практики викладання літератури», «Уроки літератури 
рідного краю»».  Щодо приведення змісту ОК у відповідність до сучасних освітніх практик, то враховуються 
рекомендації стейкхолдерів, у тому числі й вчителів-практиків як на засіданнях робочої групи щодо перегляду ОП, 
так і під час наукових і методичних семінарів, а також під час залучення їх до освітнього процесу шляхом організації 
лекцій і практичних занять у закладах загальної середньої освіти та організаціях соціокультурної сфери 
(http://surl.li/ecksf, http://surl.li/ecksl). Аналіз тематичного наповнення ОК відбувається й на науково-методичних 
семінарах у рамках співпраці з іншими ЗВО (http://surl.li/ecfpt). Оцінювання змісту ОК здійснюється ще й під час 
проведення відкритих занять та взаємовідвідування (http://surl.li/ecktb). Силабуси ОК оновлюються щороку, їх 
розгляд і аналіз, у тому числі й тематичне наповнення, відбувається на засіданні групи забезпечення спеціальності, 
на засіданні кафедри, затверджується гарантом ОП і проректором з науково-педагогічної та методичної роботи 
КрНУ. Силабуси з оновленим змістом освітніх компонент розміщуються на сайті кафедри та у репозитарії КрНУ.

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

Одним зі стратегічних напрямів розвитку КрНУ є інтеграція у міжнародний освітньо-науковий простір 
(http://surl.li/jtuw). Інтернаціоналізацією опікується Центр міжнародної діяльності (http://surl.li/jtuy). 
Інтернаціоналізації сприяють міжнародні конференці КрНУ (http://surl.li/jtvb), участь здобувачів у міжнародних 
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конкурсах (http://surl.li/ecktz), до програми Erasmus+ (http://surl.li/jtvd). Інтернаціоналізація реалізується 
міжнародною мобільністю. 2021 р. викладачі кафедри В. В. Перевознюк, К. Л. Сізова, В. В. Хміль-Чуприна пройшли 
міжнародне стажування на тему «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський 
досвід» (Польща); 2022 р. С. М. Сошенко взяла участь у міжнародному стажуванні на тему «Інноваційні освітні 
технології: досвід упровадження у підготовку психологів та вчителів» (Польща).  2022 р. здобувачі Є. Жилова-
Вельтер, А. Коваль і А. Свистунов і доцент  В. В. Перевознюк взяли участь у проєкті Європейського Союзу Erasmus+ 
KA2 №598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP dComFra «Рамкова структура цифрових компетентностей для 
українських вчителів та інших громадян». Учасниками програми академічної мобільності «UK-Ukraine Twinning 
Initiative» з Університетом Лестера (Велика Британія) є здобувачі А. Джалілова, Є. Жилова-Вельтер, К. 
Мірошніченко і А. Свистунов. Здобувачка Д. Згола бере участь у Програмі міжнародного фонду Катерини Ковшевич 
(США) (http://surl.li/ecfyp) Усі учасники освітнього процесу мають можливість безоплатного доступу до електронних 
міжнародних наукових ресурс

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?

Рівні, види контролю та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів регламентуються Кодексом якості 
КрНУ, Положенням про організацію освітнього процесу, Положенням про проведення поточного та семестрового 
контролю (http://surl.li/bdeiy). На ОП використовуються такі види контролю: поточний, семестровий, атестація та 
ректорський контроль залишкових знань (комплексна контрольна робота). На засіданні кафедри затверджено такі 
форми поточного контролю: виконання завдань на прикладі реальних об'єктів (ділові ігри, тренінги, вирішення 
ситуаційних завдань); виконання та захист практичних завдань; виступи на наукових заходах; захист звіту; 
конспекти, аналітичні звіти, реферати з елементами наукового дослідження, есе (питання, відведені на самостійне 
опрацювання); опитування (усне/письмове/комбіноване); презентації в Power Point; презентація результатів 
виконаних завдань та досліджень; самоконтроль, самооцінка; тестування, онлайн тестування. Вищевказані форми 
поточного контролю поєднують традиційні та інноваційні форми контрольних заходів, що дозволяє в межах ОК ОП 
перевірити досягнення ПРН.

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

Контрольні заходи дозволяють здійснити оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів, тобто виявити рівень і 
якість навчального матеріалу, внести необхідні зміни в освітній процес з метою вдосконалення його змісту, методів, 
видів і форм організації. Основними видами контролю є поточний та семестровий. Оцінювання здійснюється за 100-
бальною рейтинговою шкалою, доповнюється оцінками за національною системою та за європейською 
кредитнотрансферною системою. Форми проведення поточного контролю та критерії оцінювання рівня знань і 
умінь визначаються кафедрою відповідно до нормативної бази КрНУ. Строки проведення контрольних заходів 
регламентуються графіком навчального процесу. Форма проведення поточного контролю зумовлена специфікою і 
змістовим наповненням освітніх компонент і дозволяє перевірити ПРН. Форми контрольних заходів та критерії 
оцінювання здобувачів є чіткими, зрозумілими, валідними, розміщені у вільному доступі на сайті кафедри 
(http://surl.li/eckra), на кафедральному інформаційному стенді, форми проведення семестрового контролю 
зазначаються в ОП, навчальних планах, силабусах та РПНД. Система онлайн навчання (платформа Moodle 
http://krnu.org/) також дозволяє проводити контрольні заходи, до того ж уможливлює здійснення здобувачами 
самоконтролю досягнення результатів навчання. Для з’ясування обізнаності здобувачів щодо форм контрольних 
заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здійснюється моніторинг шляхом їх анкетування.

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

З рівнями, видами контролю та критеріями оцінювання навчальних досягнень здобувачі вищої освіти в КрНУ мають 
можливість ознайомитися у Положенні про організацію освітнього процесу, Кодексі якості, Положенні про 
проведення поточного та семестрового контролю (http://surl.li/bdeiy), що розміщені у вільному доступі на сайті 
університету. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів заздалегідь оприлюднюються й на 
сайті кафедри, на кафедральному інформаційному стенді, форми проведення підсумкового та семестрового 
контролю містять силабуси дисциплін, оприлюднені на сайті кафедри (http://surl.li/ecgkz). До того ж ознайомлення 
здобувачів з організацією освітнього процесу, у тому числі й з контрольними заходами, з’ясування їх чіткості, 
зрозумілості здійснюється куратором. На першому занятті з кожної дисципліни викладач також доводить до відома 
здобувачів форми контрольних заходів та критерії оцінювання. Дати проведення екзаменів доводяться до відома 
викладачів і здобувачів не пізніше, аніж за місяць до їх проведення. Екзамени проводяться відповідно до розкладу.

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

Згідно з ОП атестація здобувачів здійснюється у вигляді атестаційного іспиту. Атестаційний іспит оцінює 
відповідність результатів навчання випускників освітній програмі спеціальності. 
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Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регламентується в КрНУ Положенням про організацію освітнього 
процесу (http://surl.li/bavpg), Положенням про проведення поточного та семестрового контролю 
(http://surl.li/bdeiy), Положенням про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії 
(http://surl.li/eckzn), відображена в Порядку ведення індивідуального навчального плану студента 
(http://surl.li/eckzq). Усі вищезазначені нормативні документи розміщені у вільному доступі на сайтах КрНУ та 
кафедри. До того ж на першому занятті викладач доводить до відома здобувачів вищої освіти інформацію про 
процедуру проведення контрольних заходів із посиланням на відповідні нормативні документи. Форми контрольних 
заходів та критерії оцінювання здобувачів також розміщені у вільному доступі на сайті кафедри (http://surl.li/eckra), 
на кафедральному інформаційному стенді, форми проведення семестрового контролю зазначаються в ОП, 
навчальних планах, силабусах та РПНД. Для з’ясування обізнаності здобувачів вищої освіти щодо знання документів 
університету, якими регулюється процедура проведення контрольних заходів, систематично здійснюється 
моніторинг шляхом анкетування здобувачів, а також у бесідах з кураторами, гарантом програми.

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

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується чітко розробленою процедурою проведення контрольних заходів, 
якісними критеріями оцінювання, присутністю на екзамені третіх осіб (інших здобувачів), значним досвідом 
екзаменаторів, регулярністю адміністративної перевірки процедури організації й проведення екзамену. Процедура 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів регламентована додатком до Положення про організацію 
освітнього процесу (http://surl.li/eckzz), алгоритм дій особи у зв’язку із виникненням у неї конфлікту інтересів 
поданий у пам’ятці «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у КрНУ» (http://surl.li/jtxl). Для оскарження 
дій НПП, результатів контрольних заходів, інших видів конфліктних ситуацій здобувач (у разі досягнення 
повноліття), один з батьків або інших законних представників може подати апеляційну заяву декану факультету 
протягом 3-х робочих днів після виникнення конфліктної ситуації. Декан для розгляду апеляційної заяви подає 
проєкт наказу про створення комісії, яка здійснює розгляд апеляційної заяви у 5-денний строк від дати її 
надходження. У разі задоволення апеляційної скарги комісія ухвалює рішення щодо зміни оцінки контрольного 
заходу або адміністративного впливу на дії НПП, що оформлюється протоколом. У КрНУ функціонує телефонна 
«гаряча лінія», зателефонувавши на яку, здобувачі можуть повідомити про необ’єктивність оцінювання та 
проведення контрольних заходів (http://surl.li/jtxp). Випадків застосування відповідних процедур на ОП не було.

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

Порядок повторного проходження контрольних заходів регулюється Положенням про проведення поточного та 
семестрового контролю (http://surl.li/bdeiy). У разі отримання незадовільної оцінки або наявності заборгованості 
допускається перескладання здобувачем контрольного заходу з дисципліни не більше 2 разів. При другому 
перескладанні екзамен або залік у студента приймає комісія, створена деканом факультету. У випадках конфліктної 
ситуації за мотивованою заявою студента чи викладача декан факультету створює комісію для приймання 
контрольного заходу, до якої входять завідувач кафедри або провідний викладач і викладачі відповідної кафедри, 
представники деканату, студентської ради та профспілкового комітету студентів факультету. Студентам, які 
одержали під час семестрового контролю не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну 
заборгованість після закінчення сесії протягом тижня. За наявності поважних причин, наприклад, хвороби тощо, 
що документально підтверджені, окремим студентам розпорядженням декана встановлюється індивідуальний 
графік складання контрольних заходів або ліквідації академічної заборгованості тривалістю не більше місяця після 
закінчення зимової екзаменаційної сесії, а після літньої екзаменаційної сесії – до початку нового навчального року 
(http://surl.li/bdeiy). Випадків застосування відповідних процедур на ОП не було.

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

Для оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів в КрНУ здобувач (у разі досягнення 
повноліття), один з батьків або інших законних представників може подати апеляційну заяву декану факультету 
протягом трьох робочих днів після виникнення конфліктної ситуації (http://surl.li/eckzz). Після розгляду 
апеляційної заяви відповідно до наказу декана створюється комісія у складі трьох членів, що повинна розглянути 
заяву в п’ятиденний термін від її подачі. У випадку задоволення апеляційної скарги комісія приймає рішення щодо 
зміни оцінки контрольного заходу або адміністративного впливу на дії науково-педагогічного працівника, що 
оформлюється відповідним протоколом (http://surl.li/eckzz). Випадків оскарження процедур та результатів 
контрольних заходів на ОП не було.

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

Статут КрНУ передбачає забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в 
наукових працях працівників і здобувачів (http://surl.li/ecgnu). У КрНУ розроблено систему забезпечення 
дотримання академічної доброчесності. Політика щодо забезпечення якості підтримує академічну доброчесність і 
свободу та застерігає проти академічного шахрайства. Політику, стандарти і процедури дотримання академічної 
доброчесності містять Кодекс академічної етики (http://surl.li/jtyg), Кодекс якості (http://surl.li/jtzy). Наукові 
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розробки здобувачів перевіряються на наявність академічного плагіату (https://unicheck.com/uk-ua). Перевірка 
здійснюється відповідно до Інструкції щодо перевірки на академічний плагіат (http://surl.li/jtyi), розробленої з 
урахуванням основних принципів Положення про перевірку авторських текстів на плагіат (http://surl.li/ecnhb). 
Контроль за дотриманням академічної доброчесності в університеті покладено на комісію з етики університету – 
постійний колегіальний орган, який відповідає за організаційно-методичне забезпечення виконання прийнятих в 
університеті стандартів академічної етики, розгляд заяв про порушення академічної доброчесності та недотримання 
етичної поведінки, а також надання пропозицій адміністрації щодо притягнення порушників до відповідальності й 
накладання відповідних санкцій (http://surl.li/ecnik). При навчально-методичному відділі створено центр 
моніторингу якості освіти та академічної чесності (http://surl.li/ecnio).

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

Відповідно до «Положення про перевірку авторських текстів на плагіат», схваленого Вченою радою КрНУ протокол 
№ 4 від 18.11.2021 р. (http://surl.li/ecnhb) усі види наукових і кваліфікаційні роботи підлягають перевірці на плагіат. 
Окрім того, «Інструкція щодо перевірки ВКР на академічний плагіат із використанням програмно-технічних 
засобів» регламентує перевірку на плагіат за допомогою репозиторію КрНУ та із залученням репозиторіїв, 
доступних у мережі Інтернет (http://surl.li/jtyi).
Перевірка робіт здійснюється з використанням онлайн-сервісу Unicheck. Кваліфікаційні роботи не повинні містити 
академічного плагіату, фальсифікації й фабрикації та оприлюднюються в репозиторії КрНУ. Здобувач, випускна 
робота якого має дуже низьку унікальність (менше 40% для кваліфікаційних робіт бакалавра), до захисту не 
допускається. До того ж у межах співпраці університету з ТОВ «Антиплагіат» забезпечується можливість перевірки 
кандидатських і докторських дисертацій, що підготовлені до захисту в спеціалізованих учених радах КрНУ, наукових 
праць здобувачів і викладачів

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

Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів ОПП здійснюється шляхом ознайомлення їх після 
зарахування з Кодексом академічної етики КрНУ (http://surl.li/ecnjk). На сайті КрНУ розміщені посилання на 
матеріали про академічну доброчесність: посилання на вебінари, матеріали конференції «Академічна 
доброчесність: практичний вимір», онлайн курси (http://surl.li/jtyy). Популяризація академічної доброчесності 
серед здобувачів вищої освіти ОП здійснюється також на засіданнях ТСАМУ, СМОНГ, під час підготовки курсових 
робіт, рефератів, наукових публікацій, шляхом проголошення доповідей на наукових конференціях, проведення 
відкритих лекцій відповідної тематики, у матеріалах, розміщених на сайті кафедри (http://surl.li/ecnlj) тощо. Для 
популяризації академічної доброчесності серед здобувачів освіти за ОП розроблено онлайн-курс у вигляді вебінару 
«Публікаційна активність сучасного науковця», де у темі «Цитування і посилання на інших авторів» докладно 
розкриваються принципи академічної доброчесності (http://surl.li/ecnlo).

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

Кодекс академічної етики КрНУ (http://surl.li/ecnjk) визначає обов’язкове ознайомлення з його положеннями та їх 
популяризацію в академічному середовищі, зобов’язує дотримання чинного законодавства, нормативних актів 
університету, а також етичних цінностей і принципів, ним передбачених. У ньому визначено види порушень 
академічної доброчесності та різні можливі реакції на відповідні порушення. Усі заяви про порушення академічної 
доброчесності та недотримання етичної поведінки з викладеними аргументами розглядає комісія з етики КрНУ. 
Після завершення розслідування факту порушення академічної доброчесності комісія готує висновок. За 
недотримання норм кодексу НПП можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: відмова у 
присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; позбавлення присудженого наукового ступеня чи 
присвоєного вченого звання; позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати 
визначені законом посади (http://surl.li/ecnjk). Здобувачі освіти за недотримання норм кодексу можуть бути 
притягнені до такої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, екзамен, 
диференційований залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; 
відрахування із закладу освіти; позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих закладом освіти пільг з 
оплати навчання (http://surl.li/ecnjk). Відповідних ситуацій щодо здобувачів ОП не зафіксовано

6. Людські ресурси

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

Професіоналізм НПП, що викладають на ОП, є результатом процесу професійної підготовки і передбачає володіння 
високим рівнем кваліфікації, тобто обсягом теоретичних знань і практичних навичок, педагогічної компетенції, 
майстерності, що забезпечує і гарантує ефективність освітньої діяльності. До викладання ОК на ОП залучаються 
НПП, що відповідають зазначеним вимогам і вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності: мають 
вищу освіту, наукові ступені, учені звання відповідно до ОК (100%), здійснюють кваліфіковані дослідження 
відповідно до ОК, регулярно підвищують кваліфікацію, у тому числі й за кордоном, активно співпрацюють з іншими 
закладами освіти, у тому числі й закордонними, здійснюють науково-консультаційну діяльність в організаціях і на 
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підприємствах галузі тощо. Застосування системи рейтингування (http://surl.li/ecnlv) і конкурсного відбору 
відповідно до Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних і наукових працівників (http://surl.li/jtzj) і Критеріїв та вимог конкурсного відбору претендентів на 
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників забезпечує мотивацію науково-педагогічних 
працівників щодо підвищення рівня їхнього професіоналізму. Конкурсний відбір в університеті базується на 
принципах змагальності, рівності, об’єктивності та неупередженості.

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

З метою підвищення якості освітнього процесу під час підготовки здобувачів за ОП відбувається активна взаємодія з 
роботодавцями як ключовою зацікавленою стороною. Залучення до практики управління якістю підготовки 
майбутніх вчителів реалізується на таких етапах: під час проєктування ОП з метою визначення її мети, 
особливостей, основного фокусу, програмних компетентностей та ПРН, переліку та змісту ОК із урахуванням 
перспективних напрямів розвитку освітньої галузі, вимог, актуальних для випускників, орієнтації на ринкові 
технологічні потреби для забезпечення інноваційності ОП; при рецензуванні ОП (О. М. Шиян,  директор 
Кременчуцького ліцею № 30 «Олімп» імені Н. М. Шевченко, В. О. Носкін, директор Кременчуцької гімназії № 12  та 
ін.); регулярного вивчення вимог роботодавців, що функціонують в єдиному професійному полі 
(http://surl.li/ecnod); забезпечення здобувачів інформацією про вакансії, стажування, вимоги роботодавців, 
проведення презентацій організацій-роботодавців. Роботодавці також допомагають з’ясувати рівень сформованих 
компетенцій під час практик: керівник практики від бази практики надає в щоденнику практики відгук.

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

Під час підготовки здобувачів за ОП у рамках викладання дисциплін залучаються професіонали-практики та 
експерти галузі, представники роботодавців (читання лекцій, проведення аудиторних занять на базі ЗЗСО), що 
сприяє поглибленню знань з ОК і більш якісній підготовці студентів: педагоги-практики залучені до реалізації 
освітнього процесу: так, на ОП викладають О. В. Білоножко, директор Кременчуцької гімназії № 1. У свою чергу, 
викладачі, які входять до групи забезпечення, працюють у ЗЗСО. Наприклад, доцент Т. В. Дніпровська працює 
вчителем у  Кременчуцькій гімназії № 12  та ін. Залучення професіоналів-практиків до освітнього процесу здобувачі 
ВО сприймають позитивно, зазначаючи, що такий досвід допомагає їм у формуванні професійного досвіду та 
професійно важливих якостей, сприяє зануренню в професійне середовище (http://surl.li/ecgcx).

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

У Кодексі якості декларується відповідальність за якість персоналу, що полягає й у сприянні можливостям для 
професійного розвитку НПП (http://surl.li/jtzy), підтримка викладачів простежується й у довгостроковій програмі 
«Кадри вищої кваліфікації КрНУ –  2025» (http://surl.li/ecnpd), Положенні про матеріальне стимулювання 
працівників (http://surl.li/ecnos). В університеті працює Центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації 
(http://surl.li/jucd), Центр міжнародної діяльності (http://surl.li/ecnpm), Українсько-польський центр освіти, науки і 
культури, систематично проводяться наукові заходи (http://surl.li/ecnpr), публікуються наукові видання, у тому 
числі й ті, що входять до наукометричних баз даних (http://surl.li/ecnpx). Сприяння професійному розвитку НПП 
забезпечує й система проведення відкритих занять, взаємовідвідування, рейтингування кафедр, регулярні звіти 
кафедр щодо рівня наукової та професійної активності, участь у спільних з іншими ЗВО конференціях, методичних 
семінарах, наукових розробках, всеукраїнських і міжнародних конференціях КрНУ (http://surl.li/jtvb). Мовний 
напрям професійного розвитку НПП підтверджується отриманням сертифікатів володіння англійською мовою на 
рівні B2 (С. М. Сошенко, К. Л. Сізова), польскою мовою (С. М. Сошенко, В. В. Хміль-Чуприна). КрНУ укладає угоди з 
іншими ЗВО, у тому числі й закордонними, систематично на сайті інформує НПП про міжнародні проєкти у сфері 
освіти і науки (http://surl.li/ecnvy), пропагуючи їх і залучаючи НПП до професійного розвитку. 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Кодекс якості КрНУ гарантує НПП заохочення інновацій у методах викладання (http://surl.li/jtzy). КрНУ забезпечує 
стимулювання розвитку викладацької майстерності відповідно до створеної системи заохочення НПП: система 
оцінювання ефективності НПП, що полягає й у якості проведення навчальних занять, рівні прогресу здобувачів та 
якості їх успішності, рівні НМКД, підвищенні кваліфікації тощо; запроваджує програми, спрямовані на 
вдосконалення професійних умінь (http://surl.li/ecnpd); сприяє розвитку здатності до творчих педагогічних новацій, 
засвоєння передового педагогічного досвіду шляхом участі в програмах підвищення кваліфікації 
(http://surl.li/bunnd), у методичних семінарах (у тому числі міжкафедральних та спільних з іншими ЗВО), 
можливістю репрезентувати результати науково-педагогічної діяльності на наукових заходах, участю в роботі 
галузевих конкурсних комісій ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт і студентських олімпіад, 
журі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт, Міжнародного студентського професійного творчого 
конкурсу, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту НДР учнів-членів МАН України, проведенням відкритих 
лекцій, взаємовідвідувань, оголошенням подяки ректора, нагородженням грамотами, поданням на відзначення 
регіональними та відомчими відзнаками; забезпеченням педагогічною літературою, аудиторним фондом, 
аудіовізуальними та іншими засобами навчання (http://surl.li/ecnwg), реалізацією права на академічну мобільність, 
що гарантує НПП академічну свободу (http://surl.li/ecnwi).
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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?

Покращення фінансового та матеріально-технічного забезпечення є одним зі стратегічних напрямів розвитку КрНУ 
(http://surl.li/jtpo). Досягнення визначених ОП цілей та ПРН забезпечується фінансовими й матеріальнотехнічними 
ресурсами: здобувачам і НПП надано вільний доступ до мережі Інтернет, ресурсів бібліотечного фонду 
(http://surl.li/ecqva). Доступ здобувачів до навчально-методичних матеріалів забезпечено у тому числі створенням 
електронного репозитарію (http://surl.li/jued), а також ВОП (http://krnu.org/). У процесі підготовки здобувачів за 
ОП використовуються сучасні й телекомунікаційні технології, електронні засоби, що сприяють створенню єдиного 
інформаційного простору, підвищенню якості, доступності, ефективності й конкурентоздатності освіти, дають змогу 
вибудовувати ІОТ. Здобувач у будь-який час може ознайомитися з електронними освітніми ресурсами, пройти 
тестування з певної теми чи ОК в цілому, має змогу реалізувати опосередковане спілкування з викладачем, 
використовуючи чат, електронну пошту. Обладнання аудиторій комп’ютерною й мультимедійною технікою 
підвищують мобільність, дозволяють більш цікаво подати навчальний матеріал, візуалізувати його, максимально 
ефективно його засвоювати здобувачами, дає змогу більш активно залучати до освітнього процесу стейкхолдерів, у 
тому числі й професіоналів-практиків. Створено комфортні умови і навчальні/робочі місця загального доступу 
студентів та викладацького складу для підготовки навчальних завдань і проведення навчально-методичної та 
наукової роботи (http://surl.li/ecnwg). 

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?

Освітнє середовище КрНУ дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів ОП, адже є не лише 
професійноосвітнім, але й культурним простором з комфортним соціально-психологічним кліматом і 
студентоцентрованим підходом. КрНУ має потужну навчально-методичну базу, забезпечений навчальними 
аудиторіями, об’єктами соціальної інфраструктури (гуртожитками, їдальнями, буфетами, спортивними залами, 
спортивними майданчиками тощо) (http://surl.li/ecnwq). Бібліотеки (у тому числі й електронна), ВОП сприяють 
підвищенню якості підготовки, її доступності, ефективності освіти, вибудові ІОТ здобувача. Можливість участі у 
роботі ТСАМУ, СМОНГ, у конференціях, наукових семінарах тощо забезпечує можливість реалізувати здобувачам 
науковий потенціал (http://surl.li/envio). Здобувачі за ОП мають можливість безоплатно публікувати результати 
своїх досліджень у збірниках міжнародних і всеукраїнських конференцій КрНУ. З метою залучення студентства до 
управління університетом, вирішення проблем здобувачів у КрНУ створено органи студентського самоврядування 
(http://surl.li/ecnxb, http://surl.li/ecnxh). Відділ культурно-масової роботи забезпечує організацію змістовного 
дозвілля тощо (http://surl.li/juej). ЗВО задля виявлення й урахування потреб та інтересів активно співпрацює зі 
студентським самоврядуванням, систематично здійснює моніторинг рівня забезпечення потреб та інтересів 
здобувачів, що враховуються в організації освітнього середовища.

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

Питання безпечності життя та здоров’я здобувачів відображено в Стратегічній програмі розвитку 
(http://surl.li/ecocr). Статут (http://surl.li/ecgnu). Колективний договір (http://surl.li/ecqve), Положення про 
організацію освітнього процесу (http://surl.li/bavpg) також регламентують забезпечення безпечних і нешкідливих 
умов навчання, праці та побуту. У КрНУ є відділ охорони праці (http://surl.li/ecqvh), регулярно проводяться 
інструктажі з охорони праці (http://surl.li/ecqvi). Діє відділ цивільного захисту (http://surl.li/ecqvk). Матеріально-
технічна база КрНУ дозволяє ефективно вирішувати соціальні проблеми, забезпечувати оздоровлення та лікування, 
широкомасштабне заняття спортом. КрНУ має найкращу матеріально-технічну базу серед ЗВО Полтавщини і 
входить до десятка кращих спортивних баз ЗВО України (http://surl.li/ecqvl). Визначено чіткий механізм медичного 
обслуговування (http://surl.li/ecqvm). З метою врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними 
домаганнями та дискримінацією, розроблено положення (http://surl.li/ecqvo). Здіснюється протидія дискримінації, 
проявам насильства і булінгу (http://surl.li/ecrev). Призначено відповідальну особу щодо політики гендерної 
рівності  (http://surl.li/ecrew), налагоджено роботу Школи юного психолога (http://surl.li/ecrey). На кафедрі дбають 
про психічне здоров’я здобувачів, створюючи доброзичливу атмосферу, допомагаючи адаптуватися до освітнього 
процесу. 2021 року у рекреації поряд з аудиторіями за проєктом студентів було облаштовано лаунж-зону.

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?

Система комунікаційних зв’язків зі здобувачами за ОП є розвиненою й реалізується як за допомогою традиційного 
безпосереднього спілкування під час аудиторної роботи, на кураторських годинах, на зустрічах з завкафедри 
(гарантом ОП), позанавчальних культорно-просвітницьких і спортивних заходах, так і інтерактивно (за допомогою 
різних месенджерів, соціальних мереж, електронної пошти, телефонного зв’язку). Освітня, організаційна, 
інформаційна, консультаційна та соціальна підтримка здобувачів здійснюється кафедрою, деканатом факультету та 
іншими структурними підрозділами КрНУ. Педагогічна підтримка створює умови для адаптації та самореалізації 
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здобувачів, виявлення здобувачами активності й самостійності у вирішенні власних проблем, дозволяє підвищити 
рівень їх вихованості. На сайтах КрНУ, кафедри, інформаційних стендах розміщена актуальна інформація щодо 
освітнього середовища: ОП, навчальні плани, графік навчального процесу, розклад, графік консультацій НПП, 
нормативна документація, інформація про позанавчальні культурно-виховні заходи тощо. Студентська газета «З 
іменем Остроградського» висвітлює актуальні події університету (http://surl.li/mxol). Створено умови й можливості 
для роботи в комп’ютерних класах, лабораторіях, є доступ до фондів бібліотек, до навчально-методичних розробок 
викладачів, створено платформу для онлайн навчання та оцінювання знань (http://krnu.org/) тощо. Організована в 
КрНУ система студентського самоврядування також сприяє організаційній, інформаційній, консультаційній та 
соціальній підтримці здобувачів; основним завданням студентської профспілки є забезпечення соціального та 
правового захисту здобувачів (http://surl.li/ecnxh). Відділ виховної та культурно-масової роботи, творчі колективи 
КрНУ сприяють розкриттю талантів здобувачів, удосконаленню їхніх творчих здібностей (http://surl.li/ecrfd); 
Юридична клініка надає безкоштовні юридичні консультації (http://surl.li/ecrfh); потужна матеріально-технічна 
база для занять спортом дозволяє здобувачам оздоровлюватися та реалізовуватися в спорті (http://surl.li/ecqvl). Для 
спрощення інформування та встановлення зв’язку з адміністрацією КрНУ на сайті університету надано форму 
інтерактивного зв’язку з адміністрацією (http://surl.li/ecrfi), також є телефон гарячої лінії (http://surl.li/jtxp). 
Система соціальної підтримки здобувачів ОП також включає призначення стипендій як здобувачам, що навчаються 
за денною формою навчання за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, так і тим, хто навчається за 
рахунок фізичних (юридичних) осіб (http://surl.li/ecrgq), забезпечення гуртожитком на строк навчання у 
встановленому законодавством порядку, отримання соціальної допомоги у випадках, установлених законодавством 
(http://surl.li/ecrhp). Для оцінювання рівня задоволення здобувачів проводяться індивідуальні бесіди з кураторами, 
зустрічі із завідувачем кафедри і гарантом ОП, анкетування (http://surl.li/ecfsq).

