Протокол № 1

засідання робочої групи з розробки, моніторингу та періодичного перегляду
ОП, відповідальної за підготовку здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент

м. Харків
ГОЛОВА:

ПРИСУТНІ:

ЗАПРОШЕНІ

13.09.2020
Аванесова Н.Е., керівник групи зі змісту та
якості освіти спеціальності 073 Менеджмент,
зав. каф. менеджменту та ПА, д-р екон.наук,
проф.
Члени робочої групи з розробки, моніторингу
та періодичного перегляду ОП:
Гарант освітньої програми, канд.екон.наук,
доцент каф. менеджменту та ПА Бутенко О.П.
Чупир О.М. д-р екон. наук, проф.каф.
менеджменту та ПА
Андреева Т.Є. канд. екон. наук, професор
Сичова О.Є. канд.екон.наук, доцент каф.
менеджменту та ПА
Гетьман О.О. канд.екон.наук, доцент каф.
менеджменту та ПА
Дуброва Є.В. директор ТОВ «Технології
обладнання»
Онуфренчук К.Д., ст.гр. МО-31
Сєріков А.В., проф. менеджменту та ПА
Гончарова А.С., ст.гр. МО-50
Коробко К.П., ст.гр. МО-41
Бондаренко Ю.С. спеціаліст з організаційного
розвитку ФОП «Кистень В.М.», стейкголдер
Колесник А.В. провідний менеджер з продажів
ПрАТ «Харківський
плитковий
завод»,
стейкголдер
Сергієнко Ю.І., аспірант

Порядок денний
1.
Про склад групи забезпечення на 2020-2021 учбовий рік,
затвердження стейкголдерів освітнього процесу для спеціальності
073 Менеджмент, бакалаври та 073 Менеджмент магістри.
2.
Про визначення плану роботи стейкголдерів, та затвердження
плану роботи на навчальний рік.
3.
Про перспективні заходи співпраці з роботодавцями з метою
посилення практичної значущості освітнього процесу.

В обговоренні взяли участь: д-р екон.наук, проф., Аванесова Н.Е., д-р
екон.наук, проф. Чупир О.М., канд.екон. наук, доцент Бутенко О.П.,
канд.екон.наук, канд.екон. наук, професор Андреева Т.Е., директор ДП
«Харківський механічний завод» Яценко Л.М., спеціаліст з організаційного
розвитку ФОП «Кистень В.М.» Бондаренко Ю.С., ст.гр. МО-31 Онуфренчук
К.Д., аспірант Сергієнко Ю.І., провідний менеджер з продажів ПрАТ
«Харківський плитковий завод» Колесник А.В., здобувач вищої освіти,
ст.гр.МО-41 Коробко К.П., Сєріков А.В., проф. менеджменту та ПА, Гетьман
О.О. канд.екон.наук, доцент каф. менеджменту та ПА

Постановили з питання 1:
1. Затвердити склад групи забезпечення спеціальності 073
Менеджмент у складі:
Керівник групи забезпечення спеціальності 073 Менеджмент - д-р
екон.наук, проф. Аванесова Н.Е.
2. Затвердити склад групи забезпечення спеціальності 073
Менеджмент (магістри) у складі:
Гарант освітньої програми - д-р екон.наук, проф. Чупир О.М.,
Члени проектної групи:
канд.екон. наук, професор Андреева Т.Е., д-р екон.наук, проф. Аванесова
Н.Е.
Склад групи забезпечення спеціальності 073 Менеджмент (бакалаври) у
складі:
Гарант освітньої програми - канд.екон. наук, доцент Бутенко О.П.
Члени проектної групи:
канд.екон.наук, доцент Сичова О. Є., д-р екон.наук, проф.
Аванесова Н.Е.
Затвердити стейкголдерів спеціальності 073 Менеджмент (бакалавр):
спеціаліст з організаційного розвитку ФОП «Кистень В.М.» Бондаренко
Ю.С., провідний менеджер з продажів ПрАТ «Харківський плитковий завод»
Колесник А.В., здобувач вищої освіти, ст.гр.МО-41 Коробко К.П.

