CBO CTII XHYEA 283:2021

MIHICTEI'CTBO OC ITPI I HAYKI{ YKPAIHI,I

XAPKIBCbKIIII HAUI HAJrbHnrtr yHrn

n p cIITE

T

TA APXITEKTYPII

OCBIT][IbO.TI

MEH
Apyroro (vraricrepc
3a OIIeulaJrbHl

rzurvsi 3HetHb 07

y

BcrrZnn rrPorPAMA
EHT
oro) pinnx nuuloi ocniru
073 Meue.rDKMeHr
lHHq Ta aAMIHICTpyBAHH'

cTp MeHeAXMeHTy

oro PAAoro

3ATBEPAXEHO B

/4. r{EPEAHIK /
6> QepesHz 2021 p.)

Ocsirng rporpa

1>>

-K7

nepecnt202I p.

/A IIEPEAHIK /
sia

<<26>>

@p93Er 2021 p.)

I

TEPpAMOBA

OgnirHro-npoSecifiua rporpaMa grr ri4rorpnrra s4o6yrauin Apyroro (naaricrepcrroro) pinHr
1..
nujuoT ocnirz sa cneqialrsicto 073 N,[enelNueHr ralysi 3HaHb 07 VnpaeniHHfl. ra
a4iraiHicrpyllaHHt po:po6neHa Ha nircrasi craHAapry srauol ocsiru 3a cneqialrHicrro 073
M$neaxtrraeHT AJIfl ,4pyroro (uaricrepcrxoro)
finnr suIr1oi ocnirr4, 3arBepA)KeHofo HaKur3ona MOH
V(paiHIa J\b 959 six I0.07.2019 p. OcnitHro-dpo$ecifiuy nporpaMy MeueANrraeHr Arrn s4o6yeauin

Apyroro (varicrepcrroro) pinHx sr.rqoi

{ceirz 3a cneuialrnicrro 073 Meue4xrvreHr

y
Xapxincrrouy uaqionanbHoMy yHinepcureri
Qyainuuurna ra apxirexTypr4 nepefnrrHyroT y sn'rsxy
s ppxovrenaaqirrr,tu po6ouoi rpyrr.I s pospo6rcn, uoniropzHry ra tepio4uuHoro nepefJrflAy ocniruroi
npprpauu 073 MeHe4)KMeHr ra crefir<ron4epin.
l

Pojrpo6leno po6ouoro rpyrorc y crcla4i:
fapanr oceirHroi nporpaMr4 r-.\

h,,
A1""nf{[tf

I

",,
ABAHECOBA ()ff,fiffiWil
l/
t{reHu npoexruoi rpynn: "(,'W"
\l'

HIHA

)

olbfA

fE'fbMAH

"
;/lult lUlv
\/
-M
n </l

O4EHA
--- - EyTEHKO
rubANaranA

,"

-flIIEHKO g'I4l\l
)-,o

cElfrr4 KoPrrryHo

f

KPr4crr4Hr\KoPoEKo
rcpfacrpnrA KopoBKo

I

@-2
%f
f.e^^y

AoKrop. eKoH, HayK, npoSecop rcaQ, rvreHe4xMeHry ra

ny6niuuoro a4uiuicrpyeaHur

KaHI. eKoH. HayK, goqeHr xaQ, MeHeAXMeHry ra
ny6niuHoro a4r'riHimpyaaHHr
KaHA. eKoI{. HayK, AoIIeHr

raS. veue4xMeHry ra

ny6ni.ruoro a4viuicrpyeauHr

olrperrop

l1n <Xaprin*xufi

uexaHiquufi 3aBoA),

po6oto4uu*4"

Ar{peKrop llpnnaruoro ni4npueuorea <Ey4r<op>

y'rL

hfm
"flMM
ryy'

Aff":;,,:,,il8,-r1."''r'

Apvroro (varicrep*rcoro)