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)

У КрНУ розроблені вимоги щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності для осіб з 
особливими освітніми потребами (http://surl.li/ecrhz), приділяють увагу забезпеченню доступності до учбових і 
допоміжних приміщень для маломобільних груп населення: зовнішній пандус та сходи 1 корпусу мають задовільний 
стан, сходи позначені контрастними стрічками, санітарно-гігієнічні приміщення відповідають чинним вимогам 
тощо. Розроблено порядок супроводу осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення з метою мінімізувати 
проблеми студентів з інвалідністю у навчанні. КрНУ пропонує таким студентам ряд послуг, якими вони можуть 
користуватися самостійно або з допомогою викладачів, співробітників, студентів, щоб бути успішними в навчанні: 
супровід при вступі до університету, технічний супровід, педагогічний супровід, медичний супровід, соціальний 
супровід (заходи, спрямовані на забезпечення соціалізації студентів з особливими потребами, забезпечення надання 
пільг при призначенні соціальної стипендії, їх соціально-побутової, соціально-культурної адаптації), фізкультурно-
спортивний супровід (заохочення студентів до занять фізичною культурою в спеціалізованих групах, участі у 
змаганнях різного рівня), професійну адаптацію (залучення до роботи у студентському науковому товаристві, 
допомога в організації проходження практики, у працевлаштуванні). Осіб із особливими освітніми потребами серед 
здобувачів вищої освіти за ОП не було.

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

Урегулювання конфліктних ситуацій в університеті здійснюється Комісією з етики (http://surl.li/ecnik). До того ж з 
метою оперативного інформування адміністрації і найшвидшого реагування на можливі конфліктні ситуації діє 
телефонна «гаряча лінія» (http://surl.li/jtxp), прийом адміністрацією університету з особистих питань. Передбачено, 
що студентське самоврядування повинно обов’язково долучатися до вищезазначених проблем: обов’язками 
старости, у тому числі, визначено оперативне інформування органів студентського самоврядування та адміністрації 
факультету про порушення прав студентів, можливі конфлікти з НПП, інші проблеми, що є важливими для 
студентів (http://surl.li/ecnxb). У КрНУ затверджена антикорупційна програма, що є комплексом правил, стандартів 
і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності університету (http://surl.li/ecxmp). 
Відповідно до Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджених 
Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 року № 839, розроблено пам’ятку 
«Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у КрНУ», у якій окреслено загальні способи запобігання 
педагогічного конфлікту, шляхи та засоби вирішення конфліктів: визначення проблеми, його учасників і хто чого 
побоюється, які потреби відстоюються; кожен висловлює свою точку зору, вислуховує інших, виникає можливість 
сформулювати новий варіант вирішення проблеми, який задовольняє всіх; вироблення альтернативних варіантів 
виходу з конфлікту, які аналізуються. Обирається той, який справедливий для всіх, який достатній для задоволення 
потреб кожного (http://surl.li/jtxl). Призначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в 
університеті, до обов’язків якої, у тому числі, входить забезпечення невідкладного розгляду повідомлень 
працівників, студентів університету, інших фізичних та юридичних осіб про факти вчинення корупційних 
правопорушень або конфлікту інтересів (http://surl.li/ecxmr). З метою безперебійного доступу працівників та 
здобувачів у КрНУ забезпечено постійне функціонування вкладки «Антикорупційна діяльність» на сайті 
університету. Для учасників освітнього процесу в університеті організовано проведення семінарів з питань 
запобігання і протидії корупції, здійснюється інформування працівників при прийомі на роботу про необхідність 
дотримання антикорупційного законодавства тощо, на сайті КрНУ розміщено презентацію «Роль студентства в 
антикорупційній роботі універистету» (http://surl.li/ecxms) тощо. На рівні університету, факультету та кафедри 
постійно здійснюється роз’яснювальна робота щодо конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними 
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домаганнями, дискримінацією та корупцією) та алгоритму їх урегулювання (http://surl.li/ecqvo). Конфліктних 
ситуацій (зокрема, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією) під час реалізації ОПП 
не 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

Система забезпечення якості освітньої діяльності (http://surl.li/ecyeu), Положення про організацію освітнього 
процесу (http://surl.li/bavpg) передбачають визначення принципів і процедур забезпечення якості вищої освіти, 
реалізацію стратегії постійного підвищення якості вищої освіти, яка включає здійснення моніторингу та 
періодичного перегляду освітніх програм. Кодекс якості КрНУ регламентує регулярний моніторинг, перегляд і 
оновлення освітніх програм з метою гарантування, що надання освітніх послуг залишається на відповідному рівні, а 
також створює сприятливе й ефективне навчальне середовище для студентів (http://surl.li/jtzy). Процедури 
розроблення, затвердження, моніторингу та перегляду ОП регламентуються  спеціальним Положеннм 
(http://surl.li/ecyfe). Вищезазначені документи розміщено у вільному доступі на сайті університету

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

Освітні програми – у центрі місії університету, пов’язаної з викладанням, адже вони забезпечують студентів 
академічними знаннями й навичками, включаючи ті, що є загальними, які можуть вплинути на особистісний 
розвиток та можуть бути застосовані студентами у майбутній кар’єрі (http://surl.li/jtzy). З огляду на це, перегляд ОП 
здійснюється щороку з метою підвищення якості освіти, приведення у відповідність до чинних нормативних актів, 
урахування новітніх тенденцій вітчизняної і світової науки, досвіду ЗВО України, які здійснюють підготовку 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня за різними освітньо-професійними програмами за спеціальністями 
014.01 «Середня освіта (українська мова і література)» і 014.02 «Середня освіта (англійська мова і література)», 
зважаючи на пропозиції стейкхолдерів та на стратегічні напрями регіонального розвитку. Модернізація ОП сприяє 
підвищенню якості підготовки здобувачів, загальних та спеціальних компетентностей, набуттю відповідних умінь та 
навичок ефективно здійснювати професійну діяльність, підвищенню їхнього загальнокультурного та 
інтелектуального рівня, розвитку світоглядних і громадських якостей тощо. ОП у КрНУ була розроблена робочою 
групою відповідно до вимог Національної рамки кваліфікацій (НРК, Постанова КМУ від 23.11.2011 р. № 1341) на 
підставі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду підготовки вчителів, тенденцій розвитку освітньої галузі, 
моніторингу потреб ринку праці та з урахуванням пропозицій стейкхолдерів. У 2020-2021 рр. ОП було переглянуто й 
оновлено робочою групою з урахуванням вимог Професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів 
закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з 
дипломом молодшого спеціаліста)» (Наказ Міністерства економіки України від 23.12.2020 р. № 2736) та 
рекомендацій стейкхолдерів. У ОП 2022 р. (http://surl.li/envap) та проєкті ОП 2023 р. передбачено зміни в 
обов’язкових освітніх компонентах і оновлення банку вибіркових компонент

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

Кодекс якості КрНУ регламентує, що здобувачі є повноцінними партнерами в усіх процесах забезпечення якості 
освіти (http://surl.li/jtzy). У результаті систематичного моніторингу, що здійснюється шляхом анкетування 
здобувачів з використанням інтерактивних технологій, усного опитування, їхньої участі в засіданнях РГ щодо 
перегляду й розробки ОП, у роботі ТСАМУ, формуються пропозиції здобувачів щодо оновлення ОП з метою 
забезпечення якості освіти, які сприймаються з належною увагою та є  підґрунтям для щорічного перегляду ОП. У 
засіданні РГ щодо перегляду ОП брали участь студенти А. Джалілова, Є. Жилова-Вельтер, Д. Згола, К. 
Мирошниченко, А. Коваль, А. Свистунов.  Участь здобувачів у забезпечені якості ОП реалізується й процедурою 
вибору ОК: пропонований перелік ВК формується з урахуванням прагнення здобувачів вивчати певну компоненту 
або окресленням змісту компоненти, яку вони хотіли б вивчати в межах ОП. Здобувачі мають право вибирати ОК, 
що пропонуються для інших рівнів вищої освіти за погодженням з деканом факультету, та дисципліни, викладання 
яких забезпечують інші кафедри (http://surl.li/ecyfu). Вищевказані процедури участі здобувачів у формуванні змісту 
й мети їхньої освіти дозволяють реалізувати студентоцентрований гнучкий підхід до процесу освіти та ефективно 
формувати їхні індивідуальні освітні траєкторії (http://surl.li/elsel), що гарантується внутрішньою системою 
забезпечення якості освіти (http://surl.li/ecyfv).

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

Студентська рада та студентський профком є складовими структури управління КрНУ (http://surl.li/ecnxb). До 
основних функцій органів студентського самоврядування належить створення умов для самореалізації студентів у 
навчально-професійній діяльності (див. Положення про студентське самоврядування в КрНУ http://surl.li/ecnxb). 
Представники студентського самоврядування входять до складу колегіальних органів КрНУ, тим самим 
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забезпечуючи право брати участь у заходах щодо підвищення якості вищої освіти, в обговоренні та вирішенні 
питань удосконалення освітнього процесу; здійснюють моніторинг думки здобувачів вищої освіти, їхніх інтересів, 
пропозицій та зауважень, мають право брати участь у процедурах забезпечення якості ОП (обговоренні ОП, 
внесенні пропозицій до ОП, формуванні подальшої стратегії розвитку якості освіти тощо).

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 є зовнішніми партнерами університету у внутрішній системі забезпечення якості освіти: систематично 
залучаються до процесу періодичного перегляду ОП. У період 2019-2022 рр. входили до складу робочих груп щодо 
перегляду ОПП (О. М. Шиян,  директор Кременчуцького ліце. № 30 «Олімп» імені Н. М. Шевченко, В. О. Носкін, 
директор Кременчуцької гімназії № 12, О. В. Білоножко, директор Кременчуцької гімназії № 1, Г. Ф. Москалик, 
директор департаменту освіти Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету). До того ж застосування 
інтерактивного опитування сприяє отриманню актуальної інформації від роботодавців стосовно якості підготовки 
майбутніх фахівців за відповідними освітніми програмами з метою модернізації змісту освітніх програм і організації 
навчального процесу для забезпечення надання високої якості освітніх послуг (http://surl.li/ecnod). Взаємодія з 
потенційними роботодавцями й постійний зворотній зв'язок від них з метою забезпечення якості ОП реалізуються й 
у межах застосування практики залучення їх до освітнього процесу (читання лекцій, проведення аудиторних занять 
на базі організацій освітньої сфери, керівництво практикою від бази практики).

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

У КрНУ збирання інформації щодо кар'єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників здійснюють 
випускові кафедри й деканати факультетів. Здебільшого зв’язок із випускниками реалізовується під час особистого 
спілкування НПП з випускниками. Функціонує відділ сприяння працевлаштуванню та практичної підготовки, що 
систематично здійснює моніторинг ринку праці, співпрацює зі службою зайнятості, потенційними роботодавцями, 
інформує здобувачів про вакансії, що відповідають їхній фаховій підготовці, залучає організації до проходження на 
їхній базі практики здобувачів (http://surl.li/ecygf). Випускників ОП ще не було.

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?

Однією з проблем реалізації ОП в ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості вищої освіти на час 
запровадження ОП була відсутність стандарту вищої освіти, що зумовило значну відповідальність проєктної групи і 
групи забезпечення. Для вирішення цієї проблеми були здійснені наступні кроки: вивчення та впровадження 
досвіду провідних вітчизняних та зарубіжних ЗВО, вивчення пропозиції роботодавців та інших стейкхолдерів тощо. 
Були складені договори та меморандуми з роботодавцями та ЗВО-партнерами (http://surl.li/ecygj). Процес 
вдосконалення ОП є перманентним. КрНУ регулярно здійснює процедури моніторингу якості реалізації ОП, 
передбачені внутрішніми документами закладу освіти.

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

Акредитація ОП «Середня освіта (українська мова і література; англійська мова і література)» першого 
(бакалаврського) рівня є первинною. Під час удосконалення ОП було враховано попередні рекомендації 
акредитаційних експертиз щодо систематизації рубрикації сайту університету та структурних підрозділів.

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

Учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості, як-от: беруть активну 
участь у перегляді й модернізації ОП (засідання кафедри, РГ, наукові та методичні семінари, здійснення зовнішньої 
експертизи шляхом рецензування ОП, у розробці критеріїв оцінювання (вчені ради університету й факультету), у 
забезпеченні необхідними інформаційними та матеріально-технічними ресурсами для реалізації освітнього процесу 
(розвиток бібліотечного фонду, забезпечення публічності інформації про ОП та щодо принципів академічної 
доброчесності, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо діяльності університету, адміністрування 
електронного репозиторію навчально-методичних видань, створення бази КР); реалізують можливості для 
професійного розвитку, забезпечують реалізацію права на академічну мобільність учасників освітнього процесу 
тощо.

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

Розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО в контексті здійснення процесів і процедур 
внутрішнього забезпечення якості освіти реалізується таким чином: кафедра (розроблення, схвалення, моніторинг 
та періодичний перегляд ОП); навчальний відділ (контроль організації освітнього процесу, упровадження стратегії 
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організації й забезпечення процесів управління освітньою діяльністю тощо) (http://surl.li/eczxr); НДЧ (управління 
фундаментальними та прикладними науково-дослідними роботами) (http://surl.li/eczxt); навчально-методичний 
відділ (методична допомога викладачам кафедр тощо) (http://surl.li/eczxu); редакційно-видавничий відділ 
(видавництво та тиражування навчально-методичної літератури) (http://surl.li/eczxx); деканат (оперативне 
вирішення основних питань з освітньої, наукової, навчально-методичної діяльності факультету); центр підвищення 
кваліфікації та професійної адаптації (координація процесу підвищення кваліфікації викладачів, удосконалення 
фахової майстерності викладачів) (http://surl.li/jucd); центр міжнародної діяльності (забезпечення можливості 
міжнародного стажування науково-педагогічних працівників, академічної мобільності, співробітництва з 
іноземними ЗВО) (http://surl.li/ecnpm); бібліотека (бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування 
здобувачів та НПП) (http://surl.li/eczxz) тощо.

9. Прозорість і публічність

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

Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу регулюються такими внутрішніми нормативно-правовими 
актами КрНУ: Статутом (http://surl.li/ecgnu), Колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом 
(http://surl.li/ecqve), Положенням про гуртожитки (http://surl.li/eczyd), Правилами внутрішнього розпорядку, 
Правилами призначення стипендій, Положенням про організацію освітнього процесу (http://surl.li/bavpg), 
Порядком визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти 
(http://surl.li/ecgkx), Положенням про порядок розроблення, затвердження, моніторинг і перегляд освітніх програм 
(http://surl.li/ecyfe), Кодексом якості (http://surl.li/jtzy), Кодексом академічної етики (http://surl.li/jtyg), Системою 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (http://surl.li/jtxi), Положенням про проведення 
поточного та семестрового контролю (http://surl.li/bdeiy), Положенням про формування та процедуру вибору 
навчальних дисциплін (http://surl.li/ecyfu), Порядком формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача 
(http://surl.li/elsel) тощо. Усі внутрішні нормативно-правові акти університету містять правила стосовно прав та 
обов’язків усіх учасників освітнього процесу та розміщені у відкритому доступі на сайті університету 
(http://surl.li/ecgoo), деякі – на сайті кафедри (http://surl.li/eckqu). Після зарахування до університету куратори 
академічних груп інформують здобувачів про локальні нормативно-правові акти університету, що регулюють їхні 
права та обов’язки

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://surl.li/eczzy 
http://surl.li/ecfsx 

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

http://surl.li/envap 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони:
– рівновекторна підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних вчителів, здатних викладати українську 
мову і літературу, англійську мову, зокрема й набуття ними soft skills, зорієнтована на реалізацію міжпредметної 
інтеграції в умовах закладу загальної середньої освіти;
– практична спрямованість ОП за рахунок значного обсягу практичної підготовки;
– усі компоненти ОП спрямовані на формування загальних та спеціальних компетентностей для здійснення 
професійної діяльності у галузі середньої освіти;
– організація навчання шляхом роботи над науковими проєктами, актуальними для міста і регіону, які 
розробляються на замовлення державних і громадських організацій викладачами кафедри і здобувачами вищої 
освіти;
– студентоцентрований підхід до організації освітнього процесу з наданням можливості здобувачам формувати 
індивідуальну освітню траєкторію завдяки різноманітності вибіркових дисциплін, серед яких дисципліни як 
загальної, так і професійної підготовки, дисципліни інших ОП, інших рівнів вищої освіти та активній участі 
студентів у процесі перегляду й удосконалення ОП;
– активна співпраця з педагогами-практиками, що сприяє забезпеченню якості підготовки здобувачів, набуттю 
ними практичних навичок, вивченню потреб професійної сфери та об’єктивній оцінці релевантності змісту ОП 
потребам професійної сфери; 
– можливість здобувачів вищої освіти брати участь у реалізації спільних із закордонними ЗВО міжнародних 
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проєктів, у програмах академічної мобільності, безкоштовно апробовувати результати наукової діяльності на 
міжнародних і всеукраїнських конференціях і наукових семінарах кафедри;
– матеріально-технічна база університету й кафедри (наявність спеціалізованих мультимедійних кабінетів, 
обладнання тощо) сприяє не лише ефективному здійсненню освітньої діяльності із забезпеченням безпеки 
освітнього середовища для життя й здоров’я, але й надає можливість для оздоровлення, заняття спортом, реалізації 
творчих здібностей здобувачів;
– високий рівень професіоналізму та публікаційна активність викладачів, у тому числі й у виданнях, що входять до 
міжнародних наукометричних баз даних, креативність професорсько-викладацького складу у процесі роботи над 
науковими проєктами.

Слабкі сторони:
– недостатня взаємодія з вітчизняними ЗВО в аспекті реалізації права здобувачів на академічну мобільність; 
– недостатня повнота й актуальність бібліотечного фонду зі спеціальності, недостатня кількість у репозитарії ЗВО 
контенту в деяких заявлених рубриках, зокрема, у рубриці «Підручники». 

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

Перспективами розвитку ОП на найближчі роки є: 
– урізноманітнення нових методів навчання, імплементація новітніх методик педагогічної діяльності, більш активне 
впровадження досвіду вітчизняних і зарубіжних ЗВО з підготовки вчителів, застосування досвіду неформальної 
освіти;
– систематичний перегляд й удосконалення ОП;
– активізація роботи щодо розширення участі здобувачів ОП у програмах міжнародної академічної мобільності та 
грантової діяльності шляхом укладення угод про співпрацю з іноземними ЗВО, що мають аналогічні програми 
підготовки, та стимулювання здобувачів даної ОП до участі у програмах обміну та грантових програмах; 
– укладання договорів про співпрацю з вітчизняними й зарубіжними ЗВО, організаціями та установами;
– розвиток віртуального освітнього середовища університету, розширення його використання, забезпечення його 
релевантності сучасним вимогам до якості освітньої діяльності;
– поповнення бібліотечного фонду актуальною науково-навчальною літературою зі спеціальності;
– подальше запровадження неформальної освіти, що забезпечить формування softs kills;
– подальше упровадження дуальної освіти.

 

 
          
  

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: Загірняк Михайло Васильович

Дата: 20.02.2023 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

Педагогічна практика практика syllabus-ped-
praktyka.pdf

10h9CdGqVALUHb9
anwgXppy92AGmKz
X5VxNcNiBeQ1E=

Договір про співробітництво між 
КрНУ та Кременчуцькою 
гімназією № 1 Кременчуцької 
міської ради;
Договір про співробітництво між 
КрНУ та Кременчуцькою 
гімназією № 12 Кременчуцької 
міської ради;
Договір про співробітництво між 
КрНУ та соціально орієнтованим 
навчально-консултаційним 
центром «Speaker».

Навчальна практика з 
викладання 
української та 
англійської мов

практика syllabus-np-
vuam.pdf

y0VPnnN0FG/Ms3x
/fhpjEB6GM+s/Gq2

+UlKvGDYvQz4=

Договір про співробітництво між 
КрНУ та Кременчуцькою 
гімназією № 1 Кременчуцької 
міської ради;
Договір про співробітництво між 
КрНУ та Кременчуцькою 
гімназією № 12 Кременчуцької 
міської ради;
Договір про співробітництво між 
КрНУ та соціально орієнтованим 
навчально-консултаційним 
центром «Speaker».

Пропедевтична 
практика

практика syllabus-proped-
praktyka.pdf

h2ar9TCmmzNZLjlsj
CUN0SaYXsijEkeidC

4tOUsFKgM=

Договір про співробітництво між 
КрНУ та Кременчуцькою 
гімназією № 1 Кременчуцької 
міської ради;
Договір про співробітництво між 
КрНУ та Кременчуцькою 
гімназією № 12 Кременчуцької 
міської ради;
Договір про співробітництво між 
КрНУ та соціально орієнтованим 
навчально-консултаційним 
центром «Speaker».

Методика викладання 
української мови

курсова робота 
(проект)

MV KR mvum.pdf xZMJ0JB3L4Emyn/
JOnltz38Z/g5tpQzN

A6KxvR/mG0k=

Мультимедійний клас з 
української мови і літератури 
та методики їх викладання; ауд. 
№ 7302; 30,2 м2.
Мультимедійне обладнання:
телевізор Samsng UE43AU7100U;
ноутбук HP Pro Book – 1 шт.
Бездротова мережа Wi-Fi
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Плакати, таблиці, стенди, 
наочні навчальні матеріали.

Методика викладання 
англійської мови

навчальна 
дисципліна

syllabus-mvam.pdf yoVbow/mQPBuoeQ
C7uqcQRgwHXUcQk

2PyfGuz86dAEY=

Мультимедійний клас; ауд. № 
7318; 31,2 м2.
Мультимедійне обладнання:
Мультимедійний монітор Saturn 
40 LEDTVset;
ПК AMD Athlon ™ 62X2 Dual, 
3200 MHz; 
Роутер TP- Link (наявний доступ 
до інтернету);
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);



Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Наочні навчальні матеріали.

Практичний курс 
англійської мови

навчальна 
дисципліна

syllabus-pkam.pdf wjoYXAwCY762XPF
38FMEQNXdHQOV
MDhnzJ+VTupX/Pk

=

Мультимедійний клас; ауд. № 
7312; 19,8 м2.
Мультимедійне обладнання:
Мультимедійний монітор Saturn 
TVLED40P;
ПК Intel Pentium 4HT, 800 MГц, 
3,00E ГГц, 1 МБ; 
роутерTP-Link (наявний доступ 
до інтернету).
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Наочні навчальні матеріали.

Методика викладання 
літератури

навчальна 
дисципліна

syllabus-mvl.pdf v6VW2d/x6AM6Dwl
JRpKrqOQvh2R0c8g

CFkyVDa4VVHI=

Мультимедійний клас з 
української мови і літератури 
та методики їх викладання; ауд. 
№ 7302; 30,2 м2.
Мультимедійне обладнання:
телевізор Samsng UE43AU7100U;
ноутбук HP Pro Book – 1 шт.
Бездротова мережа Wi-Fi
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Плакати, таблиці, стенди, 
наочні навчальні матеріали.

Українська і зарубіжна 
література

навчальна 
дисципліна

syllabus-uzl.pdf y03P3NziFqaLbg0yp
QutI145nXNWYl86z

N7aZ1sCosY=

Мультимедійний клас з 
української мови і літератури 
та методики їх викладання; ауд. 
№ 7302; 30,2 м2.
Мультимедійне обладнання:
телевізор Samsng UE43AU7100U;
ноутбук HP Pro Book – 1 шт.
Бездротова мережа Wi-Fi
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Плакати, таблиці, стенди, 
наочні навчальні матеріали.

Практичний курс 
української мови

навчальна 
дисципліна

syllabus-pkum.pdf ZKgPzhEwmtdzMFI
Xfbd63gyoBcEXbVq

KY96gnpLbOQ4=

Кабінет практичної стилістики; 
ауд. № 7306; 18,8 м2. 
Плакати, таблиці, стенди, 
наочні навчальні матеріали.

Теорія і практика 
соціальних 
комунікацій

навчальна 
дисципліна

syllabus-tpsk.pdf h713VZc9ns19EEqM
VGMOVKZ3WGVslp

W2Qf8teqsrAwo=

Мультимедійний клас із 
соціальних комунікацій; ауд. № 
7309; 29 м2. 
Мультимедійне обладнання:
ноутбук HP ProBook 430 G313;
мультимедійний проєктор 
ViewSonik PA 5035; 
роутер TP- Link (наявний доступ 
до Інтернету);
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.



наочні навчальні матеріали.

Атестаційний іспит підсумкова 
атестація

syllabus-ai.pdf aIn5sji7IfoOzyhnHxb
0fL+AH5bLwVrFMg

UzAwcK/xg=

Мультимедійний клас з 
української мови і літератури 
та методики їх викладання; ауд. 
№ 7302; 30,2 м2.
Мультимедійне обладнання:
телевізор Samsng UE43AU7100U;
ноутбук HP Pro Book – 1 шт.
Бездротова мережа Wi-Fi
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Плакати, таблиці, стенди, 
наочні навчальні матеріали.

Сучасна українська 
літературна мова

навчальна 
дисципліна

syllabus-sulm.pdf oct4ryJfLXe+1Y8D0o
tgePCJbIK/4ABm3f1

0kpV1g/U=

Комп’ютеризований кабынет; 
ауд. № 7310; 26,5 м2.
Мультимедійне обладнання:
ПК Intel (R) Celeron (R) E3400; 
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.

Основи теорії мовної 
комунікації

навчальна 
дисципліна

syllabus-otmk.pdf dNbnCsPet8l28cnSh
Fgrcec4vj1kXx/Xs03

Ut6M0r6c=

Мультимедійний клас; ауд. № 
7312; 19,8 м2.
Мультимедійне обладнання:
Мультимедійний монітор Saturn 
TVLED40P;
ПК Intel Pentium 4HT, 800 MГц, 
3,00E ГГц, 1 МБ; 
роутерTP-Link (наявний доступ 
до інтернету).
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.

Методика викладання 
української мови

навчальна 
дисципліна

syllabus-mvum.pdf NDGS+ru/2iQEOJD
SIZviJBA11I8494kFT

mGdurght6U=

Мультимедійний клас з 
української мови і літератури 
та методики їх викладання; ауд. 
№ 7302; 30,2 м2.
Мультимедійне обладнання:
телевізор Samsng UE43AU7100U;
ноутбук HP Pro Book – 1 шт.
Бездротова мережа Wi-Fi
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Плакати, таблиці

Педагогіка навчальна 
дисципліна

syllabus-
pedagogika.pdf

yZBnJtaY5jC2PJwBI
E6Ds2QRaGu74RKw

VKNPwylVrus=

Кабінет педагогіки; ауд. 1319; 
49,1 м2.
Мультимедійне обладнання:
телевізор Saturn;
ноутбук Acer – 1 шт.
Бездротова мережа Wi-Fi
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Плакати, таблиці, стенди



Психологія навчальна 
дисципліна

syllabus-
psyhologia.pdf

5GjqxLfOOM5omKe
nCVDIB/shuOKwqA

oFl97PSy0MXdo=

Кабінет психології, тренінговий 
кабінет; 
ауд. 1401а; 35,7 м2.
Мультимедійне обладнання:
телевізор Orion;
ноутбук Lenovo – 1 шт.
Бездротова мережа Wi-Fi
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Плакати, таблиці, стенди

Практикум з 
англійської фонетики

навчальна 
дисципліна

syllabus-paf.pdf NzZ2KJnwXY7avjllt
GJj/7pM1tQ4PYKplD

mpnlFpED4=

Мультимедійний клас; ауд. № 
7312; 19,8 м2.
Мультимедійне обладнання:
Мультимедійний монітор Saturn 
TVLED40P;
ПК Intel Pentium 4HT, 800 MГц, 
3,00E ГГц, 1 МБ; 
роутерTP-Link (наявний доступ 
до інтернету).
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Наочні навчальні матеріали.

Українознавство навчальна 
дисципліна

syllabus-ukzn.pdf A+Qoel/02eU5/fQgc
8ZNiA+rEkGLQhqpS

yGPh/oiHS8=

Етнографічний кабінет кафедри 
гуманітарних наук, культури і 
мистецтва; ауд. № 3305; 34,5м2.  
Мультимедійне обладнання:
Телевізор Akai UA32DM1100, 
Мультимедійний проєктор 
EPSON EB-1776W (V11H476040), 
переносний проєкційний екран 
BRATECK PEBX128, 
Ноутбук Asus X555U
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Наочні навчальні матеріали.