1. Затвердити стейкголдерів спеціальності 073 Менеджмент (магістр)
директор ДП «Харківський механічний завод» Яценко Л.М.
Постановили з питання 2:
1.
Безпосередня участь у розробці освітньої програми.
2.
Забезпечення узгодження основних елементів освітньої
програми.
3.
Участь у моніторингу освітніх програм та перегляд освітніх
програм з метою їх удосконалення.
4.
Формування
пропозицій
щодо
удосконалення
системи
забезпечення якості освіти на кафедрі.
5.
Участь у тематичних семінарах та конференціях кафедри.
Постановили з питання 3:

1.
Спрямувати зусилля для збільшення кількості підприємствпартнерів кафедри.
2.
Продовжити співпрацю з підприємствами та установами в рамках
укладених договорів на проведення виробничої та переддипломної практики.
3.
Залучення
фахівців-практиків
до
участі
у
щорічній
Всеукраїнській конференції «Управлінська діяльність: досвід, тенденції та
перспективи»
та
Всеукраїнському
науково-практичному
семінарі
«Академічна доброчесність як фактор забезпечення якості вищої освіти».
4.
Залучення фахівців практиків до рецензування випускних
кваліфікаційних робіт здобувачів.
5.
Аналіз якості проведення занять викладачами.

Керівник групи забезпечення
зав. каф. менеджменту та публічного ад:
д-р екон.наук, проф.
___

Н. АВАНЕСОВА

Протокол №2
засідання робочої групи з розробки, моніторингу та періодичного перегляду
ОП, відповідальної за підготовку здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент
м. Харків

ГОЛОВА:

ПРИСУТНІ:

ЗАПРОШЕНІ

11.02.2021

Аванесова Н.Е., керівник групи зі змісту та
якості освіти спеціальності 073 Менеджмент,
зав. каф. менеджменту та ПА, д-р екон.наук,
проф.
Члени робочої групи з розробки, моніторингу
та періодичного перегляду ОП:
Гарант освітньої програми, канд.екон.наук,
доцент каф. менеджменту та ПА Бутенко О.П.
Чупир О.М. д-р екон. наук, проф.каф.
менеджменту та ПА
Андреева Т.Є. канд. екон. наук, професор
Сичова О.Є. канд.екон.наук, доцент каф.
менеджменту та ПА
Гетьман О.О. канд.екон.наук, доцент каф.
менеджменту та ПА
Дуброва Є.В. директор ТОВ «Технології
обладнання»
Онуфренчук К.Д., ст.гр. МО-31
Сєріков А.В., проф. менеджменту та ПА
Гончарова А.С., ст.гр. МО-50
Коробко К.П., ст.гр. МО-41
Бондаренко Ю.С. спеціаліст з організаційного
розвитку ФОП «Кистень В.М.», стейкголдер
Колесник А.В. провідний менеджер з продажів
ПрАТ
«Харківський
плитковий
завод»,
стейкголдер

Порядок денний
1.
Про Положення про впровадження технологій дистанційного
навчання в освітньому процесі Харківського національного університету
будівництва та архітектури
2.
Про інформаційно-довідкові матеріали для організації виховної
роботи в Харківського національного університету будівництва та
архітектури