Ociitro-npo$ecifiHa rlporpaMa Als liAroronfu $axirqin 4pyroro (rr,raricrepcrxoro) pinnr suuoi
oceiru :a cneqialrnicri 073 MeseaxMeHT rialy:i 3Hanb 07 YnpanniHHq ra agrnriuicrpyBaHH.rr
po:[o6leHa ei4noni4Ho 4o 3axony YxpaiHra <flpo aurqy ooai'ry>
Ot Jrr,rnHrr 2014 p. Ns |SSO"io 2011 p. J\b 1341 dlpo
Vq, flocraHos Ka6inery Mirricrpie Vrcpalfru sia 23 rrr,rcrorraAa
3arBepAxeHux HaqioHalrsoi paMKr4 xaari$ixaqifi>, siA 30 rpy4ur 2015 p. J,{b 1187 dipo

=---_t

СВО СТП ХНУБА 283:2021

Повна освітня назва вищого
навчального закладу та
структурного підрозділу
Рівень вищої освіти
Ступінь, що присвоюється
Назва галузі знань
Назва спеціальності
Обмеження щодо форм
навчання
Освітня кваліфікація
Кваліфікація в дипломі

1 Загальна характеристика
Харківський національний університет будівництва та
архітектури
Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
Другий (магістерський) рівень
Магістр
07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Відсутні

Магістр менеджменту
Ступінь вищої освіти − Магістр
Спеціальність – 073 Менеджмент
Освітня програма – Менеджмент
Термін дії освітньої програми 1 рік 4 місяці
Передумови
Наявність ступеню бакалавра
Наявність ступеню магістра; освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста
Наявність акредитації
Сертифікат про акредитацію спеціальності HД 2188744,
дійсний до 01.07.2024
Цикл/рівень
НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL –
7 рівень
Мови
Українська, англійська
Інтернет-адреса постійного
www.kstuca.kharkov.ua
розміщення опису освітньої
програми
2 Мета освітньої програми
Формування висококваліфікованих і креативних спеціалістів у галузі управління різними
сферами діяльності суб’єктів господарювання різного розміру та різних організаційних форм
у відповідності з потребами національної економіки, що володіють фундаментальними
знаннями, практичними навичками, вміннями здійснювати наукові дослідження щодо
управління та реалізації можливостей розвитку організацій.
3 Характеристики освітньої програми
Опис предметної області
Об’єкт вивчення: управління організаціями та їх
підрозділами.
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати
та розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері
менеджменту або в процесі навчання, що передбачають
проведення досліджень та/або здійснення інновацій і
характеризуються невизначеністю умов і вимог.
Теоретичний зміст предметної області:
- парадигми, закони, закономірності,
- принципи, історичні передумови розвитку менеджменту;
- концепції системного, ситуаційного, адаптивного,
антисипативного, антикризового, інноваційного, проєктного
3
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менеджменту тощо;
- функції, методи, технології й управлінські рішення в
менеджменті.
Методи, методики та технології:
- загальнонаукові та специфічні методи дослідження
(розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економікоматематичні,
експертного
оцінювання,
фактологічні,
соціологічні, документальні, балансові тощо);
- методи реалізації функцій менеджменту (методи
маркетингових досліджень; методи економічної діагностики;
методи прогнозування та планування; методи проєктування
організаційних структур управління; методи мотивування;
методи контролювання; методи оцінювання соціальної,
організаційної й економічної ефективності в менеджменті
тощо);
- методи менеджменту (адміністративні, економічні,
соціально-психологічні, технологічні);
технології
обґрунтування
управлінських
рішень
(економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень
тощо).
Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційнокомунікаційне обладнання, інформаційні системи та
програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.
Академічні права випускників Мають право продовжити навчання на третьому (освітньонауковому) рівні вищої освіти – доктора філософії. Набуття
додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти
Орієнтація освітньої програми Професійна
Обсяг освітньої програми
Освітньо-професійна програма 90 кредитів ЄКТС.
магістра
Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано
на забезпечення загальних та спеціальних (фахових)
компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом
вищої освіти
Особливості програми
Полягає в орієнтації на поєднання фахової підготовки з
сучасними науковими дослідженнями у сфері управління
підприємствами (на прикладі будівельних, промислових,
торгівельних та інших підприємств) у 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 проєктування та спеціальних
інформаційних технологій.
4 Придатність до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до
Магістр з менеджменту організацій і адміністрування має
працевлаштування
право обіймати на підприємствах та установах різних
організаційно-правових форм такі первинні посади (за ДК
003-2010):
4
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Викладання та навчання