Основи здорового 
способу життя

навчальна 
дисципліна

syllabus-ozszh.pdf T2hg6t5rvldAO6n9fw
Hamzyxs0Y71LM1R6

8IG7UyuaA=

4 спортивні зали площею  3856,5 
кв. м, 
запасне футбольне поле 90х45 м. 
водноспортивний комплекс 
загальною площею 1465,4 кв. м з 
критим басейном

Основи правових 
знань

навчальна 
дисципліна

syllabus-opz.pdf Zp8VLQ7BBuljx2Fn
hSPCqo8SK5hCs7zP

BdoXX9B9WwA=

Методичний кабінет кафедри 
галузевих юридичних наук; ауд. 
№ 1316; 48,2 м2.
Мультимедійне обладнання:
Мультимедійний проєктор 
ViewSonic; 
проекційний екран Elite Screens 
мобильный напольный 95" (1:1); 
ноутбук Dell Vostro 15 3590 
(N2072VN3590EMEA01_U).
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Плакати, таблиці, стенди, 
наочні навчальні матеріали.



Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

навчальна 
дисципліна

syllabus-bzhd.pdf zcOj2SYfh1ogT/A9vH
hZeyA6dpWwZ4nofF

DhPxC6isg=

Комп’ютеризована лабораторія 
з безпеки життєдіяльності; ауд. 
№ 7507; 31,5 м2.
Мультимедійне обладнання:
ПК Intel (R) Celeron (R) E3400 2,6 
ГГц, 2 Гб ОЗУ; 
роутер TP- Link; 
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Настінні стенди з безпеки 
життєдіяльності: Перша 
долікарняна допомога, Безпека 
під час використання ПЕОМ, 
Загальні засоби безпеки.

Філософія навчальна 
дисципліна

syllabus-filos.pdf CzpM3eVKCMLEAgu
749XzZofC2MTEg6q

cZCeECvKivG0=

Лекційна ауд. № 1514; 60 м2.
Мультимедійне обладнання:
Мультимедійний проєктор 
EPSON EB-X41; проєкційний 
екран ATRIA ECO MWM-AV-60 - 
AT052914; 
Мультимедійний монітор Dell 
UltraSharp  UZ2715H;
ноутбук Pixus Rise Grey 
(PRISEG20F0093).
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Плакати, таблиці, стенди

Теорія і практика 
дидактики

навчальна 
дисципліна

syllabus-tpd.pdf puSbll2ORPxmiNuO
+qL0mI7PRIsxUTuj

qu68CdpPGOc=

Мультимедійний клас; ауд. № 
7318; 31,2 м2.
Мультимедійне обладнання:
Мультимедійний монітор Saturn 
40 LEDTVset;
ПК AMD Athlon ™ 62X2 Dual, 
3200 MHz; 
Роутер TP- Link (наявний доступ 
до інтернету);
Програмне забезпечення:
Windows XP (корпоративна 
ліцензія);
Web-браузер Google Chrome;
пакет Apache Open Office (GNU);
Zoom–сервіс онлайн–конференцій 
та відеозв’язку.
Наочні навчальні матеріали. 

 
* 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

187256 Шабуніна 
Вікторія 
Валентинівн
а

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Полтавський 
державний 

педагогічний 
інститут імені 

В.Г. 

20 Практичний 
курс 
української 
мови

Стажування:
1. Zustricz Foundation, 
Department of Polish-
Ukrainian Studies of 
Jagiellonian University 
in Krakow, Career 
Development Center of 



Короленка, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

030501 
Українська 

мова та 
література, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 067741, 
виданий 

22.04.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
032180, 
виданий 

26.09.2012

NGO Sobornist, 
Luhansk Regional 
Institute of 
Postgraduate 
Pedagogical Education, 
11.09–19.10.2021 р. 
Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації SZFL-
000874
Тема стажування: 
«Fundraising and 
organization of project 
activities in educational 
establishments: 
European experience».
2. Національна 
академія керівних 
кадрів культури і 
мистецтв. Центр 
неперервної 
культурно-мистецької 
освіти, 26.10–
30.10.2020 р.. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 12СС 
02214142/004696-20
Тема стажування: 
Актуальні 
соціокультурні 
практики: 
інноваційний підхід, 
євроінтеграційний 
вектор та 
регіональний 
потенціал».
3. Національна 
академія керівних 
кадрів культури і 
мистецтв. Центр 
неперервної 
культурно-мистецької 
освіти, 04.11–
09.11.2019. Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації 12С 
02214142/001300-19
Тема стажування: 
«Сучасні креативні 
технології, стратегії і 
менеджмент 
організацій 
соціокультурної сфери 
в глобалізованому 
світі ХХІ ст.: світові 
тенденції, український 
досвід».
Відповідність вимогам 
п. 38 ЛУ:
Підпункт 1 наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
1. Шабуніна В.В., 
Бутко Л.В., Сізова К.Л. 
Дієслівні стилістеми у 
діалогічній структурі 
технічного науково-
навчального тексту. 
Закарпатські 
філологічні студії. 
2022. Вип. 23. Т. 2. С. 



74–79. 
2. Шабуніна В.В., 
Бутко Л.В., Сізова К.Л. 
Семантичні ресурси 
діалогічної організації 
науково-навчального 
тексту. Закарпатські 
філологічні студії. 
2022. Вип. 24. Т. 2. С. 
38–43.
3. Бутко Л. В., 
Шабуніна В. В., Сізова 
К. Л. 
Реалізація 
функціонально-
стилістичного 
потенціалу складених 
прийменників 
просторової та часової 
семантики в 
академічному тексті. 
Закарпатські 
філологічні студії. 
Вип. 25. Т. 2. 
Ужгородський нац. 
ун-т, 2022. С. 82–92.
4.Шабуніна В., Тур О., 
Маслак В. Проблема 
трансформації 
особистості в 
сучасному 
інформаційному 
просторі. 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія: наук. 
журн. / М-во культури 
України, Нац. акад. 
керів. кадрів культури 
і мистецтв. Київ: 
НАКККіМ, 2021. №3. 
C.80-89.
5. Тур О.М., Саранча 
В. И., Шабуніна В.В., 
Маслак В.І. Блогінг як 
специфічне явище 
культурної діяльності 
та комунікації в 
соціумі: ґенеза та 
метаморфози 
значеннєвого поля. 
Українська культура: 
минуле, сучасне, 
шляхи розвитку: наук. 
зб.  Напрям 
"Культурологія". 
Рівне, РДГУ, 2020. 
Вип. 35. С.109-115.
6. Тур О. М., Шабуніна 
В. В. Стандатри ISO, 
присвячені процесам 
оцифрування, 
конверсії та міграції 
документів. 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія. 2019. 
№ 4. C.54–62.
Підпункт 3 наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 



кожного співавтора);
Лінгвістичний аналіз 
тексту: практикум: 
навч. посіб. / 
Алексеєнко Н. М., 
Бутко Л. В., Сізова К. 
Л., Шабуніна В. В. 
Кременчук: КрНУ, 
2018. 242 с.
Підпункт 4 наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій 
/практикумів/ 
методичних вказівок/ 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування)
1. Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Практичний курс 
української мови» для 
студентів освітнього 
ступеня «бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2022. 85 с.
2. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Практичний курс 
української мови» для 
студентів освітнього 
ступеня «бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2022. 37 с.
3. Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 029 – 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа», освітньо-
професійна програма 
Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа освітнього 
ступеня «Бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2021. 92 с.
Підпункт 11 наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 



закладом вищої освіти 
(науковою 
установою);
Наукове 
консультування 
Архівного відділу 
виконавчого комітету 
Кременчуцької 
міської ради 
Полтавської області 
(угода № 5-06/16) (з 
2016 р.);  наукове 
консультування 
комунального закладу 
культури 
«Кременчуцький 
краєзнавчий музей» 
Кременчуцької 
міської ради 
Полтавської області» 
(угода № 5-06/17) (з 
2016 р.); наукове 
консультування 
Автозаводського 
районного суду м. 
Кременчука, 
Департаменту «Центр 
надання 
адміністративних 
послуг у місті 
Кременчуці» з 2016 р. 
по теперішній час.
Підпункт 12 наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Shabunina V., Tur O., 
Tur A., Chernaia Ye. 
The IEEE Style: 
Peculiarities of the 
Format and Application 
Prospects. 2020 IEEE 
25th International 
Conference «Problems 
of Automated 
Electrodrive. Theory 
and Practice» (PAEP). 
Kremenchuk, Ukraine, 
2020. Р. 1-4. (Scopus).
2. Shabunina V., Tur O., 
Sarancha V. Foreign 
language 
Communicative 
Competence as a Factor 
of Improving the 
Quality of Electrical 
Engineering Students 
Professional Training. 
2020 IEEE 25th 
International 
Conference «Problems 
of Automated 
Electrodrive. Theory 
and Practice» (PAEP). 
Kremenchuk, Ukraine, 
2020. Р. 1-4. (Scopus).
3. Shabunina V. Main 
linguistic barriers of 
globalization processes. 
Theoretical and 
empirical scientific 
research: concept and 
trends: Collection of 



scientific papers 
«ΛΌГOΣ» with 
Proceedings of the 
International Scientific 
and Practical 
Conference (Vol. 2), 
July 24, 2020. Р. 41-42. 
Oxford, United 
Kingdom: Oxford 
Sciences Ltd. & 
European Scientific 
Platform. 
4. Шабуніна В. В. 
Комунікаційна 
культура суспільства: 
до визначення 
поняття. Людина в 
інформаційному 
просторі: матер. IV 
Всеукраїнської 
науковво-практичної 
конференції. 
Кременчук, 2020. С. 
57-58.
5. Недвига А. О., 
Шабуніна В. В. 
Організація 
культурних проєктів 
для внутрішньо 
переміщених осіб. 
Людина в 
інформаційному 
просторі: Матеріали 
VІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції / [Гол. 
ред. В. І. Маслак]. 
Кременчук, 2022. 
С.82–85.
6. Шабуніна В. В. 
Особливості 
індивідуально-
авторського 
перетворення 
фразеологізмів 
Грушевського-
публіциста. Virtus: 
Scientific Journal. 
2018. № 26, C. 192–
195.
Підпункт 14 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 



фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу;
2019 р.: керівництво 
студенткою 
Лактіоновою В., яка 
посіла ІІІ місце в 
Міжнародному 
конкурсі студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 035 
Філологія; 
2019 р.: член галузевої 
конкурсної комісії ІІ 
туру ІХ Всеукраїнської 
олімпіади з 
української мови 
серед студентів ІІ 
курсів вищих 
педагогічних 
навчальних закладів 



І-ІІ рівнів акредитації 
Південного регіону 
України; 
2019 р.: член галузевої 
конкурсної комісії ІІ 
туру регіональної 
олімпіади з 
української мови 
серед студентів ІІІ 
курсів вищих 
педагогічних 
навчальних закладів 
І-ІІ рівнів акредитації 
Південного регіону 
України;
2019 р.: керівництво 
студенткою Гречин І., 
яка посіла ІІІ місце в 
Міжнародному 
конкурсі студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 051 
Економіка.
Підпункт 19 
діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
Член ГО «Спілка 
соціокультурних 
діячів Полтавщини»;
Член Національної 
спілки 
документознавців 
України (протокол 
№3 від 14.09.2021 р.)

248099 Васечко 
Людмила 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
магістра, 

Національна 
академія 

прокуратури 
України, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 002824, 
виданий 

22.12.2011

9 Основи 
правових знань

Стажування:
1. Дніпропетровський 
державний 
університет 
внутрішніх справ 
«Педагогічна 
підготовка до 
викладання загально-
правових дисциплін». 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПКПД №  
від 05.07.2018.
2. Сертифікат  про 
проходження 
міжнародного 
підвищення 
кваліфікації (вебінарі) 
на тему: «Хмарні 
сервіси для онлайн 
навчання на прикладі 
платформи Zoom» 
(20-27липня 2020 
року, м. Люблін), ES 
№ 0032/2020 від 
27.07.2020.
3. Сертифікат  про 
проходження 
міжнародного 
стажування на тему: 
«Ways of improving the 
training of qualified 
lawyers in Ukraine and 
the UE» (08лютого – 
19 березня 2021 року, 
м. Франкфурт-на-
Одері, Німеччина), № 
LSI-81945-VIA від 
19.03.2021 р.
Відповідність вимогам 
п. 38 ЛУ:
Підпункт 1 наявність 
не менше п’яти 



публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
1.  Vasechko L., 
Latysheva V.,  
Khrebtova A., 
Shcherbakova N.,  
Serohina N. Food Safety 
Control as a Guarantee 
of Consumer 
Protection: Institutional 
Component/ Journal of 
Environmental 
Management and 
Tourism  2022. Vol. 13 
No. 1 (Scopus).
2. Vasechko L., 
Goncharuk V., 
Ogiyenko I., 
Shevchenko M., 
Nazarchuk O.. Legal 
regulation of labor 
rights and their 
warranties during the 
war. Ad Alta-Journal Of 
Interdisciplinary 
Research. 2022. Vol. 12. 
Iss. 2. pp. 100-103. 
Special Issue (Web of 
Sciense)
3.  Derun T., Vasechko 
L., Nagornyak M., 
Shostak S., Havrylov A., 
Muraviov K. Experience 
Of Ukraine And The Eu 
Countries In 
Implementing 
Decentralization. 
Journal Of Interdisc 
Iplinary Research. 
2021. .Special issue No. 
11/02/XXIV. P.17-21. 
(Web of Science)
4. Васечко Л.О., 
Шевченко В.О. 
Спеціальна 
дисциплінарна 
відповідальність: 
особливості 
нормативного 
регулювання. 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 
2022. № 1. С. 135-138. 
5. Васечко Л. О., Таран 
І. О. Правове 
регулювання 
дистанційної роботи в 
Україні: сучасний стан 
і перспективи 
розвитку. Науковий 
вісник Ужгородського 
національного 
університету. Серія 
Право. 2021. Вип. 67. 
С. 134-138.
6. Васечко Л.О. 
Співвідношення права 
роботодавця на 
отримання інформації 
про стан 
здоров’япрацівника та 
права на медичну 
таємницю. Публічне 



право. 2019. № 2 (34). 
С. 101-106. 
Підпункт 3 наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора);
1. Васечко Л. О. 
Єдиний медичний 
інформаційний 
простір як 
визначальний фактор 
забезпечення єдиного 
медичного простору 
України. Єдиний 
медичний простір 
України: правовий 
вимір: монографія / за 
заг. ред. С.Г. Стеценка. 
Харків: Право, 2022.  
С. 591–594.
2. Васечко Л.О., 
Лашко Є.Є. Історико-
правові студії 
російської пропаганди 
на прикладі статті 
«Про історичну 
єдність росіян та 
українців». Scientific 
principles of knowledge 
development in the 
field of modern 
jurisprudence in the 
light of military 
aggression by the RF: 
Collective monograph. 
Institute of professional 
development. 
Bratislava, Slovakia, 
2022.  pp. 40–67.
Підпункт 5 
(виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного редактора / 
члена редакційної 
колегії / експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах)
Відповідальний 
секретар/експерт 
(рецензент) наукового 
видання, включеного 
до переліку фахових 
видань України 
«Публічне право», що 
індексується в Index 
Copernicus
Підпункт 12 наявність 
апробаційних та/або 



науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Васечко Л.О., Згола 
Д.Ю. Дискримінація в 
трудових відносинах: 
поняття, види, 
способи протидії та 
захисту. Теоретичні та 
практичні проблеми 
реалізації норм права: 
збірник матеріалів VІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Кременчук, 05-06 
грудня 2020 року). 
Кременчук: Видавець 
ПП Щербатих О. В., 
2020. С. 48-50.
2. Васечко Л.О., 
Васечко О.І. 
Самовідступи Великої 
Палати Верховного 
Суду від правових 
позицій: вплив на 
ефективний спосіб 
захисту прав. 
Причорноморські 
публічно-правові 
читання: матеріали 
міжнародної наукової 
конференції, м. 
Миколаїв, 10-
12.09.2021. Миколаїв, 
2021. Ч. 1 С. 9-12.
3. Тодосієнко О. В., 
Васечко Л. О. 
Міжнародні гарантії 
прав людини: роль 
європейських 
інституцій Психолого-
педагогічні, правові та 
соціально-культурні 
проблеми сучасного 
суспільства: 
Матеріали VI Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
(Кременчук, 20-21 
жовтня 2021 р.); 
[редкол.: Т.Б. Поясок( 
голова), О.О. 
Пономаренко (відов. 
Секр..) та ін. ]. ПП 
Щербатих О.В.: 
Кременчук, 2021. С. 
45-47.
4. Васечко Л. О. 
Прогалини у законі VS 
права на соціальний 
захист (на прикладі 
права на пільговий 
проїзд). Теоретичні та 
практичні проблеми 
реалізації норм права: 
матеріали V 
Міжнародної 
конференції.  
Кременчук: 30 грудня 
2019 р. С. 30-32
5. Васечко Л. О. 
Обґрунтованість 
втручання 
роботодавця у право 



працівника з 
інвалідністю на 
приватність. 
Психолого-
педагогічні, правові та 
соціально-культурні 
проблеми сучасного 
суспільства: матеріали 
V Міжнародної 
конференції. 
Кременчук: 16-17 
жовтня 2019 р.  С. 48-
50.
6. Васечко Л.О. 
Забезпечення 
верховенства 
Конституції України в 
умовах нестабільної 
політичної ситуації в 
державі. Актуальні 
проблеми 
національного 
законодавства: 
збірник матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю, 
м. Кропивницький, 10 
листопада 2020 року. 
Частина 1. 
Кропивницький, 
2020. С.30-32.
Підпункт 14 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 



призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу;
1. Василенко А.А. 
Призове ІІІ місце у ІІ 
турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
Службового права у м. 
Запоріжжя, 2021 р.
2. Каратаєва А.О. 
Призове ІІ місце у ІІ 
турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
Службового права у м. 
Запоріжжя, 2020 р.
Підпункт 19 
діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
Співзасновник 
громадської 
організації «Культ 
права».

23986 Дніпровська 
Тетяна 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 
факультет 

перепідготовки 
і підвищення 
кваліфікації 
викладачів і 

вчителів 
Київського 
державного 

20 Методика 
викладання 
англійської 
мови

Стажування:
1. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus, 
Сертифікт від 
09.01.2023.
Тема стажування: 
«Освіта для всіх: 
різноманітність, 
інклюзія та фізичний 



лінгвістичного 
університету, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність:  
Мова та 

література 
(англійська 

мова), Диплом 
кандидата наук 

ДK 036819, 
виданий 

01.07.2016, 
Атестат 

доцента AД 
009948, 
виданий 

01.02.2022

розвиток».
2. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus, 
Сертифікт від 
09.01.2023.
Тема стажування: 
«Інформаційна гігієна 
під час війни».
3. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus, 
Сертифікт від 
08.01.2023.
Тема стажування: 
«Протидія та 
попередження булінгу 
(цькуванню) в 
закладах освіти».
4. Полтавська 
академія неперервної 
освіти ім. М. В. 
Остроградського, 2022 
р., Сертифікат № 
07762 від 09.06.2022.
Тема стажування: 
«Нова українська 
школа: перехід на 
наступний рівень», 
мовно-літературна 
освітня галузь – 
іншомовна освіта. 
Відповідність вимогам 
п. 38 ЛУ:
Підпункт 1 наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
1. Дніпровська Т. 
Педагогічні 
особливості 
підготовки майбутніх 
учителів до 
індивідуалізованого 
навчання учнів 
англійської мови у 
закладах загальної 
середньої освіти. 
Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах. Збірник 
наукових праць. 2021. 
№79. С. 44-49.
2. Dniprovska T, 
Postolenko I, Shvetsova 
I, Husk V, Kondrashova 
O., Pysmenna I. 
Theoretical 
fundamentals of 
studying a foreign 
language in the 
formation of an 
individual trajectory of 
higher education. 
Laplage em Revista 
(International), 2021. 
Vol.7, No.2. P.721–728. 
(Web of Science).
3.  Дніпровська Т., 
Носкін В. Педагогічні 
аспекти застосування 



креативного підходу 
до викладання 
інформатики учням з 
елементами 
англійської мови. 
Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах. Збірник 
наукових праць. 2020. 
№ 73. Т. 1. С. 110–114.
4. Дніпровська Т.  
Формування 
креативної 
компетентності при 
навчанні іноземної 
мови студентів усіх 
спеціальностей. Virtus. 
2019. № 35.  С.  86–
90.
5. Дніпровська Т. 
Проблеми 
проектування змісту 
професійної 
підготовки майбутніх 
фахівців бінарних 
спеціальностей. 
Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: КрНУ, 
2018. Вип. 2(109). Ч. 2. 
С. 28–35
Підпункт 3 наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора);
1 Дніпровська Т. В., 
Коноваленко О. Д. 
Короткий українсько-
англійський 
тлумачний словник з 
експертизи та 
страхування на 
транспорті: 
навчальний посібник. 
Харків: Точка, 2018. 
118 с.
Підпункт 4 наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій 
/практикумів/ 
методичних вказівок/ 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих - 



праць загальною 
кількістю три 
найменування
1. Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з навчальної 
дисципліни «Теорія і 
практика дидактики» 
для студентів 
спеціальності 014.01 
«Середня освіта 
(українська мова і 
література)» 
освітнього ступеня 
«бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2022. 58 с.
2. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи та практичних 
занять з навчальної 
дисципліни 
«Методика 
викладання 
англійської мови» для 
студентів 
спеціальності 014.01 
«Середня освіта 
(українська мова і 
література)» 
освітнього ступеня 
«бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2022. 56 с.
3. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Методика 
викладання 
англійської мови» для 
студентів 
спеціальності 014.01 
«Середня освіта 
(українська мова і 
література)» 
освітнього 
«бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2022. 66 с.
Підпункт 7 участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад
Член спеціалізованої 
ради К 45.052.07, із 
захисту 
кандидатських 
дисертацій зі 
спеціальності 13.00.04 
(015 – Професійна 
освіта)
Підпункт 11 наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою);
1. Наукове 
консультування 
(виконання науково-



дослідних робіт за 
договором № 521/22 з 
ФОП соціально 
орієнтований 
навчально-
консультаційний 
центр  «SPEAKER» 
«Розробка концепції 
лінгвістичного 
мінімуму для здачі 
ЗНО») з 2019 р. і 
дотепер.
Підпункт 12 наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Дніпровська Т. Роль 
міжкультурної 
комунікації для 
професійної 
підготовки майбутніх 
інженерів 
автотранспорту в 
умовах підвищення 
значення англійської 
мови в Україні. 
Система національних 
ЗМК у сучасній 
Україні: нова візія: 
XVII Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція молодих 
вчених та студентів, 14 
квітня 2021 року, м. 
Дніпро.
2. Дніпровська Т. 
Педагогічні 
особливості 
застосування 
концепції педагогіки 
співробітнийтва під 
час навчання 
майбутніх інженерів 
англійської мови за 
професійним 
спрямуванням. 
Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах. Збірник 
наукових праць. 2021. 
№76. С.105–109.
3. Дніпровська Т 
Організаційно-
педагогічні 
особливості ігрових 
технологій навчання 
майбутніх інженерів 
(за професійним 
спрямуванням). 
Virtus. 2021.№ 51. С. 
40–48.
4. Дніпровська Т 
Педагогічні 
особливості навчання 
англійської мови 
майбутніх менеджерів 
на основі 
інформаційно-
комунікативних 
технологій. 
Психолого-



педагогічні, правові та 
соціально-культурні 
проблеми сучасного 
суспільства: 
Матеріали V Міжнар. 
наук-практ. конф. 
(Кременчук, 16-17 
жовтня 2019 р.); 
[редкол.: В. Д. 
Шаповал (голова), Н. 
В. Шаповал (відп. 
секр.). та ін.]. ПП 
Щербатих О. В.: 
Кременчук. 2019. С. 
135–137.
5. Dniprovska T, 
Poyasok T., 
Bespartochna O. 
Formation of scientific 
and research 
competence of future 
electrical engineers. 
Modern electrical and 
energy systems. 
International 
Conference on 
September 23-25, 2019. 
(Scopus)
Підпункт 19 
діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
член ГО «Спілка 
освітян України».

281244 Перевознюк 
Вікторія 
Вадимівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
педагогічний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та лiтература 
(англійська, 
німецька), 

Диплом 
магістра, 

Східноукраїнсь
кий 

національний 
університет 

імені 
Володимира 

Даля, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

000003 
Управління 
проектами, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 058920, 
виданий 

09.02.2021

5 Практичний 
курс 
англійської 
мови

Стажування:
1. Сертифiкат про 
міжнародне 
стажування Erasmus+ 
Capacity Building for 
Higher Education 
project “Digital 
competence framework 
for Ukrainian teachers 
and other citizens 
(dComFra)”, No. 
598236-EPP-1-2018-1- 
LT-EPPKA2-CBHE-SP. 
Kaunas, Lithuania, 15 
July - 05 September 
2022.
Тема стажування:
«Online 
Collaboration», 
«Advanced 
Spreadsheets».
2. ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти», 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СІІ 
35830447/1427-22 від 
16.09.2022 р.
Тема стажування:  
«Розвиток психолого-
педагогічної 
компетентності  
науково-педагогічних 
працівників ЗВО».
3. Сертифiкат про 
міжнародне 
стажування 
“Fundraising and 
Organization of Project 
Activities in 
Educational 
Establishments: 
European Experience” 
(Республіка Польща), 



листопад – грудень 
2021 р.
Тема стажування:
«Innovative LINGUA 
HUB in Higher 
Education Institutions»
4. Сертифікат 
учасника тренінгу 
«Формування мережі 
експертів із 
забезпечення якості 
освіти» у КрНУ, 02 
квітня 2019 року.
5. Сертифiкат про 
міжнародне 
стажування Erasmus + 
Key Action 107 
Internationational 
Credit Mobility project 
between Kremenchuk 
Mykhailo Ostrohradskyi 
National University and 
Abertay University (UK, 
Scotland, Dundee), 17th 
February 2018 – 24th 
February 2018.
Тема стажування:
 «Studying 
methodology of 
scientific rеsеаrсh and 
teaching рrofеssioпаl 
disciplines, 
organisation and 
coordiation of 
intеrпаtioпаl аcаdemiс 
mobility. British 
experience of 
improvement of the 
educational рrосess».
Премії, нагороди, інші 
досягнення:
01.2019: Премія 
Верховної Ради 
України 
найталановитішим 
молодим ученим в 
галузі 
фундаментальних і 
прикладних 
досліджень та 
науково-технічних 
розробок за 2018 р. 
(робота «Соціальна 
відповідальність як 
чинник усунення 
відторгнення та 
гарантування 
безпечних суспільних 
трансформацій») / 
Міністерство освіти і 
науки України / 
Україна.
Відповідність вимогам 
п. 38 ЛУ:
Підпункт 1 наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
1. Perevozniuk V., 
Fabian M., Kuzmenko 
N., Zamrozevych-
Shadrina S., Tolcheeva 
T., Kramarenko I. 