СЛУХАЛИ 1. Гаранта освітньої програми, канд.екон.наук, доцент каф.
менеджменту та ПА Бутенко О.П.. Надана інформація щодо реалізації
освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання,
визначені учасники освітнього процесу та вимоги до забезпечення технологій
дистанційного навчання.
СЛУХАЛИ 2. Аванесову Н.Е., керівника групи зі змісту та якості освіти
спеціальності 073 Менеджмент, зав. каф. менеджменту та ПА, д-р екон.наук,
проф. Ознайомлення з нормативними матеріалами щодо організації виховної
роботи у ХНУБА, методичними рекомендаціями для кураторів академічних
груп із проведення виховних заходів, а також інша важлива інформація про
виховну систему ХНУБА.
Постановили з питання 1: Здійснювати:
- розробку електронних навчально-методичних матеріалів для дистанційних
курсів, а також створення цих курсів за визначеними напрямами та
спеціальностями підготовки;
- планування підвищення кваліфікації викладачів, залучених до роботи з
технологіями дистанційного навчання;
- впровадження технологій дистанційного навчання в процеси підготовки
фахівців всіх рівнів та форм навчання;
- розробку робочих навчальних планів з дисциплін із застосуванням
технологій дистанційного навчання.
Постановили з питання 2: На підставі зазначених документів та з
урахуванням особистісного досвіду науково-педагогічних працівників щодо
особливостей здійснення виховного процесу в умовах технічного
університету, у ХНУБА протягом року створювати сприятливі умови для
вільного, гармонійного розвитку та індивідуального й професійного
самовдосконалення майбутніх менеджмерів.

Н. АВАНЕСОВА

Протокол №3
засідання робочої групи з розробки, моніторингу та періодичного перегляду
ОП, відповідальної за підготовку здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент
м. Харків

ГОЛОВА:

ПРИСУТНІ:

ЗАПРОШЕНІ

11.02.2021
Аванесова Н.Е., керівник групи зі змісту та
якості освіти спеціальності 073 Менеджмент,
зав. каф. менеджменту та ПА, д-р екон.наук,
проф.
Члени робочої групи з розробки, моніторингу
та періодичного перегляду ОП:
Гарант
освітньої
програми
першого
(бакалаврського) рівня, канд.екон.наук, доцент
каф. менеджменту та ПА Бутенко О.П.
Гарант
освітньої
програми
(другого
(магістерського) рівня, каф. Чупир О.М. д-р
екон. наук, проф.каф. менеджменту та ПА
Андреева Т.Є. канд. екон. наук, професор
Сичова О.Є. канд.екон.наук, доцент каф.
менеджменту та ПА
Гетьман О.О. канд.екон.наук, доцент каф.
менеджменту та ПА
Дуброва Є.В. директор ТОВ «Технології
обладнання»
Онуфренчук К.Д., ст.гр. МО-31
Всі викладачі кафедри
Гончарова А.С., ст.гр. МО-50
Коробко К.П., ст.гр. МО-41
Бондаренко Ю.С. спеціаліст з організаційного
розвитку ФОП «Кистень В.М.», стейкголдер
Колесник А.В. провідний менеджер з продажів
ПрАТ
«Харківський
плитковий
завод»,
стейкголдер
14.03.21

Порядок денний

1.
Про підготовку до акредитації спеціальності 073 Менеджмент
2.
Про підготовку до Всеукраїнського семінару «АКАДЕМІЧН/
ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩО
ОСВІТИ»

СЛУХАЛИ 1. Гаранта освітньої програми, канд.екон.наук, доцент каф.
менеджменту та ПА Бутенко О.П., гаранта освітньої програми (другого
(магістерського) рівня,
каф. Чупир О.М. д-р екон. наук, проф. каф.
менеджменту та ПА
Про процедуру оцінювання якості освітньої програми та освітньої діяльності
закладу вищої освіти за програмою на предмет відповідності Стандарту
вищої освіти, спроможності виконання вимог Стандарту, а також досягнення
заявлених у програмі результатів навчання відповідно до критеріїв
оцінювання якості освітньої програми.