1224 Керівники виробничих підрозділів в оптовій та
роздрібній торгівлі
1229.1 Керівники апарату місцевих органів державної влади:
головний фахівець; начальник служби (відділу); керівник
структурного підрозділу - головний спеціаліст;
1234 Керівники підрозділів маркетингу: заступник
начальника відділу збуту, комерційного відділу, начальник
комерційного відділу;
1473 Менеджери (управителі) у сфері надання інформації
1474 Менеджери (управителі) у сфері наукових досліджень та
розробок
1475.3 Менеджери (управителі) з дослідження ринку та
вивчення суспільної думки: менеджер (управитель) з
маркетингу; менеджер з паблік рилейшинз; менеджер
(управитель) з постачання; менеджер (управитель) з реклами
1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної
діяльності та управління
1493 Менеджери (управителі) систем якості
1210.1 Начальник управління
1229.1 Головний консультант
1229.1 Керівник служби
1229.3 Начальник відділу (місцеві органи державної влади)
1229.7 Генеральний менеджер (управитель)
1237.2 Керівник бригади (дослідної, проєктної організації)
1237.2 Начальник (завідувач) сектору (науково-дослідного,
конструкторського та ін.)
1237.2 Начальник відділу науково-технічної інформації
1473 Менеджер (управитель) у сфері надання інформації
1474 Менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку
1474 Менеджер (управитель) із комунікаційних технологій
1479 Менеджер (управитель) з організації консультативних
послуг
1483 Менеджер (управитель) у соціальній сфері
2310.2 2310.2 Викладач вищого навчального закладу
2351.1 Наукові співробітники (методи навчання)
2359.1 Інші наукові співробітники в галузі навчання
2359.2 Інші професіонали в галузі навчання
2412.1 Наукові співробітники (праця, зайнятість)
2412.2 Професіонали і в галузі праці та зайнятості
2419.1 Наукові співробітники (маркетинг,
ефективність підприємництва, раціоналізація виробництва).
5 Викладання й оцінювання
Викладання та навчання здійснюється у вигляді тематичних,
проблемних лекцій, лекцій-конференцій із проведенням
презентацій, дискусій, тренінгів, модерацій, моделюванням
ситуацій, застосуванням методу кейс-стаді, практичних
занять, лабораторних робіт, семінарів, роботи в малих групах,
5
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Оцінювання