Formation Of Tolerance 
Of Higher Education 
Seekers As The Main 
Feature Of A Modern 
Specialist. International 
Journal of Computer 
Science and Network 
Security (IJCSNS), Vol. 
22 №5, May 2022, Pp. 
289–293. (Web of 
Science)
2. Perevozniuk V., 
Methods of formation 
of English teachers self-
educational competence 
in Great Britain. 
Український 
педагогічний журнал. 
Київ: 2021. № 4, С. 
48–53.
3. Перевознюк В. В. 
Формування 
самоосвітньої 
компетентності 
вчителів англійської 
мови у процесі їх 
підготовки у закладах 
вищої освіти Великої 
Британії. Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах: збірник 
наукових праць.  
Запоріжжя:  2020. № 
68(2). С. 90–95.
4. Перевознюк В. В. 
Ресурсне 
забезпечення 
формування 
самоосвітньої 
компетентності 
майбутніх учителів 
англійської мови. 
Науковий часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
5. Педагогічні науки: 
реалії та перспективи. 
Київ: НПУ ім. М. П. 
Драгоманова. 2020. 
№ 73. С. 44–51
5. Zagirniak D., 
Shalimova N., 
Akmaldinova O., 
Stezhko Y., Perevozniuk 
V., Providing the 
Competitiveness of 
Education due to the 
Formation of 
Professional 
Competence via the 
Project-Based Learning. 
Proceedings of the 2021 
IEEE International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
System (MEES).  
Kremenchuk, Ukraine, 
on September 21-24, 
2021, Kremenchuk 
Mykhailo Ostrohradskyi 
National University, 
Ukraine (Scopus)
Підпункт 2 наявність 
одного патенту на 
винахід або п’яти 
деклараційних 
патентів на винахід чи 



корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір;
1. Авторське свідоцтво 
на твір (навчальний 
посібник «Аналітичне 
читання: практикум») 
№ 107757 (дата 
реєстрації 02.09.2021 
р.)
2. Авторське свідоцтво 
на твір (монографія 
«Шляхи подолання 
кризи читання: 
соціальнокомунікацій
ний та психолого-
педагогічний 
аспекти») № 113625 
(дата реєстрації 
06.07.2022 р.)
3. Авторське свідоцтво 
на твір (науковий твір 
«Опис наукового 
проєкту популяризації 
книги, читання і 
розвитку читацької 
культури молоді 
«Книга у 
віртуальному 
просторі») № 113626 
(дата реєстрації 
06.07.2022 р.)
4. Авторське свідоцтво 
на твір (комп’ютерна 
програма. 
Програмний продукт 
«Сайт кафедри 
філології та 
видавничої справи 
КрНУ») № 111059 
(дата реєстрації 
14.01.2022 р.)
5.Авторське свідоцтво 
на твір (літературно-
письмовий твір «Опис 
наукового проєкту 
«Експертний супровід 
конкурсу на здобуття 
літературної премії 
Кременчуцької 
міської ради імені 
Віктора Баранова») № 
114265 (дата реєстрації 
17.08.2022 р.)
Підпункт 3 наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора);
1.Perevozniuk V., Sizova 
K.., Soshenko S. 
Modern native land 
literature: study guide. 
Кременчук: 
Редакційно-
видавничий відділ 
КрНУ, 2023. 105 с. 
2. Perevozniuk V., 



Reznichenko O. 
Potential of English 
classical literature in 
the aspect of motivation 
to study English 
language (on the 
material of Chatlotte 
Bromte’ novels). 
Шляхи подолання 
кризи читання: 
соціально 
комунікаційний 
аспекти. Монографія. 
Кременчук: КрНУ, 
2022. С. 167–179.
3. Переовознюк В. В., 
Резніченко О. Л. 
Аналітичне читання: 
практикум: 
навчальний посібник. 
Кременчук: КрНУ, 
2021. 106 с.
Підпункт 4 наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій 
/практикумів/ 
методичних вказівок/ 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
4. Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять та самостійної 
роботи з дисципліни 
«Практичний курс 
англійської мови» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 014.01 
«Середня освіта 
(українська мова і 
література)» 
освітнього ступеня 
бакалавр. Кременук: 
КрНУ, 2022. 44 с.
5. Методичні вказівки 
щодо щодо 
практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Практикум з 
англійської 
фонетики» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 014.01 
«Середня освіта 
(українська мова і 
література)» 
освітнього ступеня 
бакалавр.Кременук: 
КрНУ, 2022. 38 с.
6.  Робоча програма з 
навчальної 
дисципліни «Іноземна 
мова» для студентів 



денної форми 
навчання зі 
спеціальності 029 
Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа освітнього 
ступеня бакалавр. 
Кременук: КрНУ, 
2021. 17 с.
Підпунк 5 Захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня
Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних  наук,  
13.00.04 – теорія і 
методика професійної 
освіти, «Розвиток 
самоосвітньої 
компетентності у 
процесі базової 
підготовки майбутніх 
учителів англійської 
мови у Великій 
Британії» 26 
листопада 2020 р.  на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 64.053.04 у 
Харківському 
національному 
педагогічному 
університеті імені Г. С. 
Сковороди.
Підпункт 12 наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Soshenko S.,, Sizova 
K., Perevozniuk V., 
Bilous R., Shmeleva A., 
Suprun L Creative 
Workspaces of a 
Modern University in 
Terms of Student-
centered Teaching. 
Proceedings of the 2021 
IEEE International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
System (MEES).  
Kremenchuk, Ukraine, 
on September 21-24, 
2021, Kremenchuk 
Mykhailo Ostrohradskyi 
National University, 
Ukraine (Scopus) 
2. Перевознюк В. В., 
Згола Д. Навчально-
методичні комплекси 
нового покоління з 
англійської мови. Ідеї 
академіка В.І. 
Вернадського і 
науково-практичні 
проблеми сталого 
розвитку освіти і 
науки: Матеріали XIX 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. 
Кременчук, КрНУ, 



2021. С. 10. 
3. Perevozniuk V., 
Shevchenko V. The 
Main Media 
Development Trends. 
Система національних 
ЗМК у сучасній 
Україні: нова візія: 
Матеріали ХVІІ 
Всеукраїнської 
наукової конференції 
молодих вчених та 
студентів, м. Дніпро, 
2021. С. 35-36. 
4. Perevozniuk V., 
Zagirniak D. 
Development of English 
teachers self-
educational competence 
during their training in 
higher education 
institutions of Great 
Britain. The Second 
international scientific 
virtual conference: 
Studies in a Changing 
Business Environment.- 
Lithuania, 2021.
5. Перевознюк В. В. 
Місце і роль 
самоосвітньої 
компетентності в 
процесі підготовки 
майбутніх учителів 
англійської мови у 
Великій Британії. 
Наука та освіта в 
дослідженнях 
молодих учених: 
Матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф. для 
студентів, аспірантів, 
докторантів, молод. 
учених (14 травня 
2020 р., м. Харків). 
Харків, 2020. С. 257.
6. Перевознюк В. В. 
Шляхи формування 
самоосвітньої 
компетентності 
вчителя англійської 
мови у Великій 
Британії. Розвиток 
сучасної освіти і 
науки: результати, 
проблеми, 
перспективи: VIII 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (30 квітня 2020 
р., м. Конін-Ужгород-
Київ-Херсон, 
Україна). Конін-
Ужгород-Київ-Херсон: 
Посвіт, 2020. Том 
VIII: діалог у розвитку 
науки та освіти. С. 
166–168.
Підпункт 14 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 



Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу;
1. Керівництво 



студенткою 
Матюшенко В. А., яка 
отримла І місце у 
Міжнародному 
конкурсі студентських 
наукових робті, 
спеціальність 035 
«Філологія», 2019 р. 
2. Керівництво 
студенткою Зголою Д. 
Ю., яка стала 
переможницею І туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт із 
галузі «Українська 
мова, література (з 
методикою їх 
викладання)»  (2022 
р.)

135070 Сошенко 
Світлана 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
кандидата наук 

ДK 000501, 
виданий 

10.11.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
035834, 
виданий 

04.07.2013

25 Методика 
викладання 
літератури

Стажування:
1. Підвищення рівня 
володіння 
англійською мовою: 
сертифікат B2, 2019, 
Test ID H 111223UA.
2. КрНУ, Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації ПК 
05385631/01268-20 
від 27.07.2020 р. 
Тема стажування:  
«Система онлайн-
навчання на 
платформі Moodle». 
3. ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти», 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СІІ 
35830447/ 1629-21 від 
17.09.2021 р.
Тема стажування:  
«Розвиток психолого-
педагогічної 
компетентності  
науково-педагогічних 
працівників ЗВО».
4. University of 
Economy (Bydgoszcz, 
Poland), 2021/2022 
Academic year, 
Diploma 56/11010
Тема стажування: 
Innovative educational 
technology: the 
experience of 
implementation  in the 
training of psychologist 
and teacher
5. Підвищення рівня 
володіння польською  
мовою. Сертифікат 
B2, 2022, University of 
Economy (Bydgoszcz, 
Poland), 
WSG/SZIO/07/2022/17
.
6. ЦДУ ім. В. 
Винниченка, Центр 
українсько-
європейського 
наукового 
співробітництва, 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № ADV-
311059-PSI від 
11.12.2022.
Тема стажування: 



Проєктування та 
реалізація освітніх 
програм за 
спеціальністю 014 
«Середня освіта».
Премії, нагороди, інші 
досягнення:
2021 р. Почесна 
грамота НАПН 
України.
Відповідність вимогам 
п. 38 ЛУ:
Підпункт 1 наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
1. Сізова К., Сошенко 
С. Інтегровані уроки з 
української мови та 
літератури на 
матеріалі твору Марії 
Матіос «Солодка 
Даруся». Український 
педагогічний журнал. 
2021. № 4. С. 214–221.
2. Сізова К., Сошенко 
С. Дидактичний 
потенціал букстаграма 
як креолозованого 
тексту. Вісник 
Луганського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
2021.  Т. 1. № 6 (344). 
С. 197–206.
3. Алексеєнко Н., 
Сошенко С. 
Використання уроку-
екскурсії до бібліотеки 
для розвитку та 
збагачення усного і 
писемного мовлення 
школярів. Наукові 
записки Бердянського 
державного 
педагогічного 
університету. Серія: 
Педагогічні науки: зб. 
наук. пр. Вип. 3. 
Бердянськ: БДПУ, 
2021. С. 9–16.
4. Bilous R.M., Sizova 
K. L., Soshenko S.M. 
Professional motivation 
of future teachers: 
psychological and 
pedagogical aspect. 
Габітус. 2020. Вип. 20. 
С.  82–86.
5. Сошенко С. М. 
Основні засади 
формування 
академічної чесності 
учасників освітнього 
процесу у вищих 
навчальних закладах. 
Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 



Кременчук: КрНУ, 
2017. Вип. 2/2017 
(103)  част. 2. С. 132-
141.
Підпункт 3 наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора);
1. Perevozniuk V., 
Sizova K.., Soshenko S. 
Modern native land 
literature: study guide. 
Кременчук: 
Редакційно-
видавничий відділ 
КрНУ, 2023. 105 с. 
2. Сошенко С. М., 
Білоус Р.М. Мотивація 
діяльності та 
професійного 
вдосконалення 
майбутніх педагогів. 
Проблеми мотивації 
особистості в 
сучасному освітньому 
просторі: колективна 
монографія / наук. 
ред. Л. В. 
Герасименко, В. Ф. 
Моргун. Кременчук: 
ПП Щербатих О. В., 
2020. С. 150–171.
3. Сізова К. Л., 
Сошенко С. М. 
Залучення до 
читання: 
дитиноцентрований 
підхід. Шляхи 
подолання кризи 
читання: 
соціальнокомунікацій
ний та психолого-
педагогічний аспекти: 
монографія / за заг. 
ред. С.М.Сошенко. 
Кременчук: 
Редакційно-
видавничий відділ 
КрНУ, 2022. С. 87–
100.
Підпункт 4 наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій 
/практикумів/ 
методичних вказівок/ 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих - 
праць загальною 
кількістю три 



найменування
1. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи та практичних 
занять з навчальної 
дисципліни 
«Методика 
викладання 
літератури» для 
студентів 
спеціальності 014.01 
«Середня освіта 
(українська мова і 
література)» 
освітнього ступеня 
бакалавр. Кременчук: 
КрНУ, 2022. 38 с.
2. Робоча програма з 
навчальної 
дисципліни 
«Методика 
викладання 
літератури» для 
студентів 
спеціальності для 
студентів 
спеціальності 014.01 
«Середня освіта 
(українська мова і 
література)» 
освітнього ступеня 
бакалавр. Кременчук: 
КрНУ, 2022. 26 с.
3. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи та практичних 
занять з навчальної 
дисципліни 
«Методика 
викладання 
української мови» для 
студентів 
спеціальності 014.01 
«Середня освіта 
(українська мова і 
література)» 
освітнього ступеня 
бакалавр. Кременчук: 
КрНУ, 2022. 46 с.
Підпункт 7 участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад
Вчений секретар 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради К 45.052.07 у 
Кременчуцькому 
національному 
університеті імені 
Михайла 
Остроградського 
(спеціальність 
13.00.04 – теорія і 
методика професійної 
освіти)
Підпункт 8 виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного редактора / 



члена редакційної 
колегії / експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах
Керівник науково-
дослідної роботи 
кафедри психології, 
педагогіки та 
філософії. 
«Педагогічні умови 
формування 
самоосвітньої 
компетентності 
майбутніх учителів 
іноземної мови у 
процесі вивчення 
фахових дисциплін 
(теоретико-
методологічний 
аспект)» (з 2018 р. і 
дотепер).
Підпункт 11 наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою);
1. Наукове 
консультування 
Олександрійського 
політехнічного 
коледжу щодо 
«Удосконалення 
організації та змісту 
навчання» (угода №3-
23/76) (з 2017 р. 
дотепер).
2. Наукове 
консультування 
Кременчуцького 
педагогічного 
коледжу імені 
А.С.Макаренка щодо 
«Новітніх 
інноваційних 
технологій у вищій 
школі» (угода № №3-
23/05) (з 2018 р. 
дотепер).
3. Наукове 
консультування 
Світловодського 
політехнічного 
фахового коледжу 
Центральноукраїнсько
го національного 
технічного 
університету щодо 
«Новітніх 
інноваційних 
технологій у вищій 
школі» (угода № №4-
23/5) (з 2021 р. 
дотепер).
4. Наукове 
консультування ВСП 
«Шевченківський 
фаховий коледж 
Уманського 
національного 



університету 
садівництва щодо 
«Новітніх 
інноваційних 
технологій у вищій 
школі» (угода № №4-
23/17) (з 2021 р. 
дотепер).
Підпункт 12 наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Сошенко С. М. 
Підготовка вчителів-
мовників за 
бінарними 
спеціальностями як 
відповідь на виклики 
часу. Проєктування та 
реалізація освітніх 
програм за спеціаль- 
ністю 014 «Середня 
освіта»: матеріали 
всеукраїнського 
науково-педагогічного 
підвищення 
кваліфікації, 31 
жовтня – 11 грудня 
2022 року. – Одеса: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2022. С. 
154– 156. 
2. Soshenko S., Bilous 
R., Shmeleva A., 
Serhiienko S., Sizova K., 
Nesen M.. Mobile 
Technologies in the 
Electrical Engineers 
Training. IEEE 25th  
International 
Conference on 
Problems of Automated 
Electric Drive. Theory 
and Practice  (PAEP). 
Kremenchuk, Ukraine, 
September 21–25, 
2020. (Scopus)
3. Sizova K., Soshenko 
S., Bilous R., Shmeleva 
A., Gerasimenko L., 
Zagirniak D. Academic 
Performance’ Dynamics 
of Generation Z 
Representatives During 
the Transition to E-
learning in Covid-19 
Crisis. Modern 
electrical and energy 
systems: Proceedings of 
International 
Conference on 
September  21-24, 
2021, Kremenchuk 
Mykhailo Ostrohradskyi 
National University, 
Ukraine. pp. 114–118. 
(Scopus)
4. Sizova K., Soshenko 
S., Bilous R., Shmeleva 
A., Suprun L., 
Perevozniuk V. Creative 
Workspaces of a 
Modern University in 



Terms of Student-
centered Teaching. 
Modern electrical and 
energy systems: 
Proceedings of 
International 
Conference on 
September  21-24, 
2021, Kremenchuk 
Mykhailo Ostrohradskyi 
National University, 
Ukraine. pp. 154–157. 
(Scopus)
5. Галбург І. М., 
Сошенко С. М. 
Проблема 
взаємозв’язку 
спілкування і 
діяльності 
(теоретичний аспект). 
Психолого-
педагогічні, правові та 
соціально-культурні 
проблеми сучасного 
суспільства: 
Матеріали V Міжнар. 
наук-практ. конф. 
(Кременчук, 16-17 
жовтня 2019 р.); 
[редкол.: В. Д. 
Шаповал (голова), Н. 
В. Шаповал (відпов. 
секр.) та ін.]. 
Кременчук, 2019. С. 
135–137. 
6. Левченко С. О., 
Сошенко С. М. 
Полікультурна 
компетентність 
викладача іноземної 
мови. Психолого-
педагогічні, правові та 
соціально-культурні 
проблеми сучасного 
суспільства: 
Матеріали V Міжнар. 
наук-практ. конф. 
(Кременчук, 16-17 
жовтня 2019 р.); 
[редкол.: В. Д. 
Шаповал (голова), Н. 
В. Шаповал (відпов. 
секр.) та ін.]. 
Кременчук, 2019. С. 
185–187. 
Підпункт 14 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 



призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу;
2016–2018 рр. – член 
апеляційної комісії ІІ 
туру Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Педагогіка».
Підпункт 19 
діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях



член ГО «Спілка 
освітян України».

180711 Сізова 
Ксенія 
Леонідівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Ленинградски
й ордена 
Ленина и 

ордена 
Трудового 
Красного 
Знамени 

государственн
ый 

университет, 
рік закінчення: 

1989, 
спеціальність:  

Русский язык и 
литература, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 000180, 

виданий 
10.11.2011, 

Атестат 
професора 

12ПP 008677, 
виданий 

25.04.2013

27 Українська і 
зарубіжна 
література

Стажування:
1. Підвищення рівня 
володіння 
англійською мовою:
сертифікат B2, 2019, 
Test ID H 111222UA.
2. КрНУ, Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації ПК 
05385631/01267-20 від 
27.07.2020 р. 
Тема стажування:  
«Система онлайн-
навчання на 
платформі Moodle». 
3. International 
internship under the 
program «Fundraising 
and organization of 
project activities in 
educational 
establishments: 
European experience», 
Krakow, Poland, 
Certificate SZFL-
000506, July 18, 2021.
Project topic: Project of 
Popularization of 
Books, Reading, the 
Development of 
Reading Culture of 
Students Book in 
Virtual Space 
4. ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти», 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СІІ 
35830447/ 1627-21 від 
17.09.2021 р.
Тема стажування:  
«Розвиток психолого-
педагогічної 
компетентності  
науково-педагогічних 
працівників ЗВО».
5. Український 
Інститут когнітивно-
поведінкової терапії. 
Сертифікат F4AOLN-
CE000073 від 
30.12.2022 р.
Тема стажування:  
«Діти й горе: набуття 
життєвих навичок».
6. Український 
Інститут розвитку 
освіти Сертифікат 
DUA33W-CE000117 від 
30.12.2022 р.
Тема стажування:  
«Резілієнтні вчителі».
Премії, нагороди, інші 
досягнення:
2022 р. Почесна 
грамота МОН 
України.
Відповідність вимогам 
п. 38 ЛУ:
Підпункт 1 наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 



of Science Core 
Collection;
1. Сізова К., Сошенко 
С. Інтегровані уроки з 
української мови та 
літератури на 
матеріалі твору Марії 
Матіос «Солодка 
Даруся». Український 
педагогічний журнал. 
2021. № 4. С. 214–221.
2. Сізова К., Сошенко 
С. Дидактичний 
потенціал букстаграма 
як креолозованого 
тексту. Вісник 
Луганського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
2021.  Т. 1. № 6 (344). 
С.197–206.
3. Сізова К. Л. Сонети 
Р.М. Рільке у рецепції 
українських поетів. 
Вісник 
Маріупольського 
державного 
університету. Серія: 
Філологія. 2021. Вип 
25. С. 93–100.
4. Сізова К. Л., 
Алексеєнко Н. М. 
Поетика назви 
художньої твору: 
тенденції сучасної 
української 
літератури. Virtus. 
Center of Modern 
Pedagogy «Learning 
Without Boarders» 
(Canada). 2019, Vol. 33. 
P. 168–171.
5. Сізова К. Л. 
Перекладацькі 
інтерпретації 
гумористичних новел 
Карела Чапека. 
Гуманітарна освіта у 
технічних вищих 
навчальних закладах. 
2019. № 39. С.48–53.
Підпункт 2 наявність 
одного патенту на 
винахід або п’яти 
деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір;
1. Авторське свідоцтво 
на твір (навчальний 
посібник 
«Лінгвістичний аналіз 
тексту: практикум») 
№ 111328 (дата 
реєстрації 27.01.2022 
р.)
2. Авторське свідоцтво 
на твір (монографія 
«Герої згадують…») 
№ 111301 (дата 
реєстрації 25.01.2022 
р.)
3. Авторське свідоцтво 
на твір (монографія 
«Шляхи подолання 



кризи читання: 
соціальнокомунікацій
ний та психолого-
педагогічний 
аспекти») № 113625 
(дата реєстрації 
06.07.2022 р.)
4. Авторське свідоцтво 
на твір (науковий твір 
«Опис наукового 
проєкту популяризації 
книги, читання і 
розвитку читацької 
культури молоді 
«Книга у 
віртуальному 
просторі») № 113626 
(дата реєстрації 
06.07.2022 р.)
5. Авторське свідоцтво 
на твір (комп’ютерна 
програма» 
Програмний продукт 
«Сайт кафедри 
філології та 
видавничої справи 
КрНУ) № 111059 (дата 
реєстрації 14.01.2022 
р.)
6. Авторське свідоцтво 
на твір (літературно-
письмовий твір «Опис 
наукового проєкту 
«Експертний супровід 
конкурсу на здобуття 
літературної премії 
Кременчуцької 
міської ради імені 
Віктора Баранова») № 
114265 (дата реєстрації 
17.08.2022 р.)
Підпункт 3 наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора);
1. Perevozniuk V., 
Sizova K.., Soshenko S. 
Modern native land 
literature: study guide. 
Кременчук: 
Редакційно-
видавничий відділ 
КрНУ, 2023. 105 с. 
2. Сізова К. Л., 
Сошенко С. М. 
Залучення до 
читання: 
дитиноцентрований 
підхід. Шляхи 
подолання кризи 
читання: 
соціальнокомунікацій
ний та психолого-
педагогічний аспекти: 
монографія / за заг. 
ред. К. Сізової. 
Кременчук: КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського, 
2022. С. 57–69.
3. Сізова К. Л. 



Лінгвістичний аналіз 
тексту: практикум: 
навчальний посібник 
/ К. Л. Сізова, Н. 
М.Алексеєнко, Л. В. 
Бутко,  В. В. Шабуніна. 
Кременчук: КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського, 
2019. 242 с.
Підпункт 4 наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій 
/практикумів/ 
методичних вказівок/ 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування):
1. Сізова К. Л.. Робоча 
програма з 
дисципліни 
«Українська і 
зарубіжна 
література». 
Кременчук: КрНУ, 
2022. 15 с. 
2. Сізова К. Л.. 
Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять і самостійної 
роботи з дисципліни 
«Українська і 
зарубіжна 
література». 
Кременчук: КрНУ, 
2022. 38 с.  
3. Сізова К. Л. 
Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з дисципліни 
«Масова комунікація 
та інформація». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 34 с. 
Підпункт 7 участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
Член спеціалізованої 
ради К 45.052.07, із 
захисту 
кандидатських 
дисертацій зі 
спеціальності 13.00.04 
(015  – Професійна 
освіта).
Підпункт 8 виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 



керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах):
Науковий керівник 
теми «Прагматичні 
аспекти сучасної 
філології та 
лінгводидактики», 
2022 р. 
(реєстраційний номер 
0122U201213).
Підпункт 11 наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою):
Із 2016 р. і дотепер – 
наукове 
консультування 
Департаменту «Центр 
надання 
адміністративних 
послуг у місті 
Кременчуці»
Підпункт 12 наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1. Мойсеєнко Н. О., 
Сізова К. Л. Сучасна 
модифікація вірша 
Квінта Горація Флакка 
«Exegi monumentum». 
Людина в 
інформаційному 
просторі. Матеріали 
VІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції / [Гол. 
ред. В. І. Маслак]. 
Кременчук, 2022. С. 
141–144.
2.  Сізова К. Л. 
Художня творчість і 
суспільна діяльність 
Віктора Баранова. 
Психолого-
педагогічні, правові та 
соціально-культурні 
проблеми сучасного 
суспільства: 
Матеріали V Міжнар. 
наук-практ. конф. 



(Кременчук, 16-17 
жовтня 2019 р.); 
[редкол.: В. Д. 
Шаповал (голова), Н. 
В. Шаповал (відп. 
секр.). та ін.]. ПП 
Щербатих О. В.: 
Кременчук. 2019. С. 
90–91.
3. Сізова К. Л., 
Мирошниченко К. С.   
Збірка поезії 
кременчуцького поета 
Ігоря Герасименка 
«Рапсодія Псла і 
Дніпра». Психолого-
педагогічні, правові та 
соціально-культурні 
проблеми сучасного 
суспільства: 
Матеріали VI Міжнар. 
наук-практ. конф. 
(Кременчук, 19–20  
жовтня 2021 р.); 
Кременчук. 2021. С. 
102–105.
4. Сізова К. Л., Хміль 
М. В.   Переклади 
Віктора Баранова в 
аспекті розбудови 
міжкультурного 
діалогу. Ідеї академіка 
Вернадського та 
проблеми сталого 
розвитку освіти і 
науки: Матеріали XIX 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
(Кременчук, 16–17 
вересня 2021 р.) 
Кременчук: ПП 
Щербатих, 2021. С. 
67–68.
5.  Сізова К. Л., 
Алексеєнко Н. М., Тур 
О. М.   Внесок 
видавництва 
«Українське 
народознавство» у 
збереження й 
популяризацію 
української культури. 
Актуальні питання 
гуманітарних наук. 
2020. Вип. 33. Т. 2. С. 
43–48.
6. Bilous R.M., Sizova 
K. L., Soshenko S.M. 
Professional motivation 
of future teachers: 
psychological and 
pedagogical aspect. 
Габітус. 2020. Вип. 20. 
С.  82–86.
Підпункт 14 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 



олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво 
студентським постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком/ 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів , 
фестивалів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів 
, фестивалів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Параолімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу):
2020 – 2022 рр. – 



голова журі 
Міжнародного 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 035 
«Філологія»
Підпункт 15 
керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
ІІІ-ІV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, ІІ-ІІІ етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнівчленів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України»; участь у 
журі олімпіад чи 
конкурсів «Мала 
академія наук 
України»; участь у 
журі ІІІ- ІV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи ІІ-ІІІ 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України» (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-
творчого) рівня):
2018–2022 рр.  – 
голова жури 
обласного конкурсу 
«Мала академія наук 
України» (Полтавська 
область), секція 
«Журналістика»

18641 Ченчева 
Ольга 
Олександрів
на

Старший 
викладач, 
Сумісництв
о

Механіки і 
транспорту

Диплом 
магістра, 

Кременчуцьки
й державний 

політехнічний 
університет 

імені Михайла 
Остроградсько

го, рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

092204 
Електромехані

чне 
обладнання 
енергоємних 
виробництв, 

Диплом 
магістра, 

Кременчуцьки
й 

національний 
університет 

імені Михайла 
Остроградсько

го, рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 

5 Безпека 
життєдіяльност
і та охорона 
праці

Стажування:
1. University of 
Economy (Bydgoszcz, 
Poland), сертифікат, 
Modern technologies in 
mechatronics using 
electric machines, 
machine tools, tools of 
the new generation and 
occupational health in 
the industry Winter 
Semester 2019/2020 
Academic year.
2. University of 
Economy (Bydgoszcz, 
Poland), сертифікат, 
Control systems for the  
generated autonomous 
sources of electrical 
energy based on 
vehicles in emergency 
situations 2021/2022 
Academic year.
Відповідність вимогам 
п. 38 ЛУ:
Підпункт 1 наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 



011 Освітні, 
педагогічні 

науки, Диплом 
кандидата наук 

ДK 053744, 
виданий 

15.09.2019

включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
1. Губачов О. І., Сукач 
С. В., Ченчева О. О, 
Цибульник Н. Н.   
Комплексне 
оцінювання ризиків 
настання страхових 
нещасних випадків і 
травматичних подій з 
використанням 
компонентного 
методу. Комунальне 
господарство міст. 
Науково-технічний 
збірник. 2021. № 164. 
C. 178–190.
2. Zagirnyak M, Salenko 
A, Elizarov M, 
Chencheva O,  
Klimenko S, Al-Quraan 
Tareq, Shchetynin V, 
Estimation of damage 
development and the 
time of failure of 
cutting inserts made of 
hard alloys and 
superhard composites 
by chemography 
methods. Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. Vol. 6, 
Iss. 1-108. 2020. P. 93–
102. (Scopus)
3. Salenko A., Glukhova 
V., Chencheva O., 
Shchetynin V., Budar 
M.R.F., Lashko E., 
Klimenko S. Effect of 
slime and dust emission 
on micro-cutting when 
processing carbon-
carbon composites.  
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. Vol. 3. 
Iss. 1-105. 2020, P. 38–
50. (Scopus)
4. Ченчевой В. В., 
Сукач С. В., Ченчева О. 
О., Федорова Н. С., 
Григор’єва Д. С. 
Дослідження 
параметрів 
гідроаероіонного 
складу повітря 
робочого приміщення 
з ультразвуковою 
іонізацією. Вісті 
Донецького гірничого 
інституту: 
Всеукраїнський 
науково-технічний 
журнал. 2020. № 
2(47).  С. 168–175.
5. Ченчевой В. В., 
Данова К. В., Ченчева 
О. О., Перекрест А. Л.,  
Григор’єва Д. С. 
Наукове 
обґрунтування 
оптимізації 
гідроаероінного 
складу повітря у 
громадських 



приміщеннях для осіб 
із особливими 
потребами. Проблеми 
охорони праці в 
Україні. 2020. № 4. С. 
8–16.
Підпункт 4 наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування;
1. Сукач С. В., Ченчева 
О. О. Методичні 
вказівки щодо 
виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Моніторинг і 
керування 
техногенними та 
виробничими 
чинниками» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання зі 
спеціальності 263 – 
«Цивільна безпека». 
КрНУ. 2020 р. 63 с.
2. Рєзнік Д. В, Сукач С. 
В., Ченчева О. О. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної та 
контрольної робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Технічно-
інформаційні засоби 
комунікації та 
обробки галузевих 
даних» для студентів 
усіх форм навчання зі 
спеціальностей 101 – 
«Екологія», 162 – 
«Біотехнології та 
біоінженерія», 193 – 
«Геодезія та 
землеустрій», 263 – 
«Цивільна безпека» 
освітньо-професійних 
програм – «Екологія», 
«Біотехнології та 
біоінженерія», 
«Геодезія та 
землеустрій», 
«Цивільна безпека» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». КрНУ. 
2019. 25 с.
3. Ченчева О. О., 
Бахарєв В. С., Рєзнік 
Д. В. Методичні 
вказівки щодо 
виконання 



практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Сучасні 
засоби 
індивідуального та 
колективного 
захисту» для студентів 
денної та заочної 
форм навчання зі 
спеціальності 263 ‒ 
«Цивільна безпека» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». КрНУ. 
2021. 52 с.
4. Ченчева О. О., 
Губачов О. І., Бахарєв 
В. С., Сукач С. В., 
Петренко І. С. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Безпека 
життєдіяльності, 
цивільний захист» 
для студентів денної 
форми навчання 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 2021. 108 
с.
Підпункт 8 виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах
Науковий керівник 
теми  «Розробка 
технологічної 
документації з 
безпеки праці та 
пожежної безпеки 
проєкту виконання 
робіт випробування 
дробарок» (договір з 
ВКФ «Радон» № 
471/20 від 07.10.2020 
р.)
Підпункт 9 робота у 
складі експертної ради 
з питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або у 
складі галузевої 
експертної ради як 
експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 



комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 
Державної служби 
якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю);
Експерт НАЗЯВО 
(галузі знань 26 
Цивільна безпека: 
спеціальності 263 
Цивільна безпека)
Підпункт 12 наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
1. Chenchevoi V., 
Zachepa I., Chencheva 
O., Yatsiuk R.. 
Parameters of 
Guaranteed Self-
Excitation of an 
Induction Generator for 
Autonomous Electric 
Power Sources. 
Proceedings of the 25th 
IEEE International 
Conference on 
Problems of Automated 
Electric Drive. Theory 
and Practice, PAEP 
2020 September 2020.  
9240851. (Scopus).
2. Shlyk S., 
Drahobetskyi V., 
Trotsko O., Chencheva 
O., Klets D. The 
Explosive Expansion of 
Electrical Equipment 
Housings with Variable 
Curvature. Proceedings 
of the 25th IEEE 
International 
Conference on 
Problems of Automated 
Electric Drive. Theory 
and Practice, PAEP 
2020 September 2020. 
9240822 (Scopus).
3. Poyasok T., 
Bespartochna E., 
Chenchevoi V., 
Chencheva O.. 
Application of the 
Augmented Reality 
Technology to Training 



Future Electrical 
Engineers. Proceedings 
of the 25th IEEE 
International 
Conference on 
Problems of Automated 
Electric Drive. Theory 
and Practice, PAEP 
2020 September 2020. 
9240822 (Scopus).
4. Chenchevoi V., 
Zachepa I., Ogar V., 
Chencheva O. Research 
on Harmonic 
Composition of Voltage 
and Current of 
Induction Generator 
with High Saturation 
Magnetic System. 
Proceedings of the 
International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
Systems, MEES 2019 
September 2019.  P. 
170–173. (Scopus).
5.Сукач С., Ченчева О.. 
Застосування 
технології доповненої 
реальності при 
дистанційному 
навчанні студентів 
спеціальності 263 
«Цивільна безпека». 
Ročenka Ukrajinsko-
Slovenská, zbornik 
vedeckých prác, 
European institute of 
further education, 
Slovakia, 2020. C. 18–
24.
Підпункт 14 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-



мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу;
Мяснікова К.А., 
Варісова В.І. – диплом 
ІІ ступеня у II турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт за 
напрямом «Цивільна 
безпека» (Охорона 
праці), (ХНАДУ, м. 
Харків, 2021 р.)
Підпункт 19 
діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
Член ГО «Асоціація 
цивільного захисту»;
Член ГО 
«Українськаої 
академія  наук».