СЛУХАЛИ 2. Аванесову Н.Е., керівника групи зі змісту та якості освіти
спеціальності 073 Менеджмент, зав. каф. менеджменту та ПА, д-р екон.наук,
проф. про склад організаційної групи та розподіл повноважень, необхідність
залучення до семінару здобувачів вищої освіти, стейкголдерів та
роботодавців.
Постановили
з
питання
1:
Закріпити
відповідальних
за
критеріями.Критерій 1. ПРОЄКТУВАННЯ ТА ЦІЛІ ОСВІТНЬОЇ
ПРОГРАМИ
(Гаранти Чупир О.М., Бутенко О.П.)
Критерій 2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
(Гаранти Чупир О.М., Бутенко О.П.)
Критерій 3. ДОСТУП ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ВИЗНАННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
(Барабанов І.В., Петровська Т.Е)
Критерій 6. ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ
(Гаранти Чупир О.М., Бутенко О.П., Аванесова Н.Е. Сєріков А.В. Барабанов
І.В.)
Критерій 7. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ
(Мордовцев О.С., Лозовий А.В.)
Критерій 8. ВНУТРІШНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОП
(Сичова О.Є., Бойко Є.О., Мордовцев О.С., Сєргієнко Ю.С)
Постановили з питання 2:
Технічні виконавці: Криворучко Г.В., Сєргієнко Ю.І.
Відповідальні за організацію семінару : Бутенко О.П.,Чупир О.М., Сєргієнко
Ю.І.
Відповідальний за випуск збірника матеріалів: Аванесова Н.Е.

Керівник групи забезпечення
зав. каф. менеджменту та публічного адмініструванню^
д-р екон.наук, проф.

Н. АВАНЕСОВА

Протокол №4

засідання робочої групи з розробки, моніторингу та періодичного перегляду
ОП, відповідальної за підготовку здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент
м. Харків

ГОЛОВА:

ПРИСУТНІ:

ЗАПРОШЕНІ

13.05.2021
Аванесова Н.Е., керівник групи зі змісту та
якості освіти спеціальності 073 Менеджмент,
зав. каф. менеджменту та ПА, д-р екон.наук,
проф.
Члени робочої групи з розробки, моніторингу
та періодичного перегляду ОП:
Гарант освітньої програми, канд.екон.наук,
доцент каф. менеджменту та ПА Бутенко О.П.
Чупир О.М. д-р екон. наук, проф.каф.
менеджменту та ПА
Андреева Т.Є. канд. екон. наук, професор
Сичова О.Є. канд.екон.наук, доцент каф.
менеджменту та ПА
Гетьман О.О. канд.екон.наук, доцент каф.
менеджменту та ПА
Дуброва Є.В. директор ТОВ «Технології
обладнання»
Онуфренчук К.Д., ст.гр. МО-31
Сєріков А.В., проф. менеджменту та ПА
Гончарова А.С., ст.гр. МО-50
Коробко К.П., ст.гр. МО-41
Бондаренко Ю.С. спеціаліст з організаційного
розвитку ФОП «Кистень В.М.», стейкголдер
Колесник А.В. провідний менеджер з продажів
ПрАТ
«Харківський
плитковий
завод»,
стейкголдер

Порядок денний
4.
Про підсумки виконання плану роботи зі стейкголдерами за спеціальністю
073 Менеджмент.
5.
Результати аналізу відповідності робочих програм дисциплін запланованим
результатам в рамках освітньої програми.
6.
Результати аналізу якості проведення занять викладачами.
7.
Формування пропозицій щодо удосконалення системи забезпечення якості
освіти на кафедрі.

В обговоренні взяли участь: д-р екон.наук, проф., Аванесова Н.Е., д-р екон.наук, проф.
Чупир О.М., канд.екон. наук, доцент Бутенко О.П., канд.екон.наук, канд.екон. наук,
професор Андреева Т.Е., директор ДП «Харківський механічний завод» Яценко Л.М.,
спеціаліст з організаційного розвитку ФОП «Кистень В.М.» Бондаренко Ю.С., провідний
менеджер з продажів ПрАТ «Харківський плитковий завод» Колесник А.В., здобувач
вищої освіти, ст.гр.МО-41 Коробко К.ГЕ, ст. викл. Садовниченко О.В.
Постановили з питання 1:

1. Про підсумки виконання плану робота зі стейкголдерами за спеціальністю 073
Менеджмент.
СЛУХАЛИ 1: Про результата співпраці заслухали спеціаліста з організаційного
розвитку ФОП «Кистень В.М.» Бондаренко Ю.С. результатами співпраці у 2020-2021 н.р.
є спільна участь у проведенні семінарів та конференцій кафедри :
науково - практичний семінар «СУЧАСНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ТА
АДМІНІСТРУВАННЯ» (25 листопада 2020 р.), результатом якого є ознайомлення
студентів спеціальності 073 Менеджмент із сучасними моделями та методами управління
та рекомендувати до вивчення методику розподілення ролей в організації за допомогою
інструментів матриці КАСІ, яка повинна входити до дисципліни Менеджмент;