Інтегральна
компетентність
Загальні
компетентності

Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності

індивідуальних занять, проходження практик, консультацій із
викладачами, самонавчання, підготовки курсових робіт і
кваліфікаційної роботи.
- поточний контроль: тестування, контрольні роботи,
розрахункові роботи, презентації. Поточний контроль
проводиться у формі усного опитування або письмового
експрес-контролю на практичних заняттях і лекціях, у формі
виступів студентів при обговоренні питань на семінарських
заняттях;
- підсумковий семестровий контроль: екзамени, заліки,
контрольні роботи, курсові роботи, виробнича та
переддипломна практики. Семестровий контроль із певної
дисципліни проводиться відповідно до навчального плану у
вигляді семестрового екзамену, заліку (диференційованого
заліку), курсової, контрольної роботи в терміни, встановлені
графіком навчального процесу та в обсязі навчального
матеріалу, визначеному робочою програмою дисципліни;
- захист випускної кваліфікаційної роботи здобувачів другого
(магістерського) рівня вищої освіти.
6 Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері
менеджменту або в процесі навчання, що передбачають проведення
досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і
вимог.
ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей
знань/видів економічної діяльності).
ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних
технологій.
ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та
інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до
визначених цілей та міжнародних стандартів.
СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та
критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку,
розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани.
СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та
ефективного самоменеджменту.
СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів
організації.
СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації
в процесі управління.
СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в
6
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процесі управління людьми.
СК7. Здатність розробляти проєкти, управляти ними, виявляти
ініціативу та підприємливість.
СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з
персоналом.
СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації,
приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх
реалізацію.
СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком.
СК11. Здатність обирати і застосовувати ефективні засоби
управління маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні
організації, підрозділу, групи, мережі.
7 Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах
результатів навчання
ПРН1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий,
методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах.
ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації й обґрунтовувати методи їх вирішення.
ПРН3. Проєктувати ефективні системи управління організаціями.
ПРН4. Обґрунтовувати й управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї.
ПРН5. Планувати діяльність організації в стратегічному і тактичному розрізах.
ПРН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських
рішень у непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні
міркування та соціальну відповідальність.
ПРН7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з
представниками різних професійних груп і в міжнародному контексті.
ПРН8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення й інформаційні системи для
вирішення задач управління організацією.
ПРН9. Вміти спілкуватись у професійних і наукових колах державною й іноземною
мовами.
ПРН10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати в команді, взаємодіяти з
людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач.
ПРН11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу,
навчання впродовж всього життя й ефективний самоменеджмент.
ПРН12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом).
ПРН13. Вміти управляти організаціями та їх змінами, планувати та здійснювати
інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації
(підрозділу).
ПРН14. Керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів,
груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання.
8 Форми атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації
Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної
здобувачів вищої
роботи
освіти
Вимоги до
Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного
кваліфікаційної
завдання або проблеми у сфері менеджменту, що потребує
роботи (за
здійснення досліджень та/або інновацій і характеризується
наявності)
комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій і
7
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Кадрове
забезпечення
Матеріальнотехнічне
забезпечення
Інформаційне та
навчальнометодичне
забезпечення
Національна
кредитна
мобільність
Міжнародна
кредитна
мобільність
Навчання іноземних
здобувачів вищої
освіти

методів економічної науки.
Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату,
фальсифікації, фабрикації.
Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті
університету або його підрозділу, або в репозитарії університету.
9 Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кількісні та якісні показники рівня наукової та професійної
активності науково-педагогічних працівників, які забезпечують
навчальний процес за освітньою програмою, повністю відповідають
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.
Кількісні показники матеріально-технічного забезпечення повністю
відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності.
Обсяг, склад та якість інформаційного та навчально-методичного
забезпечення повністю відповідають Ліцензійним умовам
провадження освітньої діяльності.
10 Академічна мобільність
Положенням університету передбачена можливість національної
кредитної мобільності.
Допускається перезарахування кредитів, отриманих в інших
закладах освіти України.
Положенням університету передбачена можливість міжнародної
кредитної мобільності.
Здійснюється у відповідності до процедур, визначених чинними
Ліцензійними умовами
провадження
освітньої
діяльності
щодо вступу та навчання іноземців та осіб без громадянства.

2 Перелік компонент освітньо-професійної програми
та їх логічна послідовність
2.1 Перелік компонент ОП
Код н/д

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

Компоненти освітньої програми
Кількість
(навчальні дисципліни, курсові проєкти
кредитів
(роботи), практики, кваліфікаційна
ЄКТС
робота)
Обов’язкові компоненти ОП
Методологія та організація наукових
4
досліджень
Основи наукової комунікації іноземними
4
мовами
Менеджмент організацій
5
Економічна діагностика
4
8

Форма
підсумкового
контролю
екзамен
екзамен
екзамен
залік
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ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12

