
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми 

«Менеджмент: управління навчальними закладами» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

на здобуття освітнього ступеня «магістр» 

за спеціальністю 073 Менеджмент 

для вступників 2021 р. 

 

Пропозиції Обґрунтування пропозицій 
Відповідь на 

пропозицію 

Додати до освітньої 

програми спеціальні 

компетентності у 

відповідності до вимог 

підготовки менеджерів в 

умовах “Індустрії 4.0”: 

СК 11. Здатність до 

об’єднання в екосистему 

розумних машин, 

цифрових систем та 

людей, здатних 

використовувати 

просунуті у аналітику 

даних для отримання 

найкращих показників 

діяльності закладу 

освіти. 

СК 12. Здатність до 

моніторингу активів 

(Asset tracking) та 

ефективного управління 

активами із 

застосуванням – 

сукупності методів з 

відстеження фізичних 

активів через сканування 

коду на об’єкті або через 

мітки, що 

використовують GPS, 

BLE або RFID з їх 

наступним поширенням 

про локацію; та 

включення у зміст ОК3, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8 

релевантних кейсів та  

використання 

інноваційних методів та 

методик навчання будуть 

 Формування додаткових СК у сучасного 

менеджера: СК 11. Здатність до 

об’єднання в екосистему розумних 

машин, цифрових систем та людей, 

здатних використовувати просунуті у 

аналітику даних для отримання 

найкращих показників діяльності закладу 

освіти. 

СК 12. Здатність до моніторингу активів 

(Asset tracking) та ефективного управління 

активами із застосуванням – сукупності 

методів з відстеження фізичних активів 

через сканування коду на об’єкті або через 

мітки, що використовують GPS, BLE або 

RFID з їх наступним поширенням про 

локацію; та включення у зміст ОК3, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8 релевантних кейсів та  

використання інноваційних методів та 

методик навчання будуть сприяти 

підвищенню рівня 

конкурентоспроможності випускника на 

ринку праці в умовах реалізації  в методи 

навчання, що забезпечать їх формування 

“Індустрії 4.0”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ініціатор внесення змін: член робочої 

групи освітньої програми доц. Яковенко 

О.І. 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі та на Раді 

якості вищої освіти 

ФУАІД 

пропозицію 

враховано 



сприяти підвищенню 

рівня 

конкурентоспроможності 

випускника на ринку 

праці в умовах реалізації  

в методи навчання, що 

забезпечать їх 

формування “Індустрії 

4.0”. 

Додати до змісту ОП 

ПРН досягнення яких 

буде спрямоване на 

формування СК11, СК12 

Досягнення ПРН 14 Проводити 

моніторинг активів та вміти управляти 

ними із застосуванням сукупності методів 

з відстеження фізичних активів через 

сканування коду на об’єкті або через 

мітки, що використовують GPS, BLE або 

RFID з їх наступним поширенням про 

локацію. 

Ініціатор внесення змін: робоча група з 

розробки ОП 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі та на Раді 

якості вищої освіти 

ФУАІД 

пропозицію 

враховано 

Змінити назву  

дисципліни «Управління 

освітньою, виховною 

діяльністю 

інформаційними 

зв’язками та соціально-

педагогічними 

проєктами» на «Дизайн 

та управління 

інформаційно-

комунікаційними 

зв’язками та соціально-

педагогічними 

проєктами» 

Змінити назву  дисципліни «Управління 

освітньою, виховною діяльністю 

інформаційними зв’язками та соціально-

педагогічними проєктами» на «Дизайн та 

управління інформаційно-

комунікаційними зв’язками та соціально-

педагогічними проєктами» для розкриття 

наступних компетентностей ЗК 3, СК 10, 

СК 11 з відповідними ПРН 3, ПРН 13, 

ПРН 14, що буде сприяти набуттю 

посиленню практичної спрямованості 

навчання та більш високого рівня 

спеціальних компетентностей та 

відповідати вимогам сучасної освіти. 