86401 Бутко 
Лариса 
Валентинівн
а

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
магістра, 

Кременчуцьки
й 

національний 

28 Сучасна 
українська 
літературна 
мова

Стажування:
1. Національна 
академія керівних 
кадрів культури і 
мистецтв. Центр 



університет 
імені Михайла 
Остроградсько

го, рік 
закінчення: 

2019, 
спеціальність: 

029 
Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа, 

Диплом 
магістра, 

Черкаський 
державний 

технологічний 
університет, 

рік закінчення: 
2022, 

спеціальність: 
022 Дизайн, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 049828, 
виданий 

03.12.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
023454, 
виданий 

09.11.2010

неперервної 
культурно-мистецької 
освіти, 26.10–
30.10.2020 р., 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 12 СС 12 
СС 02214142/004699-
20
Тема стажування: 
«Актуальні 
соціокультурні 
практики: 
інноваційний підхід 
євроінтеграційний 
вектор та 
регіональний 
потенціал».
2. Інститут культури 
Ягеллонського 
університету 
(Польща) 16.05–
19.05.2019 р.
Тема стажування: 
«Соціокультурний 
проєкт 
«Полікультура».
Відповідність вимогам 
п. 38 ЛУ:
Підпункт 1 наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
1. Шабуніна В.В., 
Бутко Л.В., Сізова К.Л. 
Дієслівні стилістеми у 
діалогічній структурі 
технічного науково-
навчального тексту. 
Закарпатські 
філологічні студії. 
2022. Вип. 23. Т. 2. С. 
74–79. 
2. Шабуніна В.В., 
Бутко Л.В., Сізова К.Л. 
Семантичні ресурси 
діалогічної організації 
науково-навчального 
тексту. Закарпатські 
філологічні студії. 
2022. Вип. 24. Т. 2. С. 
38–43.
3. Бутко Л. В., 
Шабуніна В. В., Сізова 
К. Л. 
Реалізація 
функціонально-
стилістичного 
потенціалу складених 
прийменників 
просторової та часової 
семантики в 
академічному тексті. 
Закарпатські 
філологічні студії. 
Вип. 25. Т. 2. 
Ужгородський нац. 
ун-т, 2022. С. 82-92.
4. Butko L., Maslak V., 
Vasylenko D., Osikovich 
Z. External Image of the 
Мodern Library as a 
Strategic Task of its 



Management. Socio-
Cultural Management 
Journal. 2020. № 1. Р. 
137-151.
5. Маслак В. Бутко Л., 
Василенко Д. 
Дуальність підготовки 
фахівців сфери 
культури: pro at contra 
Вісник Національної 
академії керівних 
кадрів культури і 
мистецтва. 2018. Вип. 
3. С. 54–60. (Web of 
Science Core 
Collection).
Підпункт 2 наявність 
одного патенту на 
винахід або п’яти 
деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір;
1. Авторське свідоцтво 
«Літературний 
письмовий твір 
наукового характеру 
«Навчальний 
посібник 
«Лінгвістичний аналіз 
тексту: практикум» № 
111328 (дата реєстрації 
27.01.2022 р.).
2. Авторське свідоцтво 
«Усний твір «Традиції 
благодійництва у 
Кременчуці» № 
106993 (дата 
реєстрації 04.08.2021 
р.).
3. Авторське свідоцтво 
«Усний твір «The 
mystery of old icon» № 
106994 (дата 
реєстрації 04.08.2021 
р.).
4. Авторське свідоцтво 
«Усний твір 
«Таємниця старої 
ікони» № 106995 
(дата реєстрації 
04.08.2021 р.).
5. Авторське свідоцтво 
«Кременчуцькі свята 
(Свято щучого хвоста. 
Свято Кремінця і 
Веселинки. День 
смаку. Свято 
чумацького воза)» № 
106996 (дата 
реєстрації 04.08.2021 
р.).
6. Авторське свідоцтво 
«Етнічна мозаїка 
Кременчука» № 
106997 (дата 
реєстрації 
04.08.2021).
Підпункт 3 наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 



менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора);
1. Алексеєнко Н. М., 
Бутко Л. В., Сізова К. 
Л., Шабуніна В. В. 
Лінгвістичний аналіз 
тексту: практикум: 
навч. посіб. 
Кременчук: КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського, 
2019. 242 с.
2. Бутко Л. В., 
Василенко Д. П. 
Випускна 
кваліфікаційна 
робота: методика 
підготовки: навч.-
метод. посібник. 
Кременчук: ПП 
Щербатих О. В., 2022. 
154 с.
3. Бутко Л. В., 
Василенко Д. П. 
Імплементація 
комунікаційних 
елементів у роботі 
музейної установи. 
Історико-культурна 
спадщина: 
збереження, доступ, 
використання: 
монографія / відп. 
ред. І. І. Тюрменко. К. 
: НАУ, 2021. С. 186–
197.
4. Імідж бібліотеки: 
навч. посібник / 
Маслак В. І., Бутко Л. 
В., Василенко Д. П., 
Саранча В. І., 
Шабуніна В. В. 
Кременчук: ПП 
Щербатих О. В., 2021. 
358 с.
Підпункт 4 наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Бутко Л. В. 
Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з навчальної 
дисципліни «Сучасна 
українська 
літературна мова» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 014.01 



«Середня освіта 
(українська мова і 
література)» 
освітнього ступеня 
бакалавр. Кременчук: 
КрНУ, 2022. 40 с.
2. Бутко Л. В. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни «Сучасна 
українська 
літературна мова» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 014.01 
«Середня освіта 
(українська мова і 
література)» 
освітнього ступеня 
бакалавр. Кременчук: 
КрНУ, 2022. 49 с.
3. Бутко Л. В. Робоча 
навчальна програма з 
навчальної 
дисципліни «Сучасна 
українська 
літературна мова» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 014.01 
«Середня освіта 
(українська мова і 
література)» 
освітнього ступеня 
бакалавр. Кременчук: 
КрНУ, 2022. 16 с.
Підпункт 8 виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:
Член редакційної 
колегії наукового 
журналу «Socio-
Cultural Management 
Journal».
Підпункт 9 робота у 
складі експертної ради 
з питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або у 
складі галузевої 
експертної ради як 
експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 



Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 
Державної служби 
якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю);
Експерт НАЗЯВО 
(галузь знань 02 
Культура і мистецтво, 
спеціальність 029 
Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа)
Підпункт 10 участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”;
Інститут культури 
Ягеллонського 
університету, м. 
Краків, 
соціокультурний 
проект 
«Полікультура», 16.05 
– 19.05.2019 р.
Підпункт 11 наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою);
Наукове 
консультування КЗК 
«Кременчуцька міська 
публічна бібліотека» 
Кременчуцької 
міської ради 
Полтавської області 
(угода № 5-06/19) (з 
2018 р.).
Наукове 
консультування ПРАТ 
«КЗТВ» з ділової 
української мови.
Підпункт 12 наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 



або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Бутко Л. В. 
Неповнозначні 
лексичні комплекси 
української мови: 
синергетична природа 
явища. Проблеми 
загального та 
порівняльно-
історичного 
мовознавства» (на 
пошану пам’яті 
професора В. В. 
Лучика): матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції. Київ: 
Національний 
університет «Києво-
Могилянська 
академія». 2020. С. 
21–24. 
2. Федоренко С. А., 
Бутко Л. В. Ключові 
компетентності як 
об’єкт дидактичних 
розвідок. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: КрНУ, 
2019. Вип. 3/2019 
(115). Ч. 2. С. 19–24.
3. Fedorenko S., Butko 
L., Vasylenko D., 
Maslak V., Nesen M. 
Elective subjects as an 
important component 
of the student’s 
individual educational 
trajectory 
implementation. 2021 
IEEE International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
Systems (MEES), 
Kremenchuk, Ukraine, 
2021, pp. 1–5. (Scopus).
4.Butko L., Vasylenko 
D., Fedorenko S., 
Dobryden O., 
Martynyshyn Y. 
Summarizing The 
Experience Of Using 
Educational Online 
Platforms In Ukrainian 
Universities. 2022 
IEEE Problems of 
Automated 
Electrodrive. Theory 
and Practice (PAEP). 
Kremenchuk, Ukraine. 
2022. Р. 1–4.(Scopus).
5. Бутко Л. В., Митник 
А.А., Данийлейко В. Є. 
Основні проблеми 
здійснення діяльності 
закладами культури в 
умовах 
децентралізації. Young 
Scientist. 2020. № 10 
(86). Р. 83–85.
Підпункт 14 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 



Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 



всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу;
2022 р.: член галузевої 
конкурсної комісії ІІ 
туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 028 
Менеджмент 
соціокультурної 
діяльності.
2022 р.: керівництво 
студенткою (А. В. 
Бондаренко), яка 
зайняла призове (ІІ) 
місце в І турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт із 
соціолінгвістики.
Підпункт 15 
керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II-III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-
творчого) рівня);
2018 р. – член журі ІІ 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів Малої 
академії науки 
України, секція 
«Літературна 
творчість»;
2019-2020 р. – член 
журі ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів Малої 
академії науки 
України, секція 
«Українське народне 
мистецтво»;
2022 р. – член журі ІІ 



етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів Малої 
академії науки 
України секція 
«Фольклористика»).
Підпункт 19 
діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
Голова ГО «Спілка 
соціокультурних 
діячів Полтавщини».

281835 Хміль-
Чуприна 
Віта 
Віталіївна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Вищий 
навчальний 

заклад 
"Київський 

міжнародний 
університет", 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
030201 

Журналістика, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 059554, 

виданий 
15.04.2021

15 Теорія і 
практика 
соціальних 
комунікацій

Стажування:
1. Zustricz Foundation, 
Department of Polish-
Ukrainian Studies of 
Jagiellonian University 
in Krakow, Career 
Development Center of 
NGO Sobornist, 
Luhansk Regional 
Institute of 
Postgraduate 
Pedagogical Education, 
12.06–18.07.2021 р. 
Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації SZFL-
000376
Тема стажування: 
«Fundraising and 
organization of project 
activities in educational 
establishments: 
European experience».
2. Підвищення рівня 
володіння польською  
мовою:
сертифікат B2, 2022, 
University of Economy 
(Bydgoszcz, Poland), 
WSG/SZIO/07/2022/1
8.
3. ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти», 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СІІ 
35830447/ 1528-22 від 
16.09.2022 р.
Тема стажування:  
«Розвиток психолого-
педагогічної 
компетентності  
науково-педагогічних 
працівників ЗВО».
Відповідність вимогам 
п. 38 ЛУ:
Підпункт 1 наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
1. Хміль-Чуприна В. В. 
Ігрові форми промоції 
художньої літератури 
як ефективна 
стратегія 



популяризації 
читання. Держава та 
регіони. Серія: 
Соціальні комунікації. 
2019. № 3 (39). С. 79–
83.
2.Хміль-Чуприна В. В. 
Літературні 
ремінісценції у текстах 
ЗМК як засіб 
популяризації 
читання. 
Communications and 
communicative 
technologies. 2019. 
Вип. 19. С. 84–89.
3.Хміль-Чуприна В. В. 
Формування 
читацької компетенції 
і культури у 
студентської молоді в 
проекті «Книга у 
віртуальному 
просторі». 
Бібліотекознавство. 
Документознавство. 
Інформологія. 2019. 
№ 4. С. 110–116.
4.Тур О. М., Хміль-
Чуприна В. В. 
Джерела інформації 
про книжкові видання 
й роль ЗМК у 
популяризації 
читання серед 
студентської молоді 
Кременчука. Вісник 
Книжкової палати. 
2020. №1. С. 25–31.
5. Хміль-Чуприна В. В. 
Жанрова палітра 
публіцистичних 
матеріалів на 
літературну тематику. 
Communications and 
communicative 
technologies. 2020.  
Вип. 20. С. 94–99.
6. Хміль-Чуприна В. В. 
Взаємодія інститутів 
інфраструктури 
читання із ЗМК з 
метою популяризації 
читання. Virtus. 2019. 
Iss. 32. C. 21–23.
Підпункт 4 наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій 
/практикумів/ 
методичних вказівок/ 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих - 
праць загальною 
кількістю три 
найменування
1. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи та практичних 
занять з навчальної 



дисципліни «Теорія і 
практика соціальних 
комунікацій» для 
студентів 
спеціальності 
спеціальності 014.01 
«Середня освіта 
(українська мова і 
література)» 
освітнього ступеня 
бакалавр. Кременчук: 
КрНУ, 2022. 48 с.
2. Хміль-Чуприна В. В. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Соціологія масової 
комунікації». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 42 с.
3. Хміль-Чуприна В. В. 
Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з дисципліни 
«Вступ  до фаху». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 32 с.
Підпунк 5 Захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня
Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата  
наук із соціальних 
комунікацій,  27.00.01 
– теорія та історія 
соціальних 
комунікацій (захист 
відбувся 27.01.2021 у 
Дніпровському 
національному 
університеті імені 
Олеся Гончара), тема 
дисертації: 
«Популяризація 
читання художньої 
літератури в 
українських засобах 
масової комунікації» 
(ДК № 059554 від 15 
квітня 2021 р.).
Підпункт 9 робота у 
складі експертної ради 
з питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або у 
складі галузевої 
експертної ради як 
експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 



наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 
Державної служби 
якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю);
Експерт НАЗЯВО 
(спеціальності 061 
Журналістика)
Підпункт 12 наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Хміль-Чуприна В. 
В., Матюшенко В. А. 
Напрями висвітлення 
ЗМК літературної 
премії Віктора 
Баранова. Психолого-
педагогічні, правові та 
соціально-культурні 
проблеми сучасного 
суспільства: тези 
доповідей V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. 
Кременчук: ПП 
Щербатих, 2019. С. 
125–126.
2. Хміль-Чуприна В. В. 
Анотація книжкового 
видання в інтернет-
ЗМК як рекламний 
засіб. Журналістика та 
реклама: вектори 
взаємодії: тези 
доповідей 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Київ, 19 
березня 2019 р.) / за 
заг. ред. А. А. 
Мазаракі. К.: Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т, 
2019. С. 212–215.
3. Хміль-Чуприна В. В. 
Регіональні інтернет-
ЗМК як платформа 
для популяризації 
читання (на матеріалі 
інтернет-видання 
«Полтавщина»). 
Засоби масової 
інформації та 
комунікації: історія, 
сьогодення, 
перспективи 
розвитку: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (Буча, 26 
березня 2019 р.). К.: 
Міленіум, 2019. С. 92–
94.
4. Хміль-Чуприна В. В. 



Популярність читання 
серед студентської 
молоді. Актуальні 
проблеми 
життєдіяльності 
суспільства: матеріали 
ХХVІ  Міжнародної 
науково-практичної 
конференції студентів, 
аспірантів та молодих 
учених (Кременчук, 
24–25 квітня 2019 р.). 
Кременчук: ПП 
Щербатих, 2019. С. 
178.
5. Бутиріна М. В., 
Хміль-Чуприна В. В. 
Згадування 
літературних 
феноменів і читання 
лідерами громадської 
думки. Соціальні 
комунікації: 
стратегічні взаємодія 
та взаємовплив: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
[відповідальний 
редактор В. В. Костюк, 
відповідальні 
секретарі В. А. Ковпак, 
М. О. Семенович]. 
Запоріжжя: ЗНУ, 
факультет 
журналістики, 2020. 
С. 59–63.
Підпункт 14 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 



освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу;
2022 р. – член жури 
Міжнародного 
студентського 
професійного 
творчого конкурсу 
«Видавнича 
журналістика» 
Підпункт 19 
діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
член Спілки 
журналістів України

180711 Сізова 
Ксенія 
Леонідівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Ленинградски
й ордена 
Ленина и 

ордена 
Трудового 
Красного 
Знамени 

государственн
ый 

университет, 
рік закінчення: 

1989, 

27 Основи теорії 
мовної 
комунікації

Стажування:
1. Підвищення рівня 
володіння 
англійською мовою:
сертифікат B2, 2019, 
Test ID H 111222UA.
2. КрНУ, Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації ПК 
05385631/01267-20 від 
27.07.2020 р. 
Тема стажування:  
«Система онлайн-
навчання на 



спеціальність:  
Русский язык и 

литература, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 000180, 

виданий 
10.11.2011, 

Атестат 
професора 

12ПP 008677, 
виданий 

25.04.2013

платформі Moodle». 
3. International 
internship under the 
program «Fundraising 
and organization of 
project activities in 
educational 
establishments: 
European experience», 
Krakow, Poland, 
Certificate SZFL-
000506, July 18, 2021.
Project topic: Project of 
Popularization of 
Books, Reading, the 
Development of 
Reading Culture of 
Students Book in 
Virtual Space 
4. ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти», 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СІІ 
35830447/ 1627-21 від 
17.09.2021 р.
Тема стажування:  
«Розвиток психолого-
педагогічної 
компетентності  
науково-педагогічних 
працівників ЗВО».
5. Український 
Інститут когнітивно-
поведінкової терапії. 
Сертифікат F4AOLN-
CE000073 від 
30.12.2022 р.
Тема стажування:  
«Діти й горе: набуття 
життєвих навичок».
6. Український 
Інститут розвитку 
освіти Сертифікат 
DUA33W-CE000117 від 
30.12.2022 р.
Тема стажування:  
«Резілієнтні вчителі».
Премії, нагороди, інші 
досягнення:
2022 р. Почесна 
грамота МОН 
України.
Відповідність вимогам 
п. 38 ЛУ:
Підпункт 1 наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
1. Шабуніна В.В., 
Бутко Л.В., Сізова К.Л. 
Дієслівні стилістеми у 
діалогічній структурі 
технічного науково-
навчального тексту. 
Закарпатські 
філологічні студії. 
2022. Вип. 23. Т. 2. С. 
74–79.
2.  Шабуніна В.В., 
Бутко Л.В., Сізова К.Л. 
Семантичні ресурси 
діалогічної організації 



науково-навчального 
тексту. Закарпатські 
філологічні студії. 
2022. Вип. 24. Т. 2. С. 
38–43. 
3. Бутко Л. В., 
Шабуніна В. В., Сізова 
К. Л. Реалізація 
функціонально-
стилістичного 
потенціалу складених 
прийменників 
просторової та часової 
семантики в 
академічному тексті. 
Закарпатські 
філологічні студії. 
Вип. 25. Т. 2. 
Ужгородський нац. 
ун-т, 2022. С. 82–92.
4. Сізова К. Л., 
Сошенко С. М. 
Німецькі сталі 
вислови в 
публіцистичних 
текстах: особливості 
функціонування. 
Дивослово. 2020.  № 
5. С. 34–37.
5. Сізова К. Л., 
Алексеєнко Н. М., 
Хміль-Чуприна В. В. 
Властивості 
буктрейлера: 
український та 
світовий досвід. 
Держава та регіони. 
2020. № 1 (41). С. 85–
89. 
Підпункт 2 наявність 
одного патенту на 
винахід або п’яти 
деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір;
1. Авторське свідоцтво 
на твір (навчальний 
посібник 
«Лінгвістичний аналіз 
тексту: практикум») 
№ 111328 (дата 
реєстрації 27.01.2022 
р.)
2. Авторське свідоцтво 
на твір (монографія 
«Герої згадують…») 
№ 111301 (дата 
реєстрації 25.01.2022 
р.)
3. Авторське свідоцтво 
на твір (монографія 
«Шляхи подолання 
кризи читання: 
соціальнокомунікацій
ний та психолого-
педагогічний 
аспекти») № 113625 
(дата реєстрації 
06.07.2022 р.)
4. Авторське свідоцтво 
на твір (науковий твір 
«Опис наукового 
проєкту популяризації 
книги, читання і 
розвитку читацької 



культури молоді 
«Книга у 
віртуальному 
просторі») № 113626 
(дата реєстрації 
06.07.2022 р.)
5. Авторське свідоцтво 
на твір (комп’ютерна 
програма» 
Програмний продукт 
«Сайт кафедри 
філології та 
видавничої справи 
КрНУ) № 111059 (дата 
реєстрації 14.01.2022 
р.)
6. Авторське свідоцтво 
на твір (літературно-
письмовий твір «Опис 
наукового проєкту 
«Експертний супровід 
конкурсу на здобуття 
літературної премії 
Кременчуцької 
міської ради імені 
Віктора Баранова») № 
114265 (дата реєстрації 
17.08.2022 р.)
Підпункт 3 наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора);
1. Сізова К. Л. 
Лінгвістичний аналіз 
тексту: практикум: 
навчальний посібник 
/ К. Л. Сізова, Н. 
М.Алексеєнко, Л. В. 
Бутко,  В. В. Шабуніна. 
Кременчук: КрНУ 
імені Михайла 
Остроградського, 
2019. 242 с.
Підпункт 4 наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій 
/практикумів/ 
методичних вказівок/ 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування):
1. Сізова К. Л.. 
Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять і самостійної 
роботи з дисципліни 



«Основи теорії мовної 
комунікації». 
Кременчук: КрНУ, 
2022. 35 с. 
2. Сізова К. Л.. Робоча 
програма з 
дисципліни «Основи 
теорії масової 
комунікації». 
Кременчук: КрНУ, 
2022. 38 с.  
3. Сізова К. Л. 
Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з дисципліни 
«Масова комунікація 
та інформація». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 34 с. 
Підпункт 7 участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад):
Член спеціалізованої 
ради К 45.052.07, із 
захисту 
кандидатських 
дисертацій зі 
спеціальності 13.00.04 
(015  – Професійна 
освіта).
Підпункт 8 виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах):
Науковий керівник 
теми «Прагматичні 
аспекти сучасної 
філології та 
лінгводидактики», 
2022 р. 
(реєстраційний номер 
0122U201213).
Підпункт 11 наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою):
Із 2016 р. і дотепер – 
наукове 
консультування 
Департаменту «Центр 



надання 
адміністративних 
послуг у місті 
Кременчуці»
Підпункт 12 наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій):
1. Sizova K., Soshenko 
S., Bilous R., Shmeleva 
A., Gerasimenko L., 
Zagirniak D. Academic 
Performance’ Dynamics 
of Generation Z 
Representatives During 
the Transition to E-
learning in Covid-19 
Crisis. Modern 
electrical and energy 
systems: Proceedings of 
International 
Conference on 
September  21-24, 
2021, Kremenchuk 
Mykhailo Ostrohradskyi 
National University, 
Ukraine. pp. 114–118. 
(Scopus)
2. Sizova K., Soshenko 
S., Bilous R., Shmeleva 
A., Suprun L., 
Perevozniuk V. Creative 
Workspaces of a 
Modern University in 
Terms of Student-
centered Teaching. 
Modern electrical and 
energy systems: 
Proceedings of 
International 
Conference on 
September  21-24, 
2021, Kremenchuk 
Mykhailo Ostrohradskyi 
National University, 
Ukraine. pp. 154–157. 
(Scopus)
3. Sizova K., Zbanatska 
O., Tur O. 
Informational Retrieval 
Thesaurus of Yaroslav 
Mudryi National 
Library of Ukraine: 
Content, Structure, and 
Use. Computational 
Linguistics and 
Intelligent Systems: 
Proceedings of the 5th 
International 
Conference on 
Computational 
Linguistics and 
Intelligent Systems 
(COLINS 2021). 
Volume I: Main 
Conference. Lviv, 
Ukraine, April 22-23, 
2021. P. 600–612.  
(Scopus)
4. Сізова К. Л., Хміль 
М. В.   Переклади 
Віктора Баранова в 
аспекті розбудови 



міжкультурного 
діалогу. Ідеї академіка 
Вернадського та 
проблеми сталого 
розвитку освіти і 
науки: Матеріали XIX 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
(Кременчук, 16–17 
вересня 2021 р.) 
Кременчук: ПП 
Щербатих, 2021. С. 
67–68.
5. Сізова К. Л., 
Алексеєнко Н. М., Тур 
О. М.   Внесок 
видавництва 
«Українське 
народознавство» у 
збереження й 
популяризацію 
української культури. 
Актуальні питання 
гуманітарних наук. 
2020. Вип. 33. Т. 2. С. 
43–48.
6. Bilous R.M., Sizova 
K. L., Soshenko S.M. 
Professional motivation 
of future teachers: 
psychological and 
pedagogical aspect. 
Габітус. 2020. Вип. 20. 
С.  82–86.
Підпункт 14 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво 
студентським постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком/ 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-



творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів , 
фестивалів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів 
, фестивалів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Параолімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу):
2020 – 2022 рр. – 
голова журі 
Міжнародного 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 035 
«Філологія»
Підпункт 15 
керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
ІІІ-ІV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, ІІ-ІІІ етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнівчленів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України»; участь у 
журі олімпіад чи 
конкурсів «Мала 
академія наук 
України»; участь у 
журі ІІІ- ІV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 



базових навчальних 
предметів чи ІІ-ІІІ 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України» (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-
творчого) рівня):
2018–2022 рр.  – 
голова жури 
обласного конкурсу 
«Мала академія наук 
України» (Полтавська 
область), секція 
«Журналістика»

135070 Сошенко 
Світлана 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
кандидата наук 

ДK 000501, 
виданий 

10.11.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
035834, 
виданий 

04.07.2013

25 Методика 
викладання 
української 
мови

Стажування:
1. Підвищення рівня 
володіння 
англійською мовою: 
сертифікат B2, 2019, 
Test ID H 111223UA.
2. КрНУ, Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації ПК 
05385631/01268-20 
від 27.07.2020 р. 
Тема стажування:  
«Система онлайн-
навчання на 
платформі Moodle». 
3. ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти», 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СІІ 
35830447/ 1629-21 від 
17.09.2021 р.
Тема стажування:  
«Розвиток психолого-
педагогічної 
компетентності  
науково-педагогічних 
працівників ЗВО».
4. University of 
Economy (Bydgoszcz, 
Poland), 2021/2022 
Academic year, 
Diploma 56/11010
Тема стажування: 
Innovative educational 
technology: the 
experience of 
implementation  in the 
training of psychologist 
and teacher
5. Підвищення рівня 
володіння польською  
мовою. Сертифікат 
B2, 2022, University of 
Economy (Bydgoszcz, 
Poland), 
WSG/SZIO/07/2022/17
.
6. ЦДУ ім. В. 
Винниченка, Центр 
українсько-
європейського 
наукового 
співробітництва, 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № ADV-
311059-PSI від 
11.12.2022.
Тема стажування: 
Проєктування та 