Управління соціальним розвитком
трудових колективів
Управління потенціалом підприємства
Фінансовий менеджмент
Курсова робота з фінансового
менеджменту
Інвестиційно-інноваційний менеджмент
Курсова робота з інвестиційноінноваційного менеджменту
Промисловий маркетинг
Виробнича практика

4

залік

4
3
3

залік
залік
диференційований
залік
екзамен
диференційований
залік
екзамен
диференційований
залік
залік
публічний захист

3
3
3,5
6

ОК 13
Переддипломна практика
3
ОК 14
Кваліфікаційна робота магістра
10,5
Загальний обсяг обов'язкових компонент:
60
Вибіркові компоненти ОП
Дисципліни вибору студента
Вибір з переліку (студент обирає 6 навчальних дисциплін)
Загальний обсяг вибіркових компонент:
30
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
90

Перелік вибіркових загальноуніверситетських компонент ОП
Код н/д

Компоненти освітньої програми
Кількість
(навчальні дисципліни, курсові проєкти
кредитів
(роботи), практики, кваліфікаційна
ЄКТС
робота)
Вибіркові компоненти ОП
ВК 1.1
Публічне адміністрування/
5
ВК 1.2
Управління економічною безпекою
комерційної діяльності
ВК 2.1
Антикризовий менеджмент/
5
ВК 2.2
Націогенез та державотворення українців
ВК 3.1
Інтелектуальна власність/
5
ВК 3.2
Управління змінами
ВК 4.1
Системний менеджмент/
5
ВК 4.2
Інформаційні системи і технології в
управлінні організацією
ВК 5.1
Ситуаційний менеджмент/
5
ВК 5.2
Управління іміджом підприємства
ВК 6.1
Комунікативний менеджмент/
5
ВК 6.2
Реінжиніринг бізнес-процесів
Загальний обсяг вибіркових компонент:

9

Форма підсумкового
контролю

екзамен
залік
залік
залік
залік
залік
30
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2.2 Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми Менеджмент
1 семестр

2 семестр

ОК 1. Методологія і організація наукових
досліджень
ОК 2. Основи наукової комунікації
іноземними мовами

ОК 9. Інвестиційно-інноваційний
менеджмент

ОК 10. Курсова робота з інвестиційноінноваційного менеджменту

ОК 3. Менеджмент організацій

3 семестр
ОК 11. Промисловий маркетинг

ВК 2.1. Антикризовий
менеджмент/ ВК. 2.2.
Націогенез та державотворення
українців

ВК 1.1 Публічне адміністрування/ ВК 1.2
Управління економічною безпекою

ОК 4. Економічна діагностика
ОК 5. Управління розвитком трудових
колективів
ОК 6. Управління потенціалом підприємства

ВК 3.1. Інтелектуальна власність / ВК 3.2.
Управління змінами
ВК 4.1. Системний менеджмент / ВК 4.2.
Інформаційні системи і технології в
управлінні організацією

ОК 7. Фінансовий менеджмент

ВК 5.1. Ситуаційний
менеджмент / ВК 5.2.
Управління іміджом
підприємства

ВК 6.1. Комунікативний менеджмент / ВК
6.2. Реінжиніринг бізнес-процесів

ОК 8. Курсова робота з дисципліни
Фінансовий менеджмент

ОК 13. Переддипломна практика

Умовні позначки:

ОК 14. Кваліфікаційна робота магістра

ОК 12. Виробнича практика

- Вибіркові дисципліни
- Дисципліни професійного спрямування

10
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Пояснювальна записка
Таблиця 1
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей
дескрипторам НРК(за 7-м рівнем, магістерським)
Класифікація
компетентностей
за НРК

Знання ЗН1. Спеціалізовані
концептуальні знання,
набуті в процесі навчання
та/або професійної
діяльності на рівні новітніх
досягнень, які є основою
для оригінального мислення
та інноваційної діяльності,
зокрема, в контексті
дослідницької роботи
ЗН2. Критичне осмислення
проблем у навчанні та/або
професійній діяльності та
на межпредметних галузях