- участь у III Всеукраїнської науково-практичної конференцій' «УПРАВЛІНСЬКА
ДІЯЛЬНІСТЬ: ДОСВІД, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» ;
- участь в організації та проведенні Всеукраїнського науково-практичного семінару
«АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ», результатом якого стала публікація «ВИЗНАЧЕННЯ
ЧИННИКІВ УСПІХУ В НАВЧАННІ З ПОГЛЯДУ СТУДЕНТІВ» виконана за
результатами анкетувань здобувачів вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент у
співавторстві колективу: Чупир О.М., Бутенко О.П., Колесник А.В. Яценко Л.М. За
проведеним аналізом рекомендовані наступні поради викладачам:
приділяти увагу питанням розуміння значення навчання для кращого
майбутнього, розуміння майбутньої спеціальності та сфери її застосування, підвищити
якість і корисність викладання дисциплін. Це можливо здійснювати через проведення
тематичних семінарів і конференцій, активізацію за цим напрямом діяльності кураторів,
підсилення наголосу викладачів під час викладання професійних дисциплін на їх
практичну значущість, а також організацію проведення зустрічей із роботодавцями,
стейкголедрами та випускниками спеціальності, підвищення кваліфікації викладачів;
створювати сприятливі для здоров’я санітарно-гігієнічні, психологічні та
соціальні умови, формувати ціннісні погляди на здорове життя, приділяти більш уваги
фізичному вихованню студентів та умовам, в яких вони навчаються та проживають;
підвищувати значущість соціального спілкування, сприяти розвитку
некогнітивних якостей (навичок спілкування, академічному мисленню, наполегливості та
відповідальності, стратегічному мисленню). Можливістю для початку здійснення цього є
створення сприятливої атмосфери для висловлювання та слухання в аудиторії,
використання сучасних методів викладання, орієнтованих на студоцентризм, а також,
знову, активізація діяльності кураторів і професійної спілки студентів.
СЛУХАЛИ 2: Про результати співпраці заслухали провідного менеджера з
продажів ПрАТ «Харківський плитковий завод» Колесник А.В.
У результаті зміни особливостей освітньої програми, які, на відміну від попередніх,
полягають в орієнтації на поєднання фахової підготовки з сучасними науковими
дослідженнями у сфері управління підприємствами (на прикладі будівельних,
промислових, торгівельних та інших підприємств Харківського регіону) в контексті
підвищення рівня їх конкурентоспроможності, інноваційного розвитку та інвестиційної

діяльності, за умов високої мінливості факторів зовнішнього і внутрішнього середовища
на основі синергетичного підходу, реалізація якого базується на використанні
організаційного проектування та спеціальних інформаційних технологій були
рекомендовані такі зміни до структури обов'язкових та вибіркових освітніх компонент ОП
спеціальності 073 Менеджмент освітнього ступеню бакалавр.

Порівняння переліків компонент освітньо-професійних програм 073 Менеджмент
(бакалаври) 2019/2020 н.р. та 2020/202 Ін.р.
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Вибіркові компоненти ОП 2019/2020 н.р. Вибіркові компоненти ОП 2020/2021 н.р
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4
4

ВК 1

4

ВК2

4
4

ВКЗ

4

5
5

ВК4

6
6

ВК5

4,5

ВК6

4,5
4

ВК7

Техніко-економічний
аналіз

4
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Організація договірних
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5
5

5
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5
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5

