
Витяг 

 

з протоколу №  10  засідання кафедри 

«Економіка та менеджмент» від « 27 »   травня  2022 р. 

 

 

Присутні: доц. Полішко Т. В., в. о. зав. каф. проф. Чаркіна Т.Ю., проф. Марценюк Л. В., 

проф. Серьогін С. М., доц. Задоя В. О., доц. Чернова Н. С., доц. Гребенюк Г. М., 

доц. Рудік Н. М. 

 

Слухали: гаранта освітньо-професійної програми (ОПП) 073 «Менеджмент» першого 

(освітньо-професійного) рівня вищої освіти (ОС «бакалавр») доцента Чернову 

Н. С., яка поінформувала, що за допомогою анкети «Опитування науково-

педагогічних працівників університету по освітнім програмам (ОП)» в СДН 

«Лідер» було проведено опитування науково-педагогічних працівників, задіяних 

на ОП. Судячи з анкети «Освітньо-професійна програма 073 «Менеджмент» 

(ОС «бакалавр») очима НПП (2022)», середній бал по опитуванню – 4,67, 

прийняло участь в опитуванні 13 НПП з 23 (57 %). Питання, які отримали 

найменшу оцінку: № 1 «Чи вважаєте Ви необхідним навчання студентів за 

індивідуальною освітньою траєкторією?» – 3,62. На питання № 19 «Які 

дисципліни треба, на Вашу думку, включити для поліпшення освітнього 

процесу?» надано такі відповіді: «Психологія» та «Банківська справа». З аналізу 

анкети можна зробити чіткі висновки про недостатню обізнаність, нерозуміння 

алгоритму та задач вибіркових дисциплін, що складають індивідуальну освітню 

траєкторію; 

 гаранта освітньо-професійної програми (ОПП) 051 «Економічна кібернетика» 

першого (освітньо-професійного) рівня вищої освіти (ОС «бакалавр») доцента 

Гребенюк Г. М., яка поінформувала, що за допомогою анкети «Опитування 

науково-педагогічних працівників університету по освітнім програмам (ОП)» в 

СДН «Лідер» було проведено опитування науково-педагогічних працівників, 

задіяних на ОП. Судячи з анкети «Освітньо-професійна програма 051 

«Економічна кібернетика» (ОС «бакалавр») очима НПП (2022)», середній бал по 

опитуванню – 4,7, прийняло участь в опитуванні 6 НПП з 21 (29 %). Питання, які 

отримали найменшу оцінку: № 1 «Чи вважаєте Ви необхідним навчання 

студентів за індивідуальною освітньою траєкторією?» – 4,33, №9 «Контрольні 

заходи, які Ви використовуєте під час навчання, забезпечують об'єктивність 

оцінки?» – 4,33. На питання № 19 «Які дисципліни треба, на Вашу думку, 

включити для поліпшення освітнього процесу?» надано відповідь: «Банківська 

справа». З аналізу анкети можна зробити висновки про недостатню обізнаність та 

нерозуміння алгоритму та задач вибіркових дисциплін, що складають 

індивідуальну освітню траєкторію та про те, що контрольні заходи, які Ви 

використовуєте під час навчання не достатньо забезпечують об'єктивність 

оцінки; 

 гаранта освітньо-професійної програми (ОПП) «Менеджмент туристичної 

індустрії» першого (освітньо- професійного) рівня вищої освіти (ОС «бакалавр») 

професора Марценюк Л. В., яка поінформувала, що за допомогою анкети 

«Опитування науково-педагогічних працівників університету по освітнім 

програмам (ОП)» в СДН «Лідер» було проведено опитування науково-

педагогічних працівників, задіяних на ОП. Судячи з анкети «Освітньо-

професійна програма 073 «Менеджмент туристичної індустрії» (ОС «бакалавр») 

очима НПП (2022)», середній бал по опитуванню – 4,61, прийняло участь в 

опитуванні 3 НПП з 15 (20 %). Питання, які отримали найменшу оцінку: №16 

«Надайте оцінку організації навчального процесу. Чи освітнє середовище 



задовольняло Ваші потреби та інтереси під час викладання?» – 3,67. На питання 

№ 19 «Які дисципліни треба, на Вашу думку, включити для поліпшення 

освітнього процесу?» надано відповідь, що в туристичній галузі важливо 

володіти іноземними мовами, поступила пропозиція, що повинно бути 2 іноземні 

мови. З аналізу анкети можна зробити висновки, що організація навчального 

процесу потребує додаткової уваги, а освітнє середовище повинно більш уважно 

реагувати на потреби та інтереси науково-педагогічних працівників під час 

викладання; 

 гаранта освітньо-професійної програми (ОПП) 073 «Менеджмент» другого 

(освітньо- професійного) рівня вищої освіти (ОС «магістр») доцента Задою В. О., 

який поінформував, що за допомогою анкети «Опитування науково-педагогічних 

працівників університету по освітнім програмам (ОП)» в СДН «Лідер» було 

проведено опитування науково-педагогічних працівників, задіяних на ОП. 

Судячи з анкети «Освітньо-професійна програма 073 «Менеджмент» 

(ОС «магістр») очима НПП (2022)», середній бал по опитуванню – 4,57, прийняло 

участь в опитуванні 6 НПП з 8 (75 %). Питання, які отримали найменшу оцінку: 

№ 1 «Чи вважаєте Ви необхідним навчання студентів за індивідуальною 

освітньою траєкторією?» – 3,33. На питання № 19 «Які дисципліни треба, на 

Вашу думку, включити для поліпшення освітнього процесу?» запропоновано вже 

надавати дуальну освіту, а також включити дисципліни «Інноваційний розвиток 

підприємства» та «Педагогіка у вищій школі». З аналізу анкети можна зробити 

висновки про недостатню обізнаність та нерозуміння алгоритму, сдачу 

вибіркових дисциплін, що складають індивідуальну освітню траєкторію. 

 

Обговорили: результати анкетувань «ОПП очима НПП» опитування науково-педагогічних 

працівників університету по освітнім програмам (ОП). 

 

Ухвалили: Питання № 1 «Чи вважаєте Ви необхідним навчання студентів за індивідуальною 

освітньою траєкторією?», що отримало найменшу оцінку (3,33…4,33) потребує 

додаткової уваги. Такі бали свідчать про недостатнє розуміння НПП важливості 

навчання студентів за індивідуальною освітньою траєкторією та потребою 

включення до ОП вибіркових програм. Для роз’яснення цього питання в рамках 

Навчально-методичної ради пропонується запланувати окремий семінар, в якому 

буде розтлумачена важливість навчання студентів за індивідуальною освітньою 

траєкторією в рамках реформованої системи навчання в Україні. Відповіді на 

питання № 19 «Які дисципліни треба, на Вашу думку, включити для поліпшення 

освітнього процесу?» потребують більш детального розгляду та, за потреби, 

можуть бути прийняті гарантами до виконання. 

 

 

 
Голосували:  «за»    – 8 чол. 

   «проти»   – немає 

   «утримались»   – немає 

 

 

 
В.о. зав. кафедри «Економіка 

та менеджмент», д.е.н., професор      Тетяна ЧАРКІНА 

 

Секретар кафедри  

«Економіка та менеджмент»      Раїса СУРМИЛО 