Уміння УМ1.
Розв’язання
складних задач і
проблем, що
потребує оновлення
й інтеграції знань,
часто в умовах
неповної/недостатньої інформації та
суперечливих вимог
УМ2. Провадження
дослідницької та/або
інноваційної
діяльності

Комунікація К1.
Зрозуміле та
недвозначне
донесення власних
висновків, а також
знань і пояснень, що
їх обґрунтовують, до
фахівців і
нефахівців, зокрема,
до осіб, які
навчаються
К2. Використання
іноземних мов у
професійній
діяльності

Автономія та
відповідальність
АВ1. Прийняття рішень у
складних і
непередбачуваних умовах,
що потребує застосування
нових підходів і
прогнозування
АВ2. Відповідальність за
розвиток професійного
знання та практик, оцінку
стратегічного розвитку
команди
АВ3. Здатність щодо
подальшого навчання, що
значною мірою є
автономним і самостійним

Загальні компетентності
ЗК1
ЗК2
ЗК3
ЗК4
ЗК5
ЗК6
ЗК7
СК1
СК2
СК3
СК4
СК5
СК6
СК7
СК8
СК9
СК10
СК11

ЗН2

ЗН1,ЗН2
ЗН2

УМ1,УМ2

К1,К2

УМ1,УМ2
УМ1

К1,К2
К1
К1
К1

УМ1
УМ1
Спеціальні компетентності
УМ1

АВ3
АВ1
АВ1, АВ2
АВ2
АВ3

К2
К2
УМ1
ЗН2
ЗН1
ЗН2
ЗН1
ЗН1

К2
УМ1
УМ1
УМ1
УМ1,УМ2
УМ1,УМ2
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К1
К1
К1

АВ1,АВ3
АВ1
АВ1
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Таблиця 2
Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей

ПРН1.
Критично
осмислювати,
вибирати
та
використовувати необхідний науковий, методичний і
аналітичний
інструментарій
для
управління
в
непередбачуваних умовах.
ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації й
обґрунтовувати методи їх вирішення.
ПРН3. Проєктувати ефективні системи управління
організаціями.
ПРН4. Обґрунтовувати й управляти проєктами,
генерувати підприємницькі ідеї.
ПРН5. Планувати діяльність організації в стратегічному і
тактичному розрізах.
ПРН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та
забезпечення реалізації управлінських рішень у
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного
законодавства,
етичні
міркування
та
соціальну
відповідальність.
ПРН7. Організовувати та здійснювати ефективні
комунікації всередині колективу, з представниками різних
професійних груп і в міжнародному контексті.

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

12

+

+

+

+

СК11

СК10

СК9

СК8

СК7

СК6

СК5

СК4

СК3

СК1

ЗК7

ЗК6

ЗК5

ЗК4

ЗК3

ЗК2

+

СК2

Спеціальні (фахові) компетентності

Загальні компетентності

ЗК1

Програмні результати навчання
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ПРН8.
Застосовувати
спеціалізоване
програмне
забезпечення й інформаційні системи для вирішення
задач управління організацією.
ПРН9. Вміти спілкуватись у професійних і наукових
колах державною й іноземною мовами.
ПРН10. Демонструвати лідерські навички та вміння
працювати в команді, взаємодіяти з людьми, впливати на
їх поведінку для вирішення професійних задач.
ПРН11. Забезпечувати особистий професійний розвиток
та планування власного часу, навчання впродовж всього
життя й ефективний самоменеджмент.
ПРН12. Вміти делегувати повноваження та керівництво
організацією (підрозділом).
ПРН13. Вміти управляти організаціями та їх змінами,
планувати та здійснювати інформаційне, методичне,
матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення
організації (підрозділу), в тому числі, у відповідності до
міжнародних стандартів і рекомендацій моделей
досконалості.
ПРН14. Керувати маркетинговою діяльністю ринкового
суб’єкта, а також його підрозділів, груп і мереж,
визначати критерії та показники її оцінювання.