Маніпулятивні технології
Виробничі та соціальноекономічні відносини
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5
5
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Управління якістю
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4
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6
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5
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СЛУХАЛИ 3: Про результати співпраці заслухали директор ДП «Харківський
механічний завод» Яценко Л.М., яка зазначила, що в результаті зміни особливостей
освітньої програми 073 Менеджмент (магістри), які, на відміну від попередніх, полягають
в орієнтації на поєднання фахової підготовки із сучасними науковими дослідженнями у
сфері управління підприємствами (на прикладі будівельних, промислових, торгівельних та
інших підприємств Харківського регіону) в контексті підвищення рівня їх
конкурентоспроможності, інноваційного розвитку й інвестиційної діяльності за умов
високої мінливості факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на основі
синергетичного підходу в організаційно-управлінській, інформаційно-аналітичній і
науково-дослідницькій роботі підприємств різних видів економічної діяльності було
переглянуті всі компоненти ОП. Результати змін такі:
Порівняння переліків компонент освітньо-професійних програм 073 Менеджмент
(бакалаври) 2019/2020 н.р. та 2020/202Ін.р.
<омпоненти ОП 2019/2020 н.р.
Компоненти ОП 2020/2021 н.р.
ОК.ОІ
ОК.02

ОК.ОЗ
ОК.04
ОК.05

ОК.06
ОК.07

Охорона праці в галузі та
цивільний захист
Методологія і організація
наукових досліджень
Інвестиційний менеджмент
Ділове адміністрування

Інноваційний менеджмент
Інформаційні системи і
технології в управлінні
організацією
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організація наукових
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Основи наукової
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3
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3

ОК2

3
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Менеджмент організацій

4
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ОК4
ОК5

5

ОК6

3

ОК7

Економічна діагностика
Управління соціальним
розвитком трудових
колективів
Управління потенціалом
підприємства
Фінансовий менеджмент

Інтелектуальна власність

4

4

5
4
4

4
3

ОК.08

ОК.09

Комунікативний
менеджмент
Антикризовий менеджмент

ОК.Ю.

3

ОК8

5

ОК9

3

ОК 10

6
3
9

ОК
ОК
ОІ<
ОК

Управління виробничими
відносинами

0К.11
0К.12
0К.13
ВК01

Виробнича практика
Переддипломна практика
Дипломна робота магістра
Націогенез і
державотворення українців
Народна психологія

4

ВК 1.1
ВК 1.2
4

ВК 02

ВК 03

Іноземна мова за
професійним
спрямуванням

Мова міжнародного
наукового спілкування для
менеджерів
Публічне адміністрування

ВК2.1
ВК2.2

3

3

3,5
Державне регулювання
економіки та економічна
політика

ВК 04

ВК05

ВК06

ВК 07
ВК 08

Управління розвитком
соціально-економічних
систем

Соціально-орієнтований
менеджмент
Соціальний розвиток
трудових колективів
Управління іміджом
підприємства
Фінансовий менеджмент
Маркетинговий
менеджмент
Ситуаційний менеджмент
Системний менеджмент
Економічна діагностика
Управління економічною
безпекою комерційної
діяльності

3,5

4

4
3,5
3,5
5
5
4
4
3

3

ВК3.1
ВК3.2

ВК4.1
ВК4.2

ВК5.1
ВК5.2

ВК6.1
ВК6.2

11
12
13
14

Курсова робота з
фінансового менеджменту
Інвестиційноінноваційний менеджмент
Курсова робота з
інвестиційноінноваційного
менеджменту
Промисловий маркетинг
Виробнича практика
Переддипломна практика
Кваліфікаційна робота
магістра
Публічне
адміністрування /
Управління
економічною безпекою
комерційної діяльності
Антикризовий
менеджмент/
Націогенез і
державотворення
українців
Інтелектуальна
власність/
Управління змінами
Системний менеджмент/
Інформаційні системи та
технології в управлінні
організацією
Ситуаційний
менеджмент /
Управління іміджом
підприємства
Комунікативний
менеджмент/
Реінжиніринг бізнеспроцесів