реалізація освітніх 
програм за 
спеціальністю 014 
«Середня освіта».
Премії, нагороди, інші 
досягнення:
2021 р. Почесна 
грамота НАПН 
України.
Відповідність вимогам 
п. 38 ЛУ:
Підпункт 1 наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
1. Сізова К., Сошенко 
С. Інтегровані уроки з 
української мови та 
літератури на 
матеріалі твору Марії 
Матіос «Солодка 
Даруся». Український 
педагогічний журнал. 
2021. № 4. С. 214–221.
2. Сізова К., Сошенко 
С. Дидактичний 
потенціал букстаграма 
як креолозованого 
тексту. Вісник 
Луганського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
2021.  Т. 1. № 6 (344). 
С. 197 –206.
3. Алексеєнко Н., 
Сошенко С. 
Використання уроку-
екскурсії до бібліотеки 
для розвитку та 
збагачення усного і 
писемного мовлення 
школярів. Наукові 
записки Бердянського 
державного 
педагогічного 
університету. Серія: 
Педагогічні науки: зб. 
наук. пр. Вип. 3. 
Бердянськ: БДПУ, 
2021. С. 9–16.
4. Bilous R.M., Sizova 
K. L., Soshenko S.M. 
Professional motivation 
of future teachers: 
psychological and 
pedagogical aspect. 
Габітус. 2020. Вип. 20. 
С.  82–86.
5. Сошенко С. М. 
Основні засади 
формування 
академічної чесності 
учасників освітнього 
процесу у вищих 
навчальних закладах. 
Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: КрНУ, 



2017. Вип. 2/2017 
(103)  част. 2. С. 132-
141.
2. Підпункт 3 
наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора);
1. Perevozniuk V., 
Sizova K.., Soshenko S. 
Modern native land 
literature: study guide. 
Кременчук: 
Редакційно-
видавничий відділ 
КрНУ, 2023. 105 с. 
2. Сошенко С. М., 
Білоус Р.М. Мотивація 
діяльності та 
професійного 
вдосконалення 
майбутніх педагогів. 
Проблеми мотивації 
особистості в 
сучасному освітньому 
просторі: колективна 
монографія / наук. 
ред. Л. В. 
Герасименко, В. Ф. 
Моргун. Кременчук: 
ПП Щербатих О. В., 
2020. С. 150–171.
3. Сізова К. Л., 
Сошенко С. М. 
Залучення до 
читання: 
дитиноцентрований 
підхід. Шляхи 
подолання кризи 
читання: 
соціальнокомунікацій
ний та психолого-
педагогічний аспекти: 
монографія / за заг. 
ред. С.М.Сошенко. 
Кременчук: 
Редакційно-
видавничий відділ 
КрНУ, 2022. С. 87–
100.
Підпункт 4 наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій 
/практикумів/ 
методичних вказівок/ 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих - 
праць загальною 
кількістю три 



найменування
1. Робоча програма з 
навчальної 
дисципліни 
«Методика 
викладання 
української мови» для 
студентів 
спеціальності 014.01 
«Середня освіта 
(українська мова і 
література)» 
освітнього ступеня 
бакалавр. Кременчук: 
КрНУ, 2022. 28 с.
2. Методичні вказівки 
щодо виконання 
курсових робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Методика 
викладання 
української мови» для 
студентів 
спеціальності для 
студентів 
спеціальності 014.01 
«Середня освіта 
(українська мова і 
література)» 
освітнього ступеня 
бакалавр. Кременчук: 
КрНУ, 2022. 42 с.
3. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи та практичних 
занять з навчальної 
дисципліни 
«Методика 
викладання 
української мови» для 
студентів 
спеціальності 014.01 
«Середня освіта 
(українська мова і 
література)» 
освітнього ступеня 
бакалавр. . 
Кременчук: КрНУ, 
2022. 46 с.
Підпункт 7 участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад
Вчений секретар 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради К 45.052.07 у 
Кременчуцькому 
національному 
університеті імені 
Михайла 
Остроградського 
(спеціальність 
13.00.04 – теорія і 
методика професійної 
освіти)
Підпункт 8 виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 



головного редактора / 
члена редакційної 
колегії / експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах
Керівник науково-
дослідної роботи 
кафедри психології, 
педагогіки та 
філософії. 
«Педагогічні умови 
формування 
самоосвітньої 
компетентності 
майбутніх учителів 
іноземної мови у 
процесі вивчення 
фахових дисциплін 
(теоретико-
методологічний 
аспект)» (з 2018 р. і 
дотепер).
Підпункт 11 наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою);
1. Наукове 
консультування 
Олександрійського 
політехнічного 
коледжу щодо 
«Удосконалення 
організації та змісту 
навчання» (угода №3-
23/76) (з 2017 р. 
дотепер).
2. Наукове 
консультування 
Кременчуцького 
педагогічного 
коледжу імені 
А.С.Макаренка щодо 
«Новітніх 
інноваційних 
технологій у вищій 
школі» (угода № №3-
23/05) (з 2018 р. 
дотепер).
3. Наукове 
консультування 
Світловодського 
політехнічного 
фахового коледжу 
Центральноукраїнсько
го національного 
технічного 
університету щодо 
«Новітніх 
інноваційних 
технологій у вищій 
школі» (угода № №4-
23/5) (з 2021 р. 
дотепер).
4. Наукове 
консультування ВСП 
«Шевченківський 
фаховий коледж 
Уманського 



національного 
університету 
садівництва щодо 
«Новітніх 
інноваційних 
технологій у вищій 
школі» (угода № №4-
23/17) (з 2021 р. 
дотепер).
Підпункт 12 наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Сошенко С. М. 
Підготовка вчителів-
мовників за 
бінарними 
спеціальностями як 
відповідь на виклики 
часу. Проєктування та 
реалізація освітніх 
програм за спеціаль- 
ністю 014 «Середня 
освіта»: матеріали 
всеукраїнського 
науково-педагогічного 
підвищення 
кваліфікації, 31 
жовтня – 11 грудня 
2022 року. – Одеса: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2022. С. 
154– 156. 
2. Soshenko S., Bilous 
R., Shmeleva A., 
Serhiienko S., Sizova K., 
Nesen M.. Mobile 
Technologies in the 
Electrical Engineers 
Training. IEEE 25th  
International 
Conference on 
Problems of Automated 
Electric Drive. Theory 
and Practice  (PAEP). 
Kremenchuk, Ukraine, 
September 21–25, 
2020. (Scopus)
3. Sizova K., Soshenko 
S., Bilous R., Shmeleva 
A., Gerasimenko L., 
Zagirniak D. Academic 
Performance’ Dynamics 
of Generation Z 
Representatives During 
the Transition to E-
learning in Covid-19 
Crisis. Modern 
electrical and energy 
systems: Proceedings of 
International 
Conference on 
September  21-24, 
2021, Kremenchuk 
Mykhailo Ostrohradskyi 
National University, 
Ukraine. pp. 114–118. 
(Scopus)
4. Sizova K., Soshenko 
S., Bilous R., Shmeleva 
A., Suprun L., 
Perevozniuk V. Creative 
Workspaces of a 



Modern University in 
Terms of Student-
centered Teaching. 
Modern electrical and 
energy systems: 
Proceedings of 
International 
Conference on 
September  21-24, 
2021, Kremenchuk 
Mykhailo Ostrohradskyi 
National University, 
Ukraine. pp. 154–157. 
(Scopus)
5. Галбург І. М., 
Сошенко С. М. 
Проблема 
взаємозв’язку 
спілкування і 
діяльності 
(теоретичний аспект). 
Психолого-
педагогічні, правові та 
соціально-культурні 
проблеми сучасного 
суспільства: 
Матеріали V Міжнар. 
наук-практ. конф. 
(Кременчук, 16-17 
жовтня 2019 р.); 
[редкол.: В. Д. 
Шаповал (голова), Н. 
В. Шаповал (відпов. 
секр.) та ін.]. 
Кременчук, 2019. С. 
135–137. 
6. Левченко С. О., 
Сошенко С. М. 
Полікультурна 
компетентність 
викладача іноземної 
мови. Психолого-
педагогічні, правові та 
соціально-культурні 
проблеми сучасного 
суспільства: 
Матеріали V Міжнар. 
наук-практ. конф. 
(Кременчук, 16-17 
жовтня 2019 р.); 
[редкол.: В. Д. 
Шаповал (голова), Н. 
В. Шаповал (відпов. 
секр.) та ін.]. 
Кременчук, 2019. С. 
185–187. 
7. Сошенко С. М. 
Система 
взаємовідносин 
викладачів і студентів 
як чинник 
становлення 
майбутнього фахівця. 
Інженерні та освітні 
технології. 
Щоквартальний 
науково-практичний 
журнал [Електронний 
журнал].  Кременчук: 
КрНУ, 2017. Вип. 1 
(17). С. 18–25.
Підпункт 14 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 



наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 



організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу;
2016–2018 рр. – член 
апеляційної комісії ІІ 
туру Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Педагогіка».
Підпункт 19 
діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
член ГО «Спілка 
освітян України».

195368 Герасименко 
Лариса 
Віталіївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
доктора наук 
ДД 003946, 

виданий 
22.12.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 003524, 
виданий 

09.06.1999, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
001666, 
виданий 

17.06.2004, 
Атестат 

професора AП 
003904, 
виданий 

07.04.2022

25 Педагогіка Стажування:
1. Сертифiкат про 
міжнародне 
стажування Erasmus+ 
Capacity Building for 
Higher Education 
projec  “Digital 
competence framework 
for Ukrainian teachers 
and other citizens 
(dComFra)”, No. 
598236-EPP-1-2018-1-
LT-EPPKA2-CBHE-SP. 
Module "Online 
Collaboration", Kaunas, 
Lithuania, 01 August - 
05 September 2022. 
Тема стажування:
«Online 
Collaboration», 
«Advanced 
Spreadsheets».
2. Іnternational 
Historical Biographical 
Institute (Dubai – New 
York – Rome – 
Jerusalem – Beijing), 
2021 р.
Тема стажування: 
«Разом із визначними 
лідерами сучасності: 
цінності, досвід, 
знання, 
компетентності і 
технології для 
формування успішної 
особистості та 
трансформації 
оточуючого світу». 
3. Харьківський 
національний 
педагогічний 
університет імені Г. С. 
Сковороди 
(05.02.2019 – 
05.03.2019 р.), 
Посвідчення про 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) 
№06/23-427
Відповідність вимогам 
п. 38 ЛУ:
Підпункт 1 (наявність 
не менше п’ять 
публікацій у 
періодичних наукових 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 



Collection):  
1. Neizhpapa L., 
Dziurakh Yu., Bogouta 
V., Zelman L., 
Herasymenko L. 
Práticas pedagógicas 
inovadoras na ensino 
superior do século XXI 
(aspectos da 
administração pública). 
Laplage em revista. Vol. 
7 No. 1 (2021): 
Educação escolar, 
ensino-aprendizagem e 
expectativas DOI: 
https://doi.org/10.2411
5/S2446-6220202171
2. Герасименко Л.  В., 
Чорний О. П., Бушер 
В. В. The Learning 
Process Simulation 
Based on Differential 
Equations of Fractional 
Orders. World Science. 
2020. 5(57), Vol. 3. doi: 
10.31435/rsglobal_ws/3
1052020/7083
3. Герасименко Л. В. 
Гуманістичні ідеї в 
науково-
педагогічному 
доробку О. Строніна. 
Інженерні та освітні 
технології. 2019. № 
7(2). С.160–169.
4. Герасименко Л. 
Питання 
пізнавального 
інтересу в дидактиці 
П. Каптерєва. 
Педагогічні науки. 
2018. №71. С.35–39.
5. Герасименко Л. 
Релігійний компонент 
у змісті шкільного 
навчання другої 
половини ХІХ–
початку ХХ століття. 
Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: КрНУ, 
2018. Вип.2/2018(109), 
част. 2. С.5–9.
6. Герасименко Л. 
Питання 
громадянського 
виховання в 
педагогічних системах 
О. Строніна та П. 
Каптерєва. 
Гуманізація 
навчально-виховного 
процесу: зб. наук. пр. 
2018. № 5(91). Харків: 
ТОВ «Видав.НТМТ», 
2018. С.262–272.
Підпункт 3 (наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 



(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
1. Поясок Т. Б., 
Беспарточна О. І., 
Герасименко Л. В. 
Словник термінів з 
педагогіки вищої 
школи (українсько-
англійський, англо-
український): 
навчальний посібник. 
Кременчук : ПП 
Щербатих О. В., 2019. 
120 с.
Підпункт 4 (наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій 
/практикумів/ 
методичних вказівок/ 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування) 
1. Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять і самостйної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Методики 
позакласної роботи». 
Кременчук: КрНУ, 
2021. 40 с. 
2. Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять і самостйної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Педагогіка сучасної 
школи». Кременчук : 
КрНУ, 2021. 36 с. 
3. Методичні вказівки 
щодо семінарських 
занять і самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Педагогіка». 
Кременчук: КрНУ, 
2019. 30 с.
Підпункт 7 (участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
Офіційний опонент на 
захисті дисертації 
Цапко А. М., поданої 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук 
(спеціальність 
13.00.01 – загальна 



педагогіка та історія 
педагогіки); захист 
відбувся на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д.64.053.04 04 
квітня 2017 р. у 
Харківському 
національному 
педагогічному 
університеті імені Г. С. 
Сковороди;
Офіційний опонент на 
захисті дисертації 
Батрун І. В., поданої 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук 
(спеціальність 
13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки); захист 
відбувся на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д.64.053.04 20 
лютого 2018 р. у 
Харківському 
національному 
педагогічному 
університеті імені Г. С. 
Сковороди;
Офіційний опонент на 
захисті дисертації 
Пилипенка В. В., 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
педагогічних наук 
(спеціальність 
13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки); захист 
відбувся на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д.44.053.03 26 
червня 2019 р. у 
Полтавському 
національному 
педагогічному 
університеті імені В. Г. 
Короленка;
Офіційний опонент на 
захисті дисертації 
Токуєвої Н. В., поданої 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук 
(спеціальність 
13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки); захист 
відбувся на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д.44.053.03 15 
травня 2020 р. у 
Полтавському 
національному 
педагогічному 
університеті імені В. Г. 
Короленка;
Офіційний опонент на 
захисті дисертації 
Іноземцева А. В, 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
доктора філософії 
(спеціальність 011 – 
Освітні, педагогічні 
науки); захист 
відбувся на засіданні 
одноразової 
спеціалізованої вченої 



ради Д.44.053.03 15 
травня 2021 р. у 
Полтавському 
національному 
педагогічному 
університеті імені В. Г. 
Короленка
Член спеціалізованої 
вченої ради К 
45.052.07 на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата едагогічних 
наук за спеціальністю:
13.00.04 – теорія та 
методика професійної 
освіти;
Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
44.053.03 на здобуття 
наукового ступеня 
доктора (кандидата) 
педагогічних наук за 
спеціальностями:
13.00.01 – загальна 
педагогіка та історія 
педагогіки;
13.00.09 – теорія 
навчання
Підпункт 8 
(виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного редактора / 
члена редакційної 
колегії / експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах)
Член редакційної 
колегії електронного 
наукового журналу 
«Інженерні та освітні 
технології» (м. 
Кременчук, КрНУ).
Підпункт 9 (робота у 
складі експертної ради 
з питань проведення 
експертизи дисертації 
МОН або у складі 
галузевої експертної 
ради як експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або МОН / 
зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради / науково-
методичних/ 
експертних рад 
органів державної 
влади та органів 



місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісії 
Державної служби 
якості освіти із 
здійснення панових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду(контролю)
Член експертної 
комісії з акредитації 
освітньої програми 
«Спеціальна 
педагогіка» другого 
освітнього рівня 
(СумДПУ ім.. А. С. 
Макаренка, м. Суми, 
листопад 2019 року).
Член експертної 
комісії з акредитації 
освітньої програми 
«Освітні, педагогічні 
науки» третього 
освітньо-наукового 
рівня PhD (ЛугНУ ім. 
Тараса Шевченка, 
квітень, 2021 р.)
Підпункт 10 (участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проєктах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання «суддя 
міжнародної 
категорії»)
1. Герасименко Л.В. – 
регіональний 
координатор проєкту 
«Створення та 
підтримка системи 
управління 
конфліктами та 
кризами в місцях 
компактного 
поселення ВПО» 
(2022 р.)
Підпункт 12 
(наявність 
апробаційних та / або 
науково-популярних, 
та/ або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій)
1. Герасименко Л. В., 
Дернова М. Г., 
Перевознюк В.В. Роль 
сучасного 
європейського 
університету в умовах 
глобалізації. 
Міжнародна 
транспортна 
інфраструктура, 
індустріальні центри 
та корпоративна 
логістика: матеріали 
XV Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (6–8 
червня 2019 р.) м. 
Харків. С. 25–27.
2. Герасименко Л. В., 
Троцький С. О. 



Сутність поняття 
«міжкультурна 
компетентність» у 
сучасній науковій 
думці. Сучасна вища 
освіта: реалії, 
проблеми, 
перспективи:  
Матеріали ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. 2019. С. 
22.
3. Герасименко Л. В., 
Григор’єва О. Є. 
Батьківщина Гоголя – 
моя батьківщина 
(родинна розповідь як 
засіб формування 
патріотизму сучасної 
молоді). 
Сорочинський 
ярмарок – історична 
пам’ятка 
ярмаркування в 
Україні: Матеріали 
Міжнародної 
конференції. 2018. С. 
84–86.
4. Chornyi O, 
Herasymenko L, Busher 
V.The learning process 
simulation based on 
differential equations of 
fractional orders. Cloud 
Technologies in 
Education. 8th 
Workshop on Cloud 
Technologies in 
Education, Kryvyi Rih, 
Ukraine, December 18, 
2020.
5. Chornyi O, 
Herasymenko L, Busher 
V., Tytiuk V., Khandakji 
K., Zakis J.Evaluation 
of Students` Learning 
Based on Cybernetic 
Models with 
Differential Equations 
of Fractional Order. 
International e-
Engineering Education 
Services Conference (e-
Engineering’2020), 
Jordan, 22-
23/June/2021.
Підпункт 14 
(керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на І або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади ( 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво 
студентським постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком/ 



проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів , 
фестивалів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів 
, фестивалів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Параолімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів спорту 
; виконання обов’язків 
головного секретаря, 
головного судді , судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу)
Довженко В.С., яка 
зайняла І місце у ІІ 
турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
«Педагогічна та вікова 
психологія» (м. Одеса, 
2018)., 
Брага С. Ю., яка 
зайняла ІІ місце у ІІ 



турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
«Педагогічна та вікова 
психологія» (м. Одеса, 
2020).
Підпункт 19 
(діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та громадських 
об’єднаннях)
 Член ГО 
«Міжнародна 
асоціація сучасної 
освіти, науки і 
культури».

252448 Білоус 
Руслана 
Миколаївна

Доцент з 
покладання
м 
обов'язків 
завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

інститут 
інженерів 

залізничного 
транспорту 

ім.С.М. Кірова, 
рік закінчення: 

1985, 
спеціальність:  

Бідівництво 
залізниць, 

шлях і шляхове 
господарство, 

Диплом 
спеціаліста, 

Полтавський 
державний 

педагогічний 
університет 

імені В.Г. 
Короленка, рік 

закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
040101 

Психологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 061883, 

виданий 
06.10.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

024436, 
виданий 

01.07.2011

20 Психологія Стажування:
1. Сертифiкат про 
міжнародне 
стажування  - 
Університет 
Суспільних Наук 
(UNS) у м. Лодзь 
(Польща) у співпраці з 
Фундацією Central 
European Academy 
Studies and 
Certifications (CEASC) 
№2021/02/0013.21, 
грудень 2020 – лютий 
2021.
Тема стажування: 
«Міжнародна кар’єра 
науковця та 
управління 
науковими 
проектами»
2. ПК за програмою 
Всеукраїнської літньої 
школи з психології 
«Національні наукові 
психологічні школи: 
історія та сучасність», 
90 годин. Сертифікат 
№0059/04-07-ЛШ 
(21.06.2021 – 
04.07.2021).
3. НАПН України 
ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» 
Центральний інститут 
післядипломної освіти 
(15.02.2021 р. – 
17.09.2021 р., 180 
годин) Посвідчення 
про підвищення 
кваліфікації 
(стажування) СП 
35830447 / 1618-21. 
Тема стажування: 
«Розвиток психолого-
педагогічної 
компетентності 
науково-педагогічних 
працівників ЗВО». 
Випускна робота 
«Мотивація діяльності 
та професійного 
вдосконалення 
майбутніх педагогів».
4. ТОВ «Академія 
цифрового розвитку». 
Дистанційний курс 
«Додатки Google в 
освітній діяльності» 
1.06-1.07.2020 р. 
Сертифікат БЦ-С-
5450.
5. КрНУ, Свідоцтво 



про підвищення 
кваліфікації ПК 
05385631/01261-20 від 
27.07.2020 р. 
Тема стажування: 
«Система онлайн-
навчання на 
платформі MOODLE».
6. ПК за програмою 
«Арттерапевтичні 
оздоровчі технології» 
в ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Григорія Сковороди» 
(01-30 листопада 2020 
р. Свідоцтво 
37/1/01_30.11.2020/09 
(реєстраційний 
№029/20)
Відповідність вимогам 
п. 30 ЛУ:
Підпункт 1 наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
1. Bilous R.,  Popovych, 
I., Blynova, O., 
Kuzikova, S., 
Shcherbak, T., Lappo, 
V. Empirical research of 
vitality of 
representatives of 
parachuting and yoga 
practice: a comparative 
analysis. Journal of 
Physical Education and 
Sport ® (JPES), Vol. 21 
(1), Art 29, pp. 218 - 
226, January 2021. 
DOI:10.7752/jpes.2021.
01029. (Scopus)
2 Білоус Р. М., 
Лебединська Г. О. 
Вплив екзистенційних 
страхів на 
смисложиттєві 
орієнтації у період 
ранньої юності. Вісник 
Львівського 
університета. 
Філософсько-
політологічні студії. 
2021. Вип. 34. С. 9–15.
3 Bilous R., Sizova K.,. 
Soshenko S. 
Professional motivation 
of future teachers: 
psychological and 
pedagogical aspect. 
Габітус. 2020. Вип. 20. 
С. 82–86.
4. Білоус Р. М., 
Саннікова І. С. 
Психологічні 
особливості 
тривожності 
студентської молоді. 
Теорія та практика 
сучасної психології. 
Запоріжжя: 



Класичний приватний 
університет, 2019. № 
5.С.25-29.
5. Білоус Р. М., Брага 
С. Ю. Почуття гумору 
в процесі прийняття 
рішення студентами. 
Інженерні та освітні 
технології. 
Кременчук: КрНУ, 
2019. Т. 7 (№2). С. 
150–159.
6. Білоус Р. М., 
Довженко В. С. 
Дослідження 
професійної 
мобільності майбутніх 
педагогів. Молодий 
вчений: науковий 
журнал. № 11. (63) 
Херсон: ВД 
«Гельветика», 2018. С. 
190–193.
Підпункт 3 наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора);
1. Білоус Р., 
Алексеєнко Н., Хміль-
Чуприна В. Інтеграція 
зусиль закладів освіти 
та бібліотечних 
установ з метою 
популяризації 
читання (розвиток 
соціальних мереж). 
Шляхи подолання 
кризи читання: 
соціально 
комунікаційний та 
психолого-
педагогічний аспекти: 
монографія / за заг. 
ред. К.Л.Сізової. 
Кременчук: 
Редакційно-
видавничий відділ 
КрНУ імені Михайла 
Остроградського, 
2022. С.121-138.
2. Білоус Р., Сошенко 
С. Мотивація 
діяльності та 
професійного 
вдосконалення 
майбутніх педагогів. 
Проблеми мотивації 
особистості в 
сучасному освітньому 
просторі : колективна 
монографія / наук. 
ред.. Л. В. 
Герасименко, В. Ф. 
Моргун. Кременчук : 
ПП Щербатих О. В., 
2020. С. 150-172.
3. Білоус Р., Черненко 
В. Практикум з 
математичної 
статистики в 
психології. Приклади 



в системі SPSS. 
Частина 1.: навч. 
посібник. Кременчук: 
ПП Щербатих О. В., 
2020. 118 с.
4. Білоус Р. М., Ткач Т. 
В. Семантична 
структура освітнього 
та життєвого 
просторів суб’єктів 
освіти. Психологія 
розвитку творчої 
особистості в 
освітньому просторі: 
монографія / [Н. М. 
Атаманчук, Р. М. 
Білоус, Т. М. Дзюба та 
ін.]; за ред. С. П. 
Яланської. Полтава: 
Видавець Шевченко Р. 
В., 2018. С. 33–47. 
Підпункт 4 наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій 
/практикумів/ 
методичних вказівок/ 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Білоус Р. М., 
Літвінова О. В., 
Методичні вказівки 
щодо написання 
курсових робіт з 
дисципліни «Загальна 
психологія» і 
«Психодіагностика» 
для студентів денної 
форми навчання за 
спеціальністю 053 – 
«Психологія» 
освітнього рівня 
«Бакалавр» освітньо-
професійної програми 
«Психологія». 
Кременчук, 2021. 55 с.
2. Білоус Р. М. 
Методичні вказівки 
щодо виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Загальна 
психологія з 
практикумом» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 053 – 
«Психологія» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук, 2020. 52 с.
3. Білоус Р. М., 
Соловйов О. В. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 



дисципліни «Загальна 
психологія з 
практикумом» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 053 – 
«Психологія» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук 2020. 50 с.
4. Білоус Р. М., 
Соловйов О. В., 
Літвінова О. В. 
Методичні вказівки 
щодо атестаційного 
екзамену для 
здобувачів денної 
форми навчання 
спеціальності 053 – 
«Психологія» другого 
(магістерського) 
рівня. Кременчук, 
2020. 38 с.
5. Білоус Р. М. 
Методичні вказівки 
щодо семінарських 
занять з навчальної 
дисципліни 
«Психологія» для 
студентів денної 
форми навчання 
спеціальностей: 053 – 
«Психологія»; 035.04 
– «Філологія»; 029 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа»; 061 – 
«Журналістика»; 081 
– «Право»; 014.01 – 
«Середня освіта» 
(Українська мова і 
література) освітнього 
ступеня «Бакалавр». 
Кременчук, 2019. 38 с.
6. Білоус Р. М. 
Методичні вказівки 
щодо практичних і 
самостійних робіт з 
навчальної 
дисципліни «Основи 
психологічного 
консультування» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 053 – 
«Психологія» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук, 2019. 57 с.
7. Білоус Р. М. 
Методичні вказівки 
щодо семінарських 
занять та самостійної 
роботи студентів з 
навчальної 
дисципліни «Загальна 
і вікова психологія» 
для студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 
«Середня освіта» (за 
предметними 
спеціальностями». 
Кременчук, 2020. 56 с.
Підпункт 7 участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 



менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад
Офіційний опонент на 
захисті дисертації 
Калюжної Ірини 
Петрівни, поданої на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
психологічних наук зі 
спеціальності 19.00.07 
«Педагогічна та вікова 
психологія»; захист 
відбувся на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради К 26.133.04 19 
грудня 2019 р. у 
Київському 
університеті імені 
Бориса Грінченка.
Підпункт 8 виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:
1. Керівник науково-
дослідної роботи за 
договором 501/21 на 
тему «Психологічний 
тренінг Розвиток 
комунікативної 
компетентності 
працівників 
соціономічних 
професій» з ГО 
«Сучасні громадські 
ініціативи» (2021 р.).
2. Керівник науково-
дослідної роботи за 
договором 517/21 на 
тему «Дослідження 
політичної активності 
студентів та засоби її 
розвитку» з ГО 
«Сучасні громадські 
ініціативи» (2022 р.).
Підпункт 9  робота у 
складі експертної ради 
з питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або у 
складі галузевої 
експертної ради як 
експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 



комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 
Державної служби 
якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю);
Експерт НАЗЯВО 
(галузь знань 05 
Соціально-
поведінкові науки, 
спеціальність 053 
Психологія) з 2019 
року.
Підпункт 12  наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Bilous R., Sizova K.,. 
Soshenko S., Shmeleva 
A., Perevozniuk V., 
Suprun L.. Creative 
Workspaces of a 
Modern University in 
Terms of Student-
centered Teaching. 
Proc. of the Int. Conf. 
MEES`2021, 
Kremenchuk, pp. 
September 2021 
(Scopus).
2. Bilous R., D. 
Zagirniak, S. Soshenko, 
K. Sizova, L. 
Herasymenko, A. 
Shmeleva. Academic 
Performance’ Dynamics 
of Generation Z 
Representatives 
(Electrical Engineering 
Students and Other 
Specialties) During the 
Transition to E-learning 
in Covid-19 Crisis. Proc. 
of the Int. Conf. 
MEES`2021, 
Kremenchuk, pp. 
September 2021 
(Scopus).
3. Білоус Р. М., Дробот 
І. В. Психологічні 
особливості 
політичної активності 
студентів. Дванадцяті 
Сіверянські соціально-
психологічні читання. 