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+
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Таблиця 3
Матриця віповідностей програмних компетентностей відповідним компонентам освітньої програми

ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ОК 13
ОК 14
ВК 1.1
ВК 1.2
ВК 2.1
ВК 2.2
ВК 3.1
ВК 3.2
ВК 4.1
ВК 4.2
ВК 5.1
ВК 5.2
ВК 6.1
ВК 6.2

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

СК11

СК8

СК7

СК6

СК5

СК4

+

СК3

+

СК2

ЗК6

ЗК5

ЗК4

ЗК3

+

СК10

+

+

СК9

ОК 3

+

СК1

+

Спеціальні (фахові) компетентності
ЗК7

ОК1
ОК2

ЗК2

ЗК1

Загальні компетентності

+
+

+
+

+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
+
+

+

+

+

+
+
+

+
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+
+
+

+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ОК 13
ОК 14
ВК 1.1
ВК 1.2
ВК 2.1
ВК 2.2
ВК 3.1
ВК 3.2
ВК 4.1
ВК 4.2
ВК 5.1
ВК 5.2
ВК 6.1
ВК 6.2

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ПРН 14

ПРН 13

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ПРН 12

ПРН 11

ПРН 10

ПРН 9

ПРН 8

ПРН 7

ПРН 6

ПРН 5

ПРН 4

ПРН 3

ПРН 2

ПРН1

Таблиця 4
Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
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8 Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ХНУБА
8.1 Принципи та процедури забезпечення якості освіти
Визначені в Законі України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VІІ,
«Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі
вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти.
Принципи забезпечення якості освіти:
- відповідність європейським і національним стандартам якості вищої освіти;
- автономія вищого навчального закладу, який несе відповідальність за
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
- здійснення моніторингу якості;
- системний підхід, який передбачає управління якістю на всіх стадіях
освітнього процесу;
- постійне підвищення якості освітнього процесу;
- залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до процесу
забезпечення якості вищої освіти;
- відкритість інформації на всіх етапах забезпечення якості.
Процедури забезпечення якості освіти:
- удосконалення планування освітньої діяльності: моніторинг і періодичне
оновлення освітніх програм;
- якісний відбір контингенту здобувачів вищої освіти;
- збільшення частки викладачів із науковими ступенями та вченими
(почесними) званнями;
- удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної баз для
реалізації освітнього процесу;
- забезпечення необхідних ресурсів для підтримки здобувачів повної вищої
освіти за ступенем магістр;
- розвиток інформаційних систем із метою підвищення ефективності
управління освітнім процесом;
- забезпечення публічності інформації щодо діяльності університету;
- створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату в наукових працях;
- створення ефективної системи запобігання корупції та хабарництву в
освітньому процесі університету.
8.2 Моніторинг і періодичний перегляд освітньої програми
Освітній процес здійснюється відповідно до розробленої освітньої програми.
Моніторинг і періодичний перегляд освітньої програми проводиться за
вимогами відповідного положення.
Критерії, за якими відбувається перегляд освітньої програми, формулюються
як у результаті зворотного зв’язку з науково-педагогічними працівниками,
студентами, випускниками, роботодавцями, так і внаслідок прогнозування
розвитку галузі, потреб суспільства та ринку праці.
Показниками сучасності освітньої програми є:
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- оновлюваність;
- участь роботодавців у розробці та внесенні змін в освітню програму;
- рівень задоволеності студентів (випускників) змістом освітньої програми;
- відгуки роботодавців щодо рівня підготовки випускників.
8.3 Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти
Оцінювання знань і практичних умінь студентів здійснюється в університеті
у відповідності до Положення «Щодо оцінювання знань і вмінь студентів
Харківського національного університету будівництва та архітектури за
Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою».
Система оцінювання якості підготовки студентів включає: вхідний,
поточний, семестровий, підсумковий, ректорський контроль та атестацію
здобувачів вищої освіти.
8.4 Підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти
Підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти забезпечується за
рахунок:
– підготовки учнів за предметами незалежного оцінювання якості освіти
(ЗНО) та випускних випробувань, які здійснюються в центрі довузівської
підготовки університету;
– пошуку та підтримки обдарованих дітей, сприяння їхній подальшій освіті,
