
Склад робочої групи, відповідальної за перегляд та оновлення ОП 
"Математика" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та ОП 

"Математика" другого (магістерського) рівня  вищої освіти 
зі спеціальності 014 Середня освіта (математика) 

Керівник робочої групи: 
Ровенська Ольга Геннадіївна - канд. фіз.- мат. наук, доцент каф. ММ.  

Члени робочої групи: 
Астахов Віктор Миколайович - зав.каф. ММ, канд. фіз.- мат. наук, 

доцент каф. ММ; 
Грудкіна Наталія Сергіївна - д. техн. наук, доцент каф. ММ; 
Шевцов Сергій Олександрович - канд. техн. наук, доцент каф. ММ; 
Загребельний Сергій Леонідович       -      канд. пед.наук, доцент каф. ММ; 

Члени кафедри ММ: 
Костіков Олександр Анатолійович - канд. фіз.- мат. наук, доцент каф. АВП; 
Дзюба Марина Володимирівна            -      канд. фіз.-мат.наук, асистент каф. ММ; 
Дмитришин Ірина Сергіївна                 -      асистент каф. ММ; 
Зозуля Євген Сергійович                      -      асистент каф. ММ; 

Стейкхолдери ОП "Математика" першого (бакалаврського) рівня  вищої 
освіти: 

Загребельна Олена Олександрівна - канд. пед. наук, директор 
Костянтинівського навчально-
виховного комплексу “Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад”, вчитель 
математики вищої категорії, старший 
вчитель; 

Гніденко Інна Олександрівна - директор Костянтинівського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів №1, вчитель математики 
вищої категорії, старший учитель; 

Корчагіна Світлана Аркадіївна - директор Краматорського навчально-
виховного комплексу "Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 6 – дошкільний 
навчальний заклад Краматорської 
міської ради", вчитель математики 
вищої категорії, старший учитель; 

Чумак Олена Олександрівна                -      канд. пед.наук, доцент кафедри 
загальноінженерної підготовки 
ДонНАБА; 



Сагай Ольга Володимирівна                -     заступник директора з виховної роботи 
Краматорського фахового коледжу 
промисловості, інформаційних 
технологій та бізнесу Донбаської 
державної машинобудівної академії;  

Діхтенко Світлана Іванівна                  -       учитель математики, спеціаліст вищої 
категорії, учитель – методист, 
Андріївський заклад загальної 
середньої освіти I-III ступенів відділу 
освіти, культури, туризму молоді та 
спорту Андріївської сільскої ради 
Донецької області; 

Омельяненко Євген  - здобувач вищої освіти, гр. М-20-1. 
                            
Стейкхолдери ОП "Математика" другого (магістерського) рівня  вищої 

освіти: 

Загребельна Олена Олександрівна - канд. пед. наук, директор 
Костянтинівського навчально-
виховного комплексу “Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад”, вчитель 
математики вищої категорії, старший 
вчитель; 

Гніденко Інна Олександрівна - директор Костянтинівського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів №1, вчитель математики 
вищої категорії, старший учитель; 

Корчагіна Світлана Аркадіївна - директор Краматорського навчально-
виховного комплексу "Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 6 – дошкільний 
навчальний заклад Краматорської 
міської ради", вчитель математики 
вищої категорії, старший учитель; 

Чумак Олена Олександрівна                -      канд. пед.наук, доцент кафедри 
загальноінженерної підготовки 
ДонНАБА; 

Сагай Ольга Володимирівна                -     заступник директора з виховної роботи 
Краматорського фахового коледжу 
промисловості, інформаційних 
технологій та бізнесу Донбаської 
державної машинобудівної академії;  

Колесников Сергій Олексійович        -        канд. фіз.-мат. наук, учитель фізики і 
математики вищої категорії, 
Андріївський заклад загальної 



середньої освіти I-III ступенів відділу 
освіти, культури, туризму молоді та 
спорту Андріївської сільскої ради 
Донецької області; 

Аврамов Євген                                      -      здобувач вищої освіти, гр. Мм-20-1;  
Лапченкова Анастасія                           -     здобувач вищої освіти, гр. Мм-20-1. 



План роботи зі стейкхолдерами на 2021-2022 навч.рік. 

№ Тема Вид 
комунікації

Відповідальн
і 

Терміни Очікувани
й 

результат 

1 Залучання 
стейкхолдерів, 
розподіл на 
фокус-групи та 
побудова матриці 
стейкхолдерів 

Анкетування
, електронне 
листування, 
реклама в 
фейсбук, на 
сторінці 
кафедри

Дмитришин 
І.С. 
Члени 
робочої групи

Вересень, 
2021

Розподіл 
стейкхолде
рів ОП на 
фокус-
групи, 
побудова 
матриці 
стейкхолде
рів

2 Анкетування 
стейкхолдерів на 
платформі 
Google, запис на 
доповіді

Google Form Дмитришин 
І.С.

Жовтень, 
листопад 
2021

Опрацюван
ня анкет 
стейкхолде
рів, 
деталізація 
планів 
зустрічей

3 Зустріч із 
стейкхолдерами 
всіх фокус-груп

Відео-
Конференція

Дмитришин 
І.С., 
Ровенська 
О.Г. 

15.11.2021 Отримання 
пропозицій 
та 
зауважень 
від 
стейкхолде
рів щодо 
якості ОП



Зустрічі проводяться дистанційно в режимі онлайн конференцій 

Посилання на конференції:  

Идентификатор конференции: 793 2776 1584 
Код доступа: khBxg0 

Керівник робочої групи                                                   О.Г. Ровенська 

Секретар                                                                            І.С. Дмитришин

4 Зустріч здобувачів 
освіти другого 
рівня із 
представниками 
академічної 
спільноти

Міжнародна 
Конференція
«Modern 
education - 
accessibility, 
quality, 
recognition» 
using remote 
Internet 
access, 
November 
16-17, 2021, 
Kramatorsk, 
Ukraine 

Дмитришин 
І.С., 
Дзюба М.В.

16.11.2021 Покращення 
навичок 
науково-
дослідної 
діяльності 
здобувачів

5 Зустріч 
здобувачів освіти 
першого та 
другог рівня з 
професіоналами-
практиками в 
галузі середньої 
освіти

Онлайн-
тренінг/ 
Майстер-
клас/ 
відвідування 
відкритих 
занять

Дмитришин 
І.С., 
Загребельна 
О.О., 
Гніденко І.О.

Лютий 
2022

Ознайомле
ння 
здобувачів 
освіти із 
майбутньо
ю 
професією

6 Зустріч із 
стейкхолдерами 
всіх фокус-груп

Відео-
Конференція

Дмитришин 
І.С., 
Ровенська 
О.Г.

15.03.2022 Отримання 
пропозицій 
та 
зауважень 
від 
стейкхолде
рів щодо 
якості ОП
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