Матеріали 
Міжнародної наукової 
онлайн-конференції 
(26 листопада 2021 
року, м. Чернігів) / За 
наук. ред. О. Ю. 
Дроздова. Чернігів: 
НУЧК імені Т. Г. 
Шевченка, 2022. Т.1. 
C. 21-25.
4. Білоус Р. М., 
Заїченко С. І. 
Психологічні 
особливості ціннісних 
орієнтацій 
старшокласників. 
Соціально-
психологічні 
проблеми 
трансформації 
сучасного суспільства: 
матеріали XVI 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
веб-конференцій (з 
міжнародною участю) 
(м. Сєвєродонецьк, 12 
листопада 2021 р.) / 
[редкол.: 
Ю.О.Бохонкова 
(голова)]. 
Сєвєродонецьк: Вид-
во СНУ ім. В.Даля, 
2021. С.18-21.
5. Білоус Р. М., 
Саріогло С. А.  
Теоретичні основи 
дослідження страху 
смерті особистості. 
Психологічні науки: 
проблеми та 
перспективи: 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Запоріжжя, 19-20 
березня 2021 р. 
Запоріжжя: 
Класичний приватний 
університет, 2021. С. 5-
8.
6. Білоус Р. М., 
Гошкодеря К. В. 
Дослідження впливу 
образливості 
особистості на 
фізичне здоров’я у 
період ранньої 
зрілості. Інструменти і 
механізми 
модернізації наукових 
та освітніх процесів. 
Матеріали II науково-
практичної 
конференції (м. 
Полтава, 18-19 грудня 
2020 р.) 
Херсон:Видавництво 
“Молодий вчений», 
2020. С. 80-82.
7. Білоус Р.М., 
Гайдабура А. В. 
Психодіагностика 
динаміки розвитку 
мотиваційної сфери у 
старшому шкільному 
віці. international 
scientific journal 
Endless light in 
sciencE, Almaty: PF 



«International 
Research Center" 
Endless Light in 
Science», 2020, №2 (1). 
73-78 p.
Підпункт 14 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 



виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
1. Керівництво 
студенткою Брагою С. 
В., яка зайняла І місце 
у Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузі знань 
«Педагогічна та вікова 
психологія» (м. Одеса, 
2021 р.)
2. Керівництво 
студенткою Брагою С. 
В., яка зайняла ІІ 
місце у 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузі знань 
«Педагогічна та вікова 
психологія» (м. Одеса, 
2019 р.)
Підпункт 15 
керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II-III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-
творчого) рівня);
керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
II етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів 



Національного центру 
«Мала академія наук 
України» в секції 
«Психологія» 
(Кошмарчук О. О., 
2018 р.).
Підпункт 19 
діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
1. Член Національної 
Психологічної 
асоціації, дивізіон 
«Стресу і 
психологічної 
травми»), (2022).
2. Член Української 
Асоціації екологічної 
психологічної 
допомоги (№ 00094, 
2019); 
3. Член Української 
Асоціації психології 
освіти і розвитку (№ 
0010Д, 2019); член 
Національної 
психологічної 
асоціації України 
(2020 р.)

281244 Перевознюк 
Вікторія 
Вадимівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 
Луганський 

національний 
педагогічний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та лiтература 
(англійська, 
німецька), 

Диплом 
магістра, 

Східноукраїнсь
кий 

національний 
університет 

імені 
Володимира 

Даля, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

000003 
Управління 
проектами, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 058920, 
виданий 

09.02.2021

5 Практикум з 
англійської 
фонетики

Стажування:
1. Сертифiкат про 
міжнародне 
стажування Erasmus+ 
Capacity Building for 
Higher Education 
project “Digital 
competence framework 
for Ukrainian teachers 
and other citizens 
(dComFra)”, No. 
598236-EPP-1-2018-1- 
LT-EPPKA2-CBHE-SP. 
Kaunas, Lithuania, 15 
July - 05 September 
2022.
Тема стажування:
«Online 
Collaboration», 
«Advanced 
Spreadsheets».
2. ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти», 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СІІ 
35830447/1427-22 від 
16.09.2022 р.
Тема стажування:  
«Розвиток психолого-
педагогічної 
компетентності  
науково-педагогічних 
працівників ЗВО».
3. Сертифiкат про 
міжнародне 
стажування 
“Fundraising and 
Organization of Project 
Activities in 
Educational 
Establishments: 
European Experience” 
(Республіка Польща), 
листопад – грудень 
2021 р.
Тема стажування:
«Innovative LINGUA 
HUB in Higher 
Education Institutions»



4. Сертифікат 
учасника тренінгу 
«Формування мережі 
експертів із 
забезпечення якості 
освіти» у КрНУ, 02 
квітня 2019 року.
5. Сертифiкат про 
міжнародне 
стажування Erasmus + 
Key Action 107 
Internationational 
Credit Mobility project 
between Kremenchuk 
Mykhailo Ostrohradskyi 
National University and 
Abertay University (UK, 
Scotland, Dundee), 17th 
February 2018 – 24th 
February 2018.
Тема стажування:
 «Studying 
methodology of 
scientific rеsеаrсh and 
teaching рrofеssioпаl 
disciplines, 
organisation and 
coordiation of 
intеrпаtioпаl аcаdemiс 
mobility. British 
experience of 
improvement of the 
educational рrосess».
Премії, нагороди, інші 
досягнення:
01.2019: Премія 
Верховної Ради 
України 
найталановитішим 
молодим ученим в 
галузі 
фундаментальних і 
прикладних 
досліджень та 
науково-технічних 
розробок за 2018 р. 
(робота «Соціальна 
відповідальність як 
чинник усунення 
відторгнення та 
гарантування 
безпечних суспільних 
трансформацій») / 
Міністерство освіти і 
науки України / 
Україна.
Відповідність вимогам 
п. 38 ЛУ:
Підпункт 1 наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
1. Perevozniuk V., 
Fabian M., Kuzmenko 
N., Zamrozevych-
Shadrina S., Tolcheeva 
T., Kramarenko I. 
Formation Of Tolerance 
Of Higher Education 
Seekers As The Main 
Feature Of A Modern 
Specialist. International 
Journal of Computer 



Science and Network 
Security (IJCSNS), Vol. 
22 №5, May 2022, Pp. 
289–293. (Web of 
Science)
2. Perevozniuk V., 
Methods of formation 
of English teachers self-
educational competence 
in Great Britain. 
Український 
педагогічний журнал. 
Київ: 2021. № 4, С. 
48–53.
3. Перевознюк В. В. 
Формування 
самоосвітньої 
компетентності 
вчителів англійської 
мови у процесі їх 
підготовки у закладах 
вищої освіти Великої 
Британії. Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах: збірник 
наукових праць.  
Запоріжжя:  2020. № 
68(2). С. 90–95.
4. Перевознюк В. В. 
Ресурсне 
забезпечення 
формування 
самоосвітньої 
компетентності 
майбутніх учителів 
англійської мови. 
Науковий часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
5. Педагогічні науки: 
реалії та перспективи. 
Київ: НПУ ім. М. П. 
Драгоманова. 2020. 
№ 73. С. 44–51
5. Zagirniak D., 
Shalimova N., 
Akmaldinova O., 
Stezhko Y., Perevozniuk 
V., Providing the 
Competitiveness of 
Education due to the 
Formation of 
Professional 
Competence via the 
Project-Based Learning. 
Proceedings of the 2021 
IEEE International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
System (MEES).  
Kremenchuk, Ukraine, 
on September 21-24, 
2021, Kremenchuk 
Mykhailo Ostrohradskyi 
National University, 
Ukraine (Scopus)
Підпункт 2 наявність 
одного патенту на 
винахід або п’яти 
деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 



твір;
1. Авторське свідоцтво 
на твір (навчальний 
посібник «Аналітичне 
читання: практикум») 
№ 107757 (дата 
реєстрації 02.09.2021 
р.)
2. Авторське свідоцтво 
на твір (монографія 
«Шляхи подолання 
кризи читання: 
соціальнокомунікацій
ний та психолого-
педагогічний 
аспекти») № 113625 
(дата реєстрації 
06.07.2022 р.)
3. Авторське свідоцтво 
на твір (науковий твір 
«Опис наукового 
проєкту популяризації 
книги, читання і 
розвитку читацької 
культури молоді 
«Книга у 
віртуальному 
просторі») № 113626 
(дата реєстрації 
06.07.2022 р.)
4. Авторське свідоцтво 
на твір (комп’ютерна 
програма. 
Програмний продукт 
«Сайт кафедри 
філології та 
видавничої справи 
КрНУ») № 111059 
(дата реєстрації 
14.01.2022 р.)
5.Авторське свідоцтво 
на твір (літературно-
письмовий твір «Опис 
наукового проєкту 
«Експертний супровід 
конкурсу на здобуття 
літературної премії 
Кременчуцької 
міської ради імені 
Віктора Баранова») № 
114265 (дата реєстрації 
17.08.2022 р.)
Підпункт 3 наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора);
1.Perevozniuk V., Sizova 
K.., Soshenko S. 
Modern native land 
literature: study guide. 
Кременчук: 
Редакційно-
видавничий відділ 
КрНУ, 2023. 105 с. 
2. Perevozniuk V., 
Reznichenko O. 
Potential of English 
classical literature in 
the aspect of motivation 
to study English 
language (on the 



material of Chatlotte 
Bromte’ novels). 
Шляхи подолання 
кризи читання: 
соціально 
комунікаційний 
аспекти. Монографія. 
Кременчук: КрНУ, 
2022. С. 167–179.
3. Переовознюк В. В., 
Резніченко О. Л. 
Аналітичне читання: 
практикум: 
навчальний посібник. 
Кременчук: КрНУ, 
2021. 106 с.
Підпункт 4 наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій 
/практикумів/ 
методичних вказівок/ 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять та самостійної 
роботи з дисципліни 
«Практичний курс 
англійської мови» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 014.01 
«Середня освіта 
(українська мова і 
література)» 
освітнього ступеня 
бакалавр. Кременук: 
КрНУ, 2022. 44 с.
2. Методичні вказівки 
щодо щодо 
практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Практикум з 
англійської 
фонетики» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 014.01 
«Середня освіта 
(українська мова і 
література)» 
освітнього ступеня 
бакалавр.Кременук: 
КрНУ, 2022. 38 с.
3.  Робоча програма з 
навчальної 
дисципліни «Іноземна 
мова» для студентів 
денної форми 
навчання зі 
спеціальності 029 
Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа освітнього 



ступеня бакалавр. 
Кременук: КрНУ, 
2021. 17 с.
Підпунк 5 Захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня
Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних  наук,  
13.00.04 – теорія і 
методика професійної 
освіти, «Розвиток 
самоосвітньої 
компетентності у 
процесі базової 
підготовки майбутніх 
учителів англійської 
мови у Великій 
Британії» 26 
листопада 2020 р.  на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 64.053.04 у 
Харківському 
національному 
педагогічному 
університеті імені Г. С. 
Сковороди.
Підпункт 12 наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Soshenko S.,, Sizova 
K., Perevozniuk V., 
Bilous R., Shmeleva A., 
Suprun L Creative 
Workspaces of a 
Modern University in 
Terms of Student-
centered Teaching. 
Proceedings of the 2021 
IEEE International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
System (MEES).  
Kremenchuk, Ukraine, 
on September 21-24, 
2021, Kremenchuk 
Mykhailo Ostrohradskyi 
National University, 
Ukraine (Scopus) 
2. Перевознюк В. В., 
Згола Д. Навчально-
методичні комплекси 
нового покоління з 
англійської мови. Ідеї 
академіка В.І. 
Вернадського і 
науково-практичні 
проблеми сталого 
розвитку освіти і 
науки: Матеріали XIX 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. 
Кременчук, КрНУ, 
2021. С. 10. 
3. Perevozniuk V., 
Shevchenko V. The 
Main Media 
Development Trends. 
Система національних 



ЗМК у сучасній 
Україні: нова візія: 
Матеріали ХVІІ 
Всеукраїнської 
наукової конференції 
молодих вчених та 
студентів, м. Дніпро, 
2021. С. 35-36. 
4. Perevozniuk V., 
Zagirniak D. 
Development of English 
teachers self-
educational competence 
during their training in 
higher education 
institutions of Great 
Britain. The Second 
international scientific 
virtual conference: 
Studies in a Changing 
Business Environment.- 
Lithuania, 2021.
5. Перевознюк В. В. 
Місце і роль 
самоосвітньої 
компетентності в 
процесі підготовки 
майбутніх учителів 
англійської мови у 
Великій Британії. 
Наука та освіта в 
дослідженнях 
молодих учених: 
Матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф. для 
студентів, аспірантів, 
докторантів, молод. 
учених (14 травня 
2020 р., м. Харків). 
Харків, 2020. С. 257.
6. Перевознюк В. В. 
Шляхи формування 
самоосвітньої 
компетентності 
вчителя англійської 
мови у Великій 
Британії. Розвиток 
сучасної освіти і 
науки: результати, 
проблеми, 
перспективи: VIII 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (30 квітня 2020 
р., м. Конін-Ужгород-
Київ-Херсон, 
Україна). Конін-
Ужгород-Київ-Херсон: 
Посвіт, 2020. Том 
VIII: діалог у розвитку 
науки та освіти. С. 
166–168.
Підпункт 14 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 



керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу;
1. Керівництво 
студенткою 
Матюшенко В. А., яка 
отримла І місце у 
Міжнародному 
конкурсі студентських 
наукових робті, 



спеціальність 035 
«Філологія», 2019 р. 
2. Керівництво 
студенткою Зголою Д. 
Ю., яка стала 
переможницею І туру 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт із 
галузі «Українська 
мова, література (з 
методикою їх 
викладання)»  (2022 
р.)

162139 Василенко 
Дар`я 
Павлівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
бакалавра, 

Кременчуцьки
й державний 
університет 

імені Михайла 
Остроградсько

го, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 
0201 Культура, 

Диплом 
спеціаліста, 

Кременчуцьки
й 

національний 
університет 

імені Михайла 
Остроградсько

го, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

020105 
Документознав

ство та 
інформаційна 

діяльність

8 Українознавств
о

Стажування:
1. Національна 
академія керівних 
кадрів культури і 
мистецтв. Центр 
неперервної 
культурно-мистецької 
освіти, 26.10.2020 –
30.10.2020 р. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 12 СС 12 
СС 02214142/004698-
20
Тема стажування: 
«Актуальні 
соціокультурні 
практики: 
інноваційний підхід, 
євроінтеграційний 
вектор та 
регіональний 
потенціал».
2. Факультет «Artes 
Liberales» 
Варшавського 
університету 
(01.12.2019 – 
31.12.2019). 
Тема стажування: 
«Polska operacja» w 
obwodzie Połtawskim w 
latach 30. XX wieku na 
podstawie analizy spraw 
represjonowanych 
Polaków.
3. Програма 
«Stypendialnego Rządu 
Republiki Polski dla 
Młodych Naukowców, 
Studium Europy 
Wschodniej 
Uniwersytet 
Warszawski» 
(01.09.2017 – 
30.06.2018). 
Тема стажування: 
«Comparative analysis 
of post-war history of 
education in Poland 
and Ukraine».
4. XXIX Wschodnej 
Szkoły Letniej, Studium 
Europy Wschodniej 
Uniwersytet 
Warszawski 28.06.2019 
– 27.07.2019. 
Тема стажування: 
«Polska operacja» w 
obwodzie Połtawskim w 
latach 30-tych XX 
wieku na podstawie 
analizy spraw 
represjonowanych 
Polaków».
5. Інститут культури 



Ягеллонського 
університету 
(Польща) 16.05 – 
19.05.2019 р. 
Тема стажування: 
«Соціокультурний 
проєкт 
«Полікультура».
Відповідність вимогам 
п. 38 ЛУ:
Підпункт 1 наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
1. Федоренко С. А., 
Бутко Л. В., Маслак В. 
І., Василенко Д. П. 
Діяльність церковних 
православних братств 
Полтавської єпархії: 
соціокультурний 
вимір (друга половина 
ХІХ – початок ХХ ст.). 
Українська культура: 
минуле, сучасне, 
шляхи розвитку. 
Напрям 
"Культурологія". 2021. 
Вип. 37. С. 18-24.
2. Маслак В. Бутко Л., 
Василенко Д. 
Проблеми української 
культури в 
публіцистиці Михайла 
Грушевського. 
Актуальні проблеми 
гуманітарних наук. 
2020. №31. С. 54-59.
3. Саранча В. І., 
Шабуніна В. В., Тур О. 
М., Бутко Л. В., 
Василенко Д. П. 
Культурна пам’ять про 
Першу світову війну: 
регіональний вимір. 
Українська культура: 
минули, сучасне, 
шляхи розвитку. 
2020. Вип. 35. С. 28-
35.
4. Крот В. О., Маслак 
В. І., Василенко Д. П. 
Культурологічні студії 
з історії української 
культури ХІХ століття 
у творчій спадщині 
Михайла 
Грушевського. 
Культура і сучасність. 
2020. Вип. 1. С. 7-11.
5. Butko L., Vasylenko 
D., Maslak V., Tur O., 
Shabunina V. Studying 
of the school system 
development problem 
of Poltava region in the 
first half of the 50-ies of 
the XX century. Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 



Серія Педагогічні 
науки. 2017. № 2 
(103). Ч. 2. С. 10-18.
Підпункт 2 наявність 
одного патенту на 
винахід або п’яти 
деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір;
1. Авторське свідоцтво 
Усний твір «Традиції 
благодійництва у 
Кременчуці» № 
106993 (дата 
реєстрації 04.08.2021 
р.)
2. Авторське свідоцтво 
Усний твір «The 
mystery of old icon» № 
106994 (дата 
реєстрації 04.08.2021 
р.)
3. Авторське свідоцтво 
Усний твір 
«Кременчуцькі свята 
(Свято щучого хвоста. 
Свято Кремінця і 
Веселинки. День 
смаку. Свято 
чумацького воза)» № 
106996 (дата 
реєстрації 04.08.2021 
р.)
4. Авторське свідоцтво 
Усний твір «Етнічна 
мозаїка Кременчука» 
№ 106997 (дата 
реєстрації 04.08.2021 
р.)
5. Авторське свідоцтво 
Усний твір «The 
Kremenchuk holiday`s 
(The Holiday of the 
Pike’s Tail. The holiday 
of Kreminets and 
Veselynka. The day of 
taste. The Holiday of 
Chumatskiy Wiz» № 
107085 (дата 
реєстрації 05.08.2021 
р.)
6. Авторське свідоцтво 
Усний твір «Ethnic 
mosaic in 
Kremenchuk» № 
107104 (дата 
реєстрації 06.08.2021 
р.)
7. Авторське свідоцтво 
Усний твір «Charity 
traditions in 
Kremenchuk» № 
107106 (дата 
реєстрації 06.08.2021 
р.)
8. Авторське свідоцтво 
Програмний продукт 
«Веб-платформа 
Фрактал» № 104043 
(дата реєстрації 
15.04.2021)
9. Авторське свідоцтво 
«Програмний продукт 
«Пантеон визначних 
українців» № 77620 



(дата реєстрації 
14.03.2018)
Підпункт 3 наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора);
1.Сезін С. Ю., Бутко Л. 
В., Ширай В. А., 
Василенко Д. П.,  
Маслак В. І., 
Москалик Г. Ф. 
Кременчук у жорнах 
репресій: монографія. 
Кременчук: ПП 
«Щербатих», 2020. 
200 с.  
2. Василенко Д., 
Маслак В. Осикович 
Ж., Сезін С., Сезін Д. 
«Польская операция» 
в Полтавской области 
в 30-х годах ХХ века / 
«Operacja Polska» w 
obwodzie połtawskim w 
latach 30-tych XX 
wieku: монография. 
Дниро: Середняк Т.К., 
2017. 304 с.
Підпункт 9 робота у 
складі експертної ради 
з питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або у 
складі галузевої 
експертної ради як 
експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 
Державної служби 
якості освіти із 
здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю);
Експерт НАЗЯВО 



(галузі знань 02 
Культура і мистецтво: 
спеціальності 029 
Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа)
Підпункт 10 участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”;
1. Програма 
Stypendialnego Rządu 
Republiki Polski dla 
Młodych Naukowców, 
Studium Europy 
Wschodniej 
Uniwersytet 
Warszawski, 01.10.2017 
– 30.06.2018 р.
2. Інститут культури 
Ягелонського 
університету, м. 
Краків, 
соціокультурний 
проект 
«Полікультура», 16.05 
– 19.05.2019 р.
3. Грант Міжнародної 
асоціації гуманітаріїв, 
2019 р.
4. Факультет 
гуманітарних і 
соціальних наук 
Загребського 
університету 
(Хорватія), 
міжнародний конгресі 
Association for Slavic, 
East European, & 
Eurasian Studies 
(ASEEES), 14.06.2019 
–16.06.2019 р.
5. ХХІХ Wschodniej 
Skołу Letniej, Studium 
Europy Wschodniej 
Uniwersytet 
Warszawski, 28.06 – 
20.07.2019 р.
6. Стипендія NAWA 
факультету  «Artes 
Liberales» 
Варшавського 
університету 
(Польща), 01.12 – 
31.12.2020 р.
Підпункт 11 наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою);
Наукове 
консультування 
Архівного відділу 
виконавчого комітету 
Кременчуцької 
міської ради 
Полтавської області 
(угода № 5-06/16) (з 
2016 р.);  наукове 
консультування 



комунального закладу 
культури 
«Кременчуцький 
краєзнавчий музей» 
Кременчуцької 
міської ради 
Полтавської області» 
(угода № 5-06/17) (з 
2016 р.).
Підпункт 12 наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Василенок Д. П., 
Кораблінова В. Ю., 
Разно К. С. Цифрові 
платформи закладів 
вищої освіти україни: 
від менеджменту до 
освітнього процесу. 
Людина в 
інформаційному 
просторі. Матеріали 
VІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції / [Гол. 
ред. В. І. Маслак]. 
Кременчук, 2022.  С. 
42–45.  
2. Василенко Д. П., 
Кожухар Г. С. 
Інтернет-культура та її 
вплив на сучасне 
суспільство. Людина в 
інформаційному 
просторі. Матеріали 
VІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції / [Гол. 
ред. В. І. Маслак]. 
Кременчук, 2022.  С. 
17–18. 
3. Василенко Д. П., 
Скриль П. В.  
Національно-
патріотичний проєкт 
«БандерГусак»: 
технічний аспект. 
Людина в 
інформаційному 
просторі. Матеріали 
VІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції / [Гол. 
ред. В. І. Маслак]. 
Кременчук, 2022.  С. 
30–34. 
4. Василенко Д. П., 
Лушакова А. М. Вплив 
Бернарда Меритина і 
Йоганна Георга 
Пінзеля на 
архітектурний 
ансамбль Львова. 
Людина в 
інформаційному 
просторі: Матеріали 
ІV Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. 
Кременчук, 2020. С. 
169-171.
5. Маслак В. І., 



Василенко Д. П. 
Фактор фронтира в 
історії Кременчука. 
Старожитності та 
історія Кременчука: 
збірник наукових 
праць. Київ; Полтава; 
Кременчук: ЦП НАН 
України і УТОПІК, 
2018. С. 124-127.
Підпункт 14 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 



чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу;
2019 рік: керівництво 
студенткою Удрас А. 
М., яка зайняла ІІІ 
місце у ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 032 
«Історія та 
археологія».
Підпункт 15 
керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III–IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II–III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі III–IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II–III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-
творчого) рівня)
2022 р.: член журі ІІ 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів Малої 
академії науки 
України, секція 
«Всесвітня історія».
Підпункт 19 
діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях



Голова ГО «Спілка 
соціокультурних 
діячів Полтавщини».

91601 Севрюк 
Микола 
Петрович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Механічної 
інженерії, 

транспорту та 
природничих 

наук

Атестат 
доцента 02ДЦ 

011825, 
виданий 

16.02.2006

28 Основи 
здорового 
способу життя

Стажування:
1.Вища школи 
господарки у м. 
Бидгощі, 8.10.2019-
12.10.2019 р., 
сертифікат NR 
ISiKF/2019/52
Тема стажування: 
«Academic level 
education for bachelor 
and master degree of 
physical culture, sports 
and management in the 
European union».
2. Полтавський 
національний 
педагогічний 
університет ім. В.І. 
Короленка. Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації 156/01-
60/37 від 19.04.19 р.
Тема стажування: 
«Теорія і методика 
фізичного виховання; 
адаптивна та масова 
фізична культура»..
3. Участь у науково-
практичному  семінарі 
«Новації, практики та 
перспективи 
застосування 
інклюзивної освіти та 
фізичної реабілітації в 
закладах загальної 
середньої освіти». 
Навчальний час: 30 
год. (1,0 кред. ЕCTS). 
Сертифікат від 11 
листопада 2021 р.
4. Участь у науково-
практичному  семінарі 
«Використання 
здоров’язберігаючих 
технологій під час 
організації 
дистанційного 
навчання». 
Навчальний час: 15 
год. (0,5 кред. ЕCTS). 
Сертифікат від 26 
листопада 2020 р.
Відповідність вимогам 
п. 38 ЛУ:
Підпункт 1 наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
1. Sevryuk M., Momot 
O., Koval S.. Formation 
of technical skills of 
highly qualified athletes 
in gorodki. 
Fundamentel and 
applied research in the 
modern word. 
BoScience Publisher, 
Boston, USA, 2021, P. 
57–60.



2. Севрюк М. П., 
Саньков С. В. Аналіз 
рівнів фізичної 
підготовленості 
випускників закладів 
загальної середньої 
освіти. Імідж 
сучасного педагога. 
2020. № 1. С. 79–81.
3. Севрюк М. П., 
Ціпов’яз А. Т., Коваль 
С. С. Городковий 
спорт на сучасному 
етапі розвитку і 
вдосконалення. Імідж 
сучасного педагога. 
2019. № 1. С. 79–81.
4. Севрюк М. П., 
Саньков С.В. Аналіз 
спортивно-масової 
роботи на факультеті 
електроніки і 
комп’бетрної 
інженерії. Вісник 
КрНУ ім. 
М.Остроградського. 
2019. Вип. 3. 
Кременчук. С. 204–
207.
5. Севрюк М. П., 
Бондаренко В. В., 
Ціпов’яз А. Т. 
Актуальні питання 
організації 
туристичної 
діяльності у закладах 
вищої освіти. Імідж 
сучасного педагога. 
2018. № 3. С. 60–62.
6. Севрюк М. П., 
Ціпов’яз А. Т., Коваль 
С. С. Організаційно-
методичні освнви 
форування процесу 
навчання майбутніх 
спеціалістів фізичної 
культури і спорту: 
Збірник наукових 
праць. Переяслів-
Хмельницький, 2018. 
Вип. 33. С. 203–207.
Підпункт 3 наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора);
1. Севрюк М.П., 
Ціпов’яз А.Т., Коваль 
С.С. Методичні основи 
тренувального 
процесу в 
городковому спорті: 
навчальний посібник. 
Кременчук: ФОП 
Щербатих О.В., 2021. 
165 с. 
Підпункт 10 участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 



експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”;
Звання судді 
міжнародної категорії 
з городкового спорту 
присвоєно рішенням 
виконкому НП 
«МФГС», 22.07.2013 р.
Підпункт 14 
керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження 
освітньої діяльності на 
третьому (освітньо-
творчому) рівні); 
керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, 
віднесених до 
Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 



чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу;
Тренер збірної 
жіночої команди 
України з городкового 
спорту.