3

3
3

3,5
6
3
10,5
5

5

5

5

5

5

2. Про удосконалення освітньої програми та навчального плану бакалавра СЛУХАЛИ 1:
Про результати моніторингу навчального навантаження здобувачів в осінньому семестрі
2020-2021 н.р., доповів відповідальний за складання навчальних планів та навантаження
викладачів ст. викл. Садовниченко О.В. Під час моніторингу було виявлено, що фактичне
навчальне навантаження здобувачів за окремими освітніми компонентами в цілому
відповідає тому, що передбачено освітньо-професійними програмами Менеджмент
спеціальності 073 Менеджмент першого та другого рівня вищої освіти, і відповідних
навчальних планів, робочих навчальних планів. Водночас пропонується корегування
годин навчальних дисциплін через приведенні у відповідність вибіркових дисциплін
вимогам до освітніх програм. Тому в плані 073 Менеджмент (бакалаври) відбулися такі
зміни: зменшення кредитів в обов’язкових компонентах ОП: Філософія, Вища математика,
Право, Фінанси гроші та кредит, Основи теорії систем та системного аналізу,
Стратегічний менеджмент, безпека життєдіяльності, Організаційно-економічна практика.
Збільшення в обов’язкових компонентах ОП: Українська мова (за професійним
спрямуванням), Інформаційні системи та технології. У плані 073 Менеджмент (магістри)
змін зазнали такі освітні компоненти: Інноваційний менеджмент та фінансовий
менеджмент, які об’єднані в дисципліну Інвестиційно-інноваційного менеджмент та через
зміну компоненти Ділове адміністрування, яка мала 10 кредитів з’явилися зовсім інші
складові і тому навчальний план 073 Менеджмент другого магістерського рівня потрібно
вважати повністю оновленим у відповідності до мети ОП.
3. Про результати аналізу якості проведення занять викладачами.
СЛУХАЛИ 1: керівника групи забезпечення 073 Менеджмент Аванесову Н.Е.
З метою вчасного виявлення недоліків навчально процесу, здійснення
оперативного й ефективного впливу на якість навчання і виховання студентів, сприяння
підвищенню професійної компетентності викладачів, удосконаленню їхньої педагогічної
майстерності та творчості, поліпшення навчально-виховної роботи колективом кафедри, в
межах спеціальності 073 Менеджмент за підтримки стейкголдерів були проведені такі
заходи:
анкетування здобувачів вищої освіти за підсумками діяльності осіннього та
весіннього семестру за дисциплінами які викладались. Результати анкетування, які
розміщені
на
GOOGLE
диску
кафедри
(https://drive.google.eom/drive/u/2/folders/lMMVW3AxXnWWdEsV7GUW6OAt91mOOsj9p
), вказують на задовільний рівень викладання дисциплін. Побажання студентів
враховуються кожним викладачем відповідно до їх надходження.
за результатами анкетувань здобувачів вищої освіти спеціальності 073
Менеджмент у співавторстві колективу: Чупир О.М., Бутенко О.П., Колесник А.В. Яценко
Л.М. визначені чинники успіху в навчанні з погляду студентів. За проведеним аналізом
складені рекомендації, які опубліковані в збірнику Всеукраїнського науково-практичного
семінару «Академічна доброчесність як фактор забезпечення якості вищої освіти».
4. Формування пропозицій щодо удосконалення системи забезпечення якості освіти на
кафедрі
УХВАЛИЛИ: 1. Врахувати запропоновані зміни до освітніх програм при розробці
навчального плану та складанні навантаження, а також результати моніторингу
навчального навантаження здобувачів ОПП «Менеджмент» бакалаврського і
магістерського рівня, під час доопрацювання навчально-методичного забезпечення
відповідних дисциплін, а також при складанні силабусів.
2. Врахувати результати моніторингу якості викладання дисциплін викладачами кафедри.
Постійно підвищувати якість освітніх послуг і забезпечувати довіру до результатів

навчання. Отримувати зворотний зв'язок від здобувачів вищої школи щодо якості освіти,
вчасно реагувати на ризики. Постійно вдосконалювати освітнє середовище та
управлінські процеси. Продовжувати проведення опитування студентів з метою
визначення якості викладання дисциплін та відстеження пропозицій

Керівник групи забезпечення
зав. каф. менеджменту та публічного адмініс
д-р екон.наук, проф.
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