
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗА 

ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 073 МЕНЕДЖМЕНТ 

  

ДОПОВІДЬ НА РАДУ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО (29 ГРУДНЯ 2021 

РОКУ) 

 

Грозний Ігор Сергійович,  

завідувач кафедри ПП та М, доктор економічних наук, професор, 

гарант ОПП «Адміністративний менеджмент»  

  

Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент» 

розроблена відповідно до Стандарту вищої освіти України у галузі знань 

07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент для 

другого (магістерського) рівня, затвердженого та введеного в дію наказом 

Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. № 959. 

Освітньо-професійну програму розроблено проєктною групою з 

науково-педагогічних працівників, які працюють в Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти за основним місцем роботи, у складі: 

Грозний Ігор Сергійович (керівник ГЗ, гарант ОП маг.), завідувач 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту, доктор економічних наук 

професор; 

Рудич Оксана Олександрівна, доцент кафедри педагогіки, психології 

та менеджменту, кандидат економічних наук, доцент;  

Фархшатова Ольга Василівна, доцент кафедри педагогіки, психології 

та менеджменту, кандидат економічних наук. 

До складу проєктної групи ОПП «Педагогіка вищої школи» включено 

ключових стейкхолдерів у складі:  

Згоденко Роман Олександрович, Голова Правління ПрАТ «Інститут 

керамічного машинобудування «Кераммаш» м. Слов’янськ (представник 

роботодавця); 

Ошийко Яна Юріївна, директор Білоцерківського навчально-

виховного об’єднання «Звитяга», Білоцерківської міської ради Київської 

області, учитель англійської мови, кваліфікаційна категорія «учитель вищої 

категорії», педагогічне звання «старший учитель»; 



Баркар Вікторія Іванівна, виконуюча обов’язки директора 

Державного навчального закладу «Білицький професійний ліцей», 

кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», методист Навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області, 

здобувачка освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент. 

Управління навчальним закладом». 

У якості рецензентів освітньо-професійної програми залучено: 

Попову Ольгу Юріївну, докторку економічних наук, професорку, 

завідувачку кафедри управління і фінансово-економічної безпеки ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет», м. Покровськ; 

Коверга Сергія В’ячеславовича, доктора економічних наук, 

професора, завідувача кафедри менеджменту ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», м. Слов’янськ. 

Мета освітньо-професійної програми – забезпечення підготовки 

здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент 

та підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, 

здатних розв’язувати складні нестандартні завдання і комплексні проблеми 

інноваційного та дослідницького характеру у галузі управління 

підприємствами, прибутковими та неприбутковими організаціями, органів 

державної влади та місцевого самоврядування та відпрацювання вмінь 

самостійно проводити пошукову діяльність з дотриманням норм наукової 

етики й академічної доброчесності. 

Особливості програми: проходження виробничої практики відповідно 

до вибору здобувача у закладах освіти всіх рівнів, на підприємствах і 

організаціях різного розміру та різних організаційних форм, органах 

державної влади та місцевого самоврядування. 

У результаті обговорення визначено основні завдання для 

професорського-викладацького складу, що забезпечує реалізацію ОПП 

«Адміністративний менеджмент», які полягають у забезпеченні якості 

освітньої діяльності і якості освіти у відповідності національним ліцензійним 

умовам надання освітніх послуг, європейським і міжнародним освітнім 

стандартам. 

Результати проведеного опитування стейкголдерів та замовників освітніх 

послуг за спеціальністю 073 «Менеджмент», дозволили представити 

ранжування основних проблем освітнього процесу, зокрема, це якість 

проведення навчальних занять, якість функціонування освітнього 

середовища, задоволеність здобувачів вищої освіти викладацькою діяльністю 

науково-педагогічних працівників, якість освітніх програм. 



Аналіз регіонального ринку праці дозволив визначити високу 

затребуваність спеціальності 073 «Менеджмент», а саме освітньо-

професійної програми «Адміністративний менеджмент» з урахуванням 

забезпечення якості умов освітнього процесу (рівень підготовки здобувачів 

вищої освіти; матеріально-технічне, інформаційне забезпечення, рівень 

кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників). 