182432 Москалик 
Геннадій 
Федорович

Професор, 
Сумісництв
о

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Полтавський 
державний 

педагогічний 
інститут імені 

В.Г. 
Короленка, рік 

закінчення: 
1999, 

спеціальність: 
030501 

Українська 
мова та 

література, 
Диплом 

спеціаліста, 
Міжрегіональн

а Академія 
управління 

персоналом, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Університет 
менеджменту 

освіти", рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
магістра, 

Черкаський 
національний 

університет 
імені Богдана 
Хмельницьког

о, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

29 Філософія Стажування:
1. Університет  
економіки у м. 
Бидгощі (Польща), 
2021 р., диплом № 
70/11010. 
Тема стажування: 
«Інноваційні освітні 
технології: 
експериментальний 
тренінг для 
психологів та 
вчителів».
2. ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти», 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СІІ 
35830447/1624-21 від 
17.09.2021 р.
Тема стажування:  
«Розвиток психолого-
педагогічної 
компетентності  
науково-педагогічних 
працівників ЗВО».
3. Курси підвищення 
кваліфікації «НУШ: 
перехід на наступний 
рівень» на базі 
Полтавської академії 
неперервної освіти ім. 
М.В. Остроградського, 
Сертифікат № 07379/ 
01902 від 08.06.2022. 
4. Підвищення 
кваліфікації за 
освітньою програмою 
з підготовки експертів 
для проведення 
інституційних аудитів 
ЗЗСО Полтавської 
області (23 год – 0,77 
кредитів ECTS) з 
14.06. по 14.08.2020.
Відповідність вимогам 
п. 38 ЛУ:
Підпункт 1 наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 



Диплом 
магістра, 

"Класичний 
приватний 

університет", 
рік закінчення: 

2019, 
спеціальність: 

053 
Психологія, 

Диплом 
магістра, 
Вищий 

навчальний 
заклад 

"Університет 
імені Альфреда 

Нобеля", рік 
закінчення: 

2020, 
спеціальність: 
072 Фінанси, 

банківська 
справа та 

страхування, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 005354, 

виданий 
25.02.2016, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

025653, 
виданий 

01.07.2011, 
Атестат 

професора AП 
000396, 
виданий 

16.05.2018

фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
1. Moskalyk H., Balan 
O., Peredalo Kh., 
Hurman O., 
Samarchenko I., Revin 
F. Using the pattern 
method for the 
comprehersive 
organization of 
recruitment and 
selection of personnel. 
International Journal of 
Advanced Research in 
Engineering and 
Technology (IJARET). 
2020. Volume 11, Issue 
4. P. 327-337 (Scopus).
2. Yakymchuk B. A., 
Chystiak, O. V., Padalka 
R. G., Moskalyk H. F., 
Denha N. M. Fostering 
cognitive and creative 
thinking styles using 
educational tools aimed 
at the «creative 
economy» model in the 
process of vocational 
education and training. 
Psychology and 
Education. 2020. 57(1). 
P. 01-07 (Scopus).
3. Moskalyk H. F., 
Maksymova L., 
Martynenko M. 
Augmented reality 
technology in the 
system of modern 
education: 
philosophical and 
pedagogical aspects. 
International 
Conference on Modern 
Electrical and Energy 
Systems (MEES). 2021. 
Vol. 11. Р. 348-351. 
(Scopus).
4. Samodryn A., 
Moskalyk H., 
Oleksenko R., Khavina 
I., Leushyna O. 
Formation of V. 
Vernadsky's noospheric 
ideas as the basis of the 
educational pedagogical 
policy strategy.  
Linguistics and Culture 
Reviewthis link is 
disabled. 2021. 5. Р. 
798–996.
5. Москалик Г. Ф. 
Міркування філософа 
як людини, що 
пережила 
коронавірусну 
хворобу.  
Психопедагогіка і 
життя. Редакційна 
колегія: Рибалка В. В. 
(гол. ред.), Лук’янова 
Л. Б., Панок В. Г., 
Ігнатович О. М., 
Корнієнко І. О., 
Романовська Д. Д. К.: 
ІПООД імені Івана 
Зязюна НАПН 
України, УНМЦППСР 



НАПН України, 2022. 
С. 225–228.  
Підпункт 3 наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора);
1. Москалик Г. Ф. 
Змістова 
проблематика 
гуманітарної освіти в 
умовах глобалізації: 
Ноосфера 
Вернадського, сучасна 
освіта і наука: 
колективна 
монографія / За наук. 
ред. А.П.Самодрина. 
Київ-Кременчук: ПП 
Щербатих О.В., 2022. 
Т.1. С. 235–253.
2. Москалик Г. Ф., 
Станіченко О. Ф., 
Носкін В. О. Філософія 
для здобувачів 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: ПП 
«Бітарт», 2020. 218 с.
3. Москалик Г. Ф. 
Філософське пізнання 
соціокультурної 
природи самоосвіти. 
Сучасні тенденції 
стійкого фінансово-
економічного 
розвитку та механізми 
їх реалізації в 
глобальному вимірі: 
колективна 
монографія / Т. М. 
Болгар, В. А. 
Ткаченко, М. В. 
Дубініна, Г. Ф. 
Москалик та ін.; за 
заг. ред. Т. М. Болгар. 
Дніпро: Університет 
імені Альфреда 
Нобеля, 2020. С. 210–
217.  
4. Москалик Г.Ф. 
Розділ 4. Огляд  
політичних репресій 
30-40-х років ХХ 
століття щодо освітян 
міста Кременчука 
Полтавської області. 
Кременчук у жорнах 
репресій: колективна 
монографія / за ред. 
В.І.Маслака та ін. 
Кременчук: ПП 
Щербатих О.В., 2020. 
С. 185– 216. 
Підпункт 4 наявність 
виданих навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 



дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій 
/практикумів/ 
методичних вказівок/ 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування)
1. Москалик Г. Ф.. 
Методичні вказівки 
щодо семінарських 
занять з навчальної 
дисципліни 
«Філософія» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності 014.01 
«Середня освіта 
(українська мова і 
література)» 
освітнього ступеня 
«бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2022. 68 с.
2. Москалик Г. Ф.. 
Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Філософія» для 
студентів денної 
форми навчання зі 
спеціальності зі 
спеціальності 014.01 
«Середня освіта 
(українська мова і 
література)» 
освітнього ступеня 
«бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2022. 44 с.
3. Москалик Г. Ф., 
Лебединська Г. О. 
Методичні вказівки 
щодо семінарських 
занять та самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Філософія» для 
студентів денної 
форми навчання з усіх 
напрямів підготовки 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2020. 47 с .
Підпункт 7 участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад
1. Член 
спеціалізованої вченої 
ради К 45.052.07.
2. Член 
спеціалізованої вченої 
ради К 45.052.02.
3. Офіційний опонент 
спеціалізованої вченої 



ради Д 26.053.16 
спец.09.00.10 – 
філософія освіти, на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
(доктора) 
філософських наук:
- Костючков С. К., 
2019 р., доктор наук.
Підпункт 8 виконання 
функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах):
Член редакційної 
колегії наукових 
журналів 
«HUMANITIES 
STUDIES», 
«Міжнародний 
гуманітарний журнал 
– Sophia Prima: діалог 
вічного повернення», 
«Edukacja – Rodzina – 
Społeczeństwo» 
(Польща).
Підпункт 9 робота у 
складі експертної ради 
з питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або у 
складі галузевої 
експертної ради як 
експерта 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної 
комісії, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН, 
наукових/науково-
методичних/експертн
их рад органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування, або у 
складі комісій 
Державної служби 
якості освіти із 



здійснення планових 
(позапланових) 
заходів державного 
нагляду (контролю)
Експерт 
інституційного аудиту 
Державної служби 
якості освіти з 2020 
року.
Підпункт 10 участь у 
міжнародних 
наукових та/або 
освітніх проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”;
Співкоординатор у м. 
Кременчуці 
міжнародної 
програми «Посилення 
ефективності 
міжсекторальної 
взаємодії у сфері 
запобігання та 
протидії домашньому 
насильству та 
насильству за ознакою 
статі» за підтримки 
МБФ «Українська 
фундація 
громадського 
здоров’я» та 
Посольства Великої 
Британії в Україні. 
Підпункт 11 наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою):
Науково-
консультаційні 
послуги «Організація 
наукових досліджень у 
науковому ліцеї» 
(ЦПУ від 07.10.2018 
р.)
Підпункт 12 наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1.  Москалик Г. 
Стратегічні та 
тактичні орієнтири 
сучасного менеджера 
освіти (за стратегією 
Річарда Темплара). 
Ідеї академіка 
В.І.Вернадського та 
проблеми сталого 
розвитку освіти і 
науки: Матеріали ХІХ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція  
Кременчук: 



Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 16-
17.09.2021. С. 7–8.
2. Москалик Г. Ф. Роль 
дистанційної освіти в 
глобалізації світу. 
Початкова освіта: 
сучасні перспективи 
розвитку: матер. ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. 
Кременчук: ПП 
«Бітарт», 2020. С. 140.
3. Москалик Г. Ф. До 
питання викладання 
спецкурсу «Філософія 
для дітей» студентам 
педагогічного 
коледжу (за 
розробками М. 
Ліпмана). Дитинство 
ХХІ століття: 
інноваційна освіта: 
матер. ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. 
Кременчук: ПП 
«Бітарт», 2020. С. 113–
117.
4. Москалик Г.Ф., 
Żiółkowski P. 
Проблеми 
впровадження нових 
форм організації 
позашкільної 
(неформальної) освіти 
в Україні. Психолого-
педагогічні, правові та 
соціально-культурні 
проблеми сучасного 
суспільства: матер V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. 
Кременчук, 2019. С. 
165–166.
5. Москалик Г.Ф.,   
Żiółkowski P. Спільні 
проблеми 
педагогізації 
батьківської 
громадськості в 
Польщі та Україні. 
Сучасна вища освіта: 
проблеми, 
перспективи. Збірник 
тез Міжнародної 
конференції у м. 
Кременчук 14-15 
травня 2019 р. 
Кременчук, КрНУ, 
2019. С. 43–44.
6. Москалик Г. Ф. 
Філософія 
модернізації старшої 
профільної школи в 
Україні в рамках 
реформи НУШ. 
Публічне управління в 
системі координат: 
демократія, 
децентралізація, 
місцеве 
самоврядування: тези 
доповідей 
Всеукраїнської 



науково-практичної 
конференції. 
Мелітополь: ФОП 
Однорог Т.В., 2019. С. 
75–77.

23986 Дніпровська 
Тетяна 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
гуманітарних і 

соціальних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 
факультет 

перепідготовки 
і підвищення 
кваліфікації 
викладачів і 

вчителів 
Київського 
державного 

лінгвістичного 
університету, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність:  
Мова та 

література 
(англійська 

мова), Диплом 
кандидата наук 

ДK 036819, 
виданий 

01.07.2016, 
Атестат 

доцента AД 
009948, 
виданий 

01.02.2022

20 Теорія і 
практика 
дидактики

Стажування:
1. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus, 
Сертифікт від 
09.01.2023.
Тема стажування: 
«Освіта для всіх: 
різноманітність, 
інклюзія та фізичний 
розвиток».
2. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus, 
Сертифікт від 
09.01.2023.
Тема стажування: 
«Інформаційна гігієна 
під час війни».
3. Платформа масових 
відкритих онлайн-
курсів Prometheus, 
Сертифікт від 
08.01.2023.
Тема стажування: 
«Протидія та 
попередження булінгу 
(цькуванню) в 
закладах освіти».
4. Полтавська 
академія неперервної 
освіти ім. М. В. 
Остроградського, 2022 
р., Сертифікат № 
07762 від 09.06.2022.
Тема стажування: 
«Нова українська 
школа: перехід на 
наступний рівень», 
мовно-літературна 
освітня галузь – 
іншомовна освіта. 
Відповідність вимогам 
п. 38 ЛУ:
Підпункт 1 наявність 
не менше п’яти 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection;
1. Дніпровська Т. 
Педагогічні 
особливості 
підготовки майбутніх 
учителів до 
індивідуалізованого 
навчання учнів 
англійської мови у 
закладах загальної 
середньої освіти. 
Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах. Збірник 
наукових праць. 2021. 
№79. С. 44-49.
2. Dniprovska T, 
Postolenko I, Shvetsova 



I, Husk V, Kondrashova 
O., Pysmenna I. 
Theoretical 
fundamentals of 
studying a foreign 
language in the 
formation of an 
individual trajectory of 
higher education. 
Laplage em Revista 
(International), 2021. 
Vol.7, No.2. P.721–728. 
(Web of Science).
3.  Дніпровська Т., 
Носкін В. Педагогічні 
аспекти застосування 
креативного підходу 
до викладання 
інформатики учням з 
елементами 
англійської мови. 
Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах. Збірник 
наукових праць. 2020. 
№ 73. Т. 1. С. 110–114.
4. Дніпровська Т.  
Формування 
креативної 
компетентності при 
навчанні іноземної 
мови студентів усіх 
спеціальностей. Virtus. 
2019. № 35.  С.  86–
90.
5. Дніпровська Т. 
Проблеми 
проектування змісту 
професійної 
підготовки майбутніх 
фахівців бінарних 
спеціальностей. 
Вісник 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського. 
Кременчук: КрНУ, 
2018. Вип. 2(109). Ч. 2. 
С. 28–35
Підпункт 3 наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора);
1 Дніпровська Т. В., 
Коноваленко О. Д. 
Короткий українсько-
англійський 
тлумачний словник з 
експертизи та 
страхування на 
транспорті: 
навчальний посібник. 
Харків: Точка, 2018. 
118 с.
Підпункт 4 наявність 
виданих навчально-
методичних 



посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів лекцій 
/практикумів/ 
методичних вказівок/ 
рекомендацій / 
робочих програм, 
інших друкованих - 
праць загальною 
кількістю три 
найменування
1. Методичні вказівки 
щодо практичних 
занять з навчальної 
дисципліни «Теорія і 
практика дидактики» 
для студентів 
спеціальності 014.01 
«Середня освіта 
(українська мова і 
література)» 
освітнього ступеня 
«бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2022. 58 с.
2. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи та практичних 
занять з навчальної 
дисципліни 
«Методика 
викладання 
англійської мови» для 
студентів 
спеціальності 014.01 
«Середня освіта 
(українська мова і 
література)» 
освітнього ступеня 
«бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2022. 56 с.
3. Методичні вказівки 
щодо самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни 
«Методика 
викладання 
англійської мови» для 
студентів 
спеціальності 014.01 
«Середня освіта 
(українська мова і 
література)» 
освітнього 
«бакалавр». 
Кременчук: КрНУ, 
2022. 66 с.
Підпункт 7 участь в 
атестації наукових 
кадрів як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад
Член спеціалізованої 
ради К 45.052.07, із 
захисту 
кандидатських 
дисертацій зі 



спеціальності 13.00.04 
(015 – Професійна 
освіта)
Підпункт 11 наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою 
установою);
1. Наукове 
консультування 
(виконання науково-
дослідних робіт за 
договором № 521/22 з 
ФОП соціально 
орієнтований 
навчально-
консультаційний 
центр  «SPEAKER» 
«Розробка концепції 
лінгвістичного 
мінімуму для здачі 
ЗНО») з 2019 р. і 
дотепер.
Підпункт 12 наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Дніпровська Т. Роль 
міжкультурної 
комунікації для 
професійної 
підготовки майбутніх 
інженерів 
автотранспорту в 
умовах підвищення 
значення англійської 
мови в Україні. 
Система національних 
ЗМК у сучасній 
Україні: нова візія: 
XVII Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція молодих 
вчених та студентів, 14 
квітня 2021 року, м. 
Дніпро.
2. Дніпровська Т. 
Педагогічні 
особливості 
застосування 
концепції педагогіки 
співробітнийтва під 
час навчання 
майбутніх інженерів 
англійської мови за 
професійним 
спрямуванням. 
Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах. Збірник 
наукових праць. 2021. 
№76. С.105–109.
3. Дніпровська Т 
Організаційно-
педагогічні 
особливості ігрових 



технологій навчання 
майбутніх інженерів 
(за професійним 
спрямуванням). 
Virtus. 2021.№ 51. С. 
40–48.
4. Дніпровська Т 
Педагогічні 
особливості навчання 
англійської мови 
майбутніх менеджерів 
на основі 
інформаційно-
комунікативних 
технологій. 
Психолого-
педагогічні, правові та 
соціально-культурні 
проблеми сучасного 
суспільства: 
Матеріали V Міжнар. 
наук-практ. конф. 
(Кременчук, 16-17 
жовтня 2019 р.); 
[редкол.: В. Д. 
Шаповал (голова), Н. 
В. Шаповал (відп. 
секр.). та ін.]. ПП 
Щербатих О. В.: 
Кременчук. 2019. С. 
135–137.
5. Dniprovska T, 
Poyasok T., 
Bespartochna O. 
Formation of scientific 
and research 
competence of future 
electrical engineers. 
Modern electrical and 
energy systems. 
International 
Conference on 
September 23-25, 2019. 
(Scopus)
Підпункт 19 
діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
член ГО «Спілка 
освітян 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

ПРН13 
Застосовувати в 
освітньому процесі 
прийоми розвитку 
мовно-
комунікативних 
навичок.

Атестаційний іспит МН1 – словесний метод 
(консультування);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).

ФО10 – атестація 
(атестаційний іспит).



МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

Педагогічна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Пропедевтична 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика з 
викладання 
української та 
англійської мов

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Практичний курс 
англійської мови

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



веборієнтовані тощо).

ПРН14 
Застосовувати в 
освітньому процесі 
літературознавчи
й аналіз.

Українська і зарубіжна 
література

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(семінарські заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО2 – диф. залік;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Пропедевтична 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика з 
викладання 
української та 
англійської мов

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Педагогічна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Атестаційний іспит МН1 – словесний метод 
(консультування);

ФО10 – атестація 
(атестаційний іспит).



МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ПРН15 
Застосовувати 
інноваційні методи 
та прийоми 
навчання, 
міжпредметні 
зв’язки у навчанні 
мов і літератури, 
оцінювати 
результативність 
їх застосування. 

Методика викладання 
української мови

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО2 – диф. залік;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Методика викладання 
української мови

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень.

Пропедевтична 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика з 
викладання 
української та 
англійської мов

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;



складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО8 – захист звіту.

Педагогічна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Атестаційний іспит МН1 – словесний метод 
(консультування);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО10 – атестація 
(атестаційний іспит).

ПРН16 
Застосовувати 
відкриті ресурси, 
інформаційно-
комунікаційні 
технології у 
навчанні 
української та 
англійської мов і 
літератури..

Педагогічна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Атестаційний іспит МН1 – словесний метод 
(консультування);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО10 – атестація 
(атестаційний іспит).

Теорія і практика МН1 – словесний метод ФО2 – диф. залік;



соціальних 
комунікацій

(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Пропедевтична 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика з 
викладання 
української та 
англійської мов

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

ПРН17 
Організовувати 
конструктивну та 
партнерську 
взаємодію з 
учасниками 
освітнього процесу 
середньої школи, 
використовувати 
практики 
самозбереження 
психічного здоров’я, 
усвідомленого 
емоційного 
реагування, 
створювати 
психологічно 
комфортні умови 
освітнього процесу.

Навчальна практика з 
викладання 
української та 
англійської мов

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Педагогічна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;



методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Атестаційний іспит МН1 – словесний метод 
(консультування);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО10 – атестація 
(атестаційний іспит).

Пропедевтична 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Теорія і практика 
дидактики

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Психологія МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(семінарські заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;



МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ПРН18 
Організовувати 
освітній простір з 
дотриманням 
принципів 
універсального 
дизайну, 
забезпечувати 
дотримання вимог 
безпеки 
життєдіяльності, 
санітарії та гігієни

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Теорія і практика 
дидактики

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Пропедевтична 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика з 
викладання 
української та 

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних



англійської мов МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Атестаційний іспит МН1 – словесний метод 
(консультування);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО10 – атестація 
(атестаційний іспит).

Педагогічна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

ПРН21 Планувати і 
забезпечувати 
власний 
професійний 
розвиток.

Педагогіка МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(семінарські заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Пропедевтична 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;



складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика з 
викладання 
української та 
англійської мов

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Педагогічна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Атестаційний іспит МН1 – словесний метод 
(консультування);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО10 – атестація 
(атестаційний іспит).

ПРН20 
Використовувати 
в освітній 
практиці навчання 
мов і літератури 
різні прийоми 
формувального, 
поточного і 
підсумкового 
оцінювання 
навчальних 
досягнень учнів, 
прийоми 
диференційованого 
оцінювання дітей з 
особливими 
освітніми 

Методика викладання 
української мови

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 

ФО1 – іспит;
ФО2 – диф. залік;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



потребами. технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

Теорія і практика 
дидактики

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Пропедевтична 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика з 
викладання 
української та 
англійської мов

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Педагогічна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.



Атестаційний іспит МН1 – словесний метод 
(консультування);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО10 – атестація 
(атестаційний іспит).

Методика викладання 
української мови

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень.

ПРН22 Виявляти 
здатність 
використовувати 
досягнення сучасної 
науки у практиці 
навчання 
української та 
англійської мов і 
літератури

Атестаційний іспит МН1 – словесний метод 
(консультування);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО10 – атестація 
(атестаційний іспит).

Методика викладання 
української мови

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО2 – диф. залік;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Українська і зарубіжна 
література

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 

ФО1 – іспит;
ФО2 – диф. залік;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 



(семінарські заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Методика викладання 
англійської мови

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО2 – диф. залік;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Методика викладання 
української мови

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень.

Пропедевтична 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика з 
викладання 
української та 

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних



англійської мов МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Педагогічна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

ПРН23 
Використовувати 
здобутки 
українського 
письменства для 
формування 
національної 
свідомості, 
культурного 
світогляду учнів, 
їхньої моралі, 
ціннісних 
орієнтацій у 
сучасному 
суспільстві. 

Педагогічна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Атестаційний іспит МН1 – словесний метод 
(консультування);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО10 – атестація 
(атестаційний іспит).

Навчальна практика з 
викладання 
української та 
англійської мов

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.



навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

Пропедевтична 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Методика викладання 
літератури

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ПРН24 Вміти 
аналізувати та 
інтерпретувати 
твори української 
класичної та 
сучасної 
літератури у 
взаємозв’язках зі 
світовою 
літературою. 

Методика викладання 
літератури

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Пропедевтична 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.



комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

Навчальна практика з 
викладання 
української та 
англійської мов

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Педагогічна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Атестаційний іспит МН1 – словесний метод 
(консультування);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО10 – атестація 
(атестаційний іспит).

ПРН25 
Порівнювати мовні 
та літературні 
факти, явища, 
визначати їхні 
подібності й 
відмінності, вміти 
аналізувати 
україномовні та 
англомовні тексти 
різних типів

Сучасна українська 
літературна мова

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО2 – диф. залік;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Методика викладання 
літератури

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 

ФО2 – диф. залік;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе



дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Методика викладання 
англійської мови

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО2 – диф. залік;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Методика викладання 
української мови

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень.

Пропедевтична 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика з МН3 – наочний метод ФО2 – диф. залік;



викладання 
української та 
англійської мов

(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Методика викладання 
української мови

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО2 – диф. залік;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Педагогічна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Атестаційний іспит МН1 – словесний метод 
(консультування);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО10 – атестація 
(атестаційний іспит).

ПРН19 Планувати 
та організовувати 
навчання 
української та 
англійської мов і 
літератури, 

Теорія і практика 
дидактики

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);



позаурочні й 
позашкільні 
заняття та 
заходи, 
використовуючи 
різні організаційні 
форми навчання. 

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Пропедевтична 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика з 
викладання 
української та 
англійської мов

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Педагогічна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Атестаційний іспит МН1 – словесний метод 
(консультування);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 

ФО10 – атестація 
(атестаційний іспит).



технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ПРН12 
Застосовувати в 
освітньому процесі 
прийоми розвитку і 
збагачення усного й 
писемного 
мовлення школярів 
англійською мовою.      

Практикум з 
англійської фонетики

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Методика викладання 
англійської мови

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО2 – диф. залік;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Пропедевтична 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту

Навчальна практика з 
викладання 
української та 
англійської мов

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту



(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

Педагогічна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Атестаційний іспит МН1 – словесний метод 
(консультування);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО10 – атестація 
(атестаційний іспит).

Практичний курс 
англійської мови

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ПРН10 
Організовувати 
освітній процес із 
використанням 
цифрових 
технологій та 
технологій 
дистанційного 
навчання школярів, 
розвивати в учнів 
навички безпечного 
використання 
цифрових 
технологій та 
сервісів

Атестаційний іспит МН1 – словесний метод 
(консультування);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО10 – атестація 
(атестаційний іспит).

Педагогічна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.



МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

Теорія і практика 
соціальних 
комунікацій

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Пропедевтична 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика з 
викладання 
української та 
англійської мов

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

ПРН9 
Досліджувати 
мовні феномени і 
явища за 
допомогою 
загальнонаукової 
методології. 

Філософія МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(семінарські заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;



анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО7 – тести.

Пропедевтична 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика з 
викладання 
української та 
англійської мов

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Педагогічна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Атестаційний іспит МН1 – словесний метод 
(консультування);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 

ФО10 – атестація 
(атестаційний іспит).



веборієнтовані тощо)
ПРН8 
Організовувати 
освітній процес, 
враховуючи етичні 
аспекти. 

Філософія МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(семінарські заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Пропедевтична 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика з 
викладання 
української та 
англійської мов

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Педагогічна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Атестаційний іспит МН1 – словесний метод 
(консультування);
МН4 – робота з навчально-

ФО10 – атестація 
(атестаційний іспит).



методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ПРН7 Критично 
оцінювати 
достовірність та 
надійність 
інформаційних 
джерел, 
дотримуватися 
юридичних і 
етичних вимог 
щодо 
використання 
інформаційно-
комунікаційних та 
цифрових 
технологій у 
перебігу 
педагогічної 
діяльності у 
середній школі.

Теорія і практика 
соціальних 
комунікацій

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Навчальна практика з 
викладання 
української та 
англійської мов

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

Педагогічна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Атестаційний іспит МН1 – словесний метод 
(консультування);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).
МН5 – відеометод у 

ФО10 – атестація 
(атестаційний іспит).



сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

Пропедевтична 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ПРН6 Розробляти 
проєкти та 
керувати ними в 
умовах середньої 
школи.

Педагогіка МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(семінарські заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Пропедевтична 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика з 
викладання 
української та 
англійської мов

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.



(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

Педагогічна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

Атестаційний іспит МН1 – словесний метод 
(консультування);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО10 – атестація 
(атестаційний іспит).

ПРН5 Управляти 
складною 
професійною 
діяльністю, 
виробляти та 
ухвалювати 
рішення в 
непередбачуваних 
робочих та 
навчальних 
контекстах.

Педагогіка МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(семінарські заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчанн

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Теорія і практика 
дидактики

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



мультимедійні, 
веборієнтовані тощо

Пропедевтична 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Педагогічна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Атестаційний іспит МН1 – словесний метод 
(консультування);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО10 – атестація 
(атестаційний іспит).

Навчальна практика з 
викладання 
української та 
англійської мов

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

ПРН4 Інтегрувати 
та застосовувати 
знання з філософії, 
історії України та 
національної 
української 
культури у процес 
навчання мов і 

Пропедевтична 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.



літератури. МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

Навчальна практика з 
викладання 
української та 
англійської мов

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Педагогічна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Атестаційний іспит МН1 – словесний метод 
(консультування);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО10 – атестація 
(атестаційний іспит).

Методика викладання 
літератури

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 

ФО2 – диф. залік;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

Українознавство МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття, 
семінарські заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

ПРН3 
Організовувати 
монологічну, 
діалогічну та 
полілогічну форми 
спілкування зі 
школярами, 
іншими учасниками 
освітнього процесу, 
представниками 
громади, 
поважаючи права 
людини та 
суспільні цінності.

Атестаційний іспит МН1 – словесний метод 
(консультування);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО10 – атестація 
(атестаційний іспит).

Педагогічна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Основи теорії мовної 
комунікації

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 

ФО2 – диф. залік;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

Практичний курс 
української мови

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО2 – диф. залік;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Практичний курс 
англійської мови

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Пропедевтична 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика з 
викладання 
української та 
англійської мов

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.



ПРН2 
Організовувати 
освітній процес на 
засадах здорового 
способу життя.

Основи здорового 
способу життя

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Пропедевтична 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика з 
викладання 
української та 
англійської мов

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Педагогічна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Атестаційний іспит МН1 – словесний метод 
(консультування);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 

ФО10 – атестація 
(атестаційний іспит).



інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ПРН1 
Застосовувати 
правові знання у 
освітньому процесі, 
знати основні 
нормативні 
документи у галузі 
освіти, планувати 
та реалізовувати 
заходи щодо 
попередження і 
протидії булінгу 
та різних проявів 
насильства чи 
будь-якої з форм 
дискримінації серед 
учнів середньої 
школи й інших 
учасників 
освітнього процесу.

Основи правових 
знань

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(семінарські заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Пропедевтична 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика з 
викладання 
української та 
англійської мов

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Педагогічна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.



(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

Атестаційний іспит МН1 – словесний метод 
(консультування);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо

ФО10 – атестація 
(атестаційний іспит).

ПРН11 
Застосовувати в 
освітньому процесі 
прийоми розвитку і 
збагачення усного й 
писемного 
мовлення 11 
школярів 
українською мовою.

Практичний курс 
української мови

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО2 – диф. залік;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Методика викладання 
української мови

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень.

Пропедевтична 
практика

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Навчальна практика з 
викладання 
української та 
англійської мов

МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 



(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Педагогічна практика МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО2 – диф. залік;
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО8 – захист звіту.

Атестаційний іспит МН1 – словесний метод 
(консультування);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо)

ФО10 – атестація 
(атестаційний іспит).

Сучасна українська 
літературна мова

МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

ФО1 – іспит;
ФО2 – диф. залік;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.

Методика викладання 
української мови

МН1 – словесний метод 
(лекція (на основі 
проблемного викладу), 
дискусія, співбесіда тощо);
МН2 – практичний метод 
(практичні заняття);
МН3 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН4 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);

ФО1 – іспит;
ФО2 – диф. залік;
ФО3 – аналітичні звіти, 
реферати, есе
(питання, відведені на 
самостійне
опрацювання);
ФО4 – презентації 
результатів виконаних
завдань та досліджень;
ФО6 – виконання та захист 
практичних
завдань;
ФО7 – тести.



МН5 – відеометод у 
сполученні з новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо).

 