що здійснюється у формі проведення олімпіад, конкурсів, турнірів, ділових ігор
для школярів тощо;
– профорієнтаційної роботи серед школярів, яка проводиться колективом
університету;
– співробітництва із закладами загальної середньої, професійної та
професійно-технічної освіти м. Харкова й області, інших областей України;
– проведення днів відкритих дверей;
– розміщення повної інформації для вступників на офіційному веб-сайті
університету та на офіційних сторінках соціальних Інтернет-мереж;
– організованої роботи приймальної комісії.
8.5 Посилення практичної підготовки
Організація практичної підготовки студентів здійснюється відповідно до
Положення щодо організації освітнього процесу в Харківському національному
університеті будівництва та архітектури та Положення щодо проведення практик
студентів Харківського національного університету будівництва та архітектури.
8.6 Забезпечення якості кадрового складу науково-педагогічних і
педагогічних працівників
Забезпечення якості кадрового складу науково-педагогічних і педагогічних
працівників спрямоване на:
− формування визначальної ролі викладачів у створенні якісного досвіду для
студентів і забезпеченні умов для набуття ними компетентностей;
− зміну ролі викладача в контексті впровадження студентоцентрованого
підходу до навчання та викладання;
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− встановлення чітких, прозорих і справедливих процедур набору науковопедагогічних і педагогічних працівників;
− створення можливостей і стимулів для професійного розвитку
викладацького складу;
− заохочення щодо наукової діяльності задля посилення зв'язку між освітою
та дослідженнями;
− заохочення щодо застосування інноваційних методів викладання та нових
технологій.
8.7 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних та
наукових працівників
Науково-педагогічні співробітники університету регулярно підвищують
кваліфікацію в Україні та за кордоном.
Університет забезпечує різні форми підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників не рідше одного разу на 5 років відповідно до плануграфіку, що затверджується Вченою радою університету та вводиться в дію
наказом ректора.
8.8 Наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу
Ресурсами для організації освітнього процесу в університеті є:
- робочий навчальний план;
- робочі програми навчальних дисциплін і практик.
Відповідно до діючих ліцензійних умов:
- належне навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін;
- сучасні інформаційні джерела та комп’ютерна техніка;
- власна веб-сторінка;
- інтернет-зв’язок;
- бібліотека із сучасною навчальною літературою, науковими, довідниковими
та фаховими періодичними виданнями;
- технічні засоби навчання;
- наявність практичних баз для проведення всіх видів практики;
- належне кадрове забезпечення викладання навчальних дисциплін.
8.9 Наявність інформаційних систем для ефективного управління
освітнім процесом
Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО). Система
електронного документообігу. Електронна скринька.
8.10 Публічність інформації щодо освітніх програм, ступенів вищої
освіти та кваліфікації
Наявність офіційного сайту університету.
На офіційному сайті університету оприлюднюються: статут, власні
положення, правила прийому, ступені вищої освіти, за якими проводиться
підготовка фахівців, дані щодо освітніх програм тощо.

21

8.11 Забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками
закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти
Процедури та заходи:
- формування колективу університету, що не сприймає та не допускає
академічну нечесність;
- створення умов нетерпимості до випадків академічного плагіату;
- впровадження програмного середовища «Антиплагіат»;
- виявлення та притягнення щодо відповідальності винних в академічному
плагіаті.
Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням
закладу вищої освіти оцінюється Національним агентством із забезпечення якості
вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та
забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи
забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із
забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям
щодо забезпечення якості вищої освіти.
9 Прикінцеві положення.
Освітня програма оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету до
початку прийому абітурієнтів в університет відповідно діючим «Правилам
прийому».
Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення якості
вищої освіти несе група забезпечення спеціальності.
VIII - Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої
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