 

Ініціатор внесення змін: випускниця ОП 

Вєтрова Н. 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі 

пропозицію 

враховано  

Замінити дисципліну 

«Організаційне 

проєктування» на 

дисципліну «Організація 

та управління освітньою 

і виховною діяльністю у 

закладі освіти» 

З урахуванням спеціалізації ОПП і 

посиленню більш високого рівня 

спеціальних компетентностей та 

вивченню подібної дисципліни,  а саме 

«Управліня проєктами та ризиками» було 

замінено дисципліну «Організаційне 

проєктування» на дисципліну 
«Організація та управління освітньою і 

виховною діяльністю у закладі освіти» 

 

Ініціатор внесення змін: Арешкіна Оксана 

Сергіївна ‒ директор Новонекрасівської 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі 

пропозицію 

враховано 



загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Зміни до розділу 4 – 
Придатність випускників 

до працевлаштування та 

подальшого навчання 

ОПП відповідно до 

наказу Міністерства 

економіки України «Про 

затвердження Зміни № 

10 до національного 

класифікатора ДК 

003:2010» № 810 від 

25.10.2021 та прийняття 

професійних стандартів  

«Керівник (директор) 

закладу дошкільної 

освіти» № 620-21 28 

вересня 2021; «Керівник 

закладу загальної 

середньої освіти»  № 

755-21 від 17 вересня 

2021 р.) 

З урахуванням прийняття професійних 
стандартів  «Керівник (директор) закладу 
дошкільної освіти» № 620-21 28 вересня 
2021; «Керівник закладу загальної 
середньої освіти»  № 755-21 від 17 вересня 
2021 р.) та основі рішень засідання Ради 

якості університету від  27.10.21 змінити 

розділ 4 – Придатність випускників до 
працевлаштування та подальшого 
навчання ОПП відповідно до наказу 
Міністерства економіки України «Про 
затвердження Зміни № 10 до 
національного класифікатора ДК 
003:2010» № 810 від 25.10.2021 та 

представити у наступній редакції відповідно 
до кваліфікації магістр може займати 
первинні посади згідно з Національним 
класифікатором України «Класифікатор 
професій» ДК 003:2010: 

1210.1 Керівник (ректор, президент, 
директор, начальник) закладу вищої 
освіти 

1210.1 Керівник (директор, начальник) 
закладу професійної (професійно-
технічної) освіти 

1210.1 Керівник (ректор, директор, 
начальник) закладу післядипломної 
освіти; 

1210.1 Керівник (директор) закладу 
загальної середньої освіти 

1210.1 Керівник (директор) закладу 
позашкільної освіти; 

1210.1 Керівник (директор) закладу 
дошкільної освіти; 

1210.1 Керівник (директор) 
міжшкільного ресурсного центру; 

1210.1 Керівник (директор, начальник) 
закладу спеціалізованої освіти; 

1210.1 Керівник (директор) центру 
професійного розвитку; 

1210.1 Керівник (директор) 
міжшкільного ресурсного центру; 

1210.1 Керівник (ректор, директор, 
начальник) закладу післядипломної 
освіти; 

1210.1 Керівник (директор) 
міжшкільного ресурсного центру 

1210.1 Проректор закладу вищої освіти; 
1229.4 Декан (начальник) факультету; 

1229.4 Керівник (директор) закладу 

За результатами 

обговорення на 

Раді якості вищої 

освіти 

університету та 

засіданні кафедрі 

пропозицію 

враховано 



дошкільної освіти; 

1229.4 Завідувач (начальник) відділення 
(курсу, циклу) у закладі освіти; 

1229.4 Завідувач (начальник) кафедри; 

1229.4 Директор інклюзивно-ресурсного 
центру; 

Ініціатор внесення змін: Рада з якості 

вищої освіти університету 

Додати професійні 

компетентності СК 13,14 

та ПРН 15 до ОПП 

відповідно до прийняття 

професійних стандартів  

«Керівник (директор) 

закладу дошкільної 

освіти» № 620-21 28 

вересня 2021; «Керівник 

закладу загальної 

середньої освіти»  № 

755-21 від 17 вересня 

2021 р.) 

Ураховуючи прийняття професійних 
стандартів  «Керівник (директор) закладу 
дошкільної освіти» № 620-21 28 вересня 
2021; «Керівник закладу загальної 
середньої освіти»  № 755-21 від 17 вересня 
2021 р.) було пропоновано додати СК 13 
(для ОК 5, ОК 6, ОК 8)  та СК14 (для ОК2, 
ОК4, ОК7), також  ПРН 15 для ОК 5, ОК 
6, ОК 8 ОПП, які акцентують увагу для 
забезпечення стратегічного управління 
розвитком закладу освіти та партнерської  
і мережевої взаємодії учасників освітнього 
процесу 

 
 Ініціатор внесення змін: Черня Маріанна 

магістрантка, директор Долинської ЗЗСО 
школи 

 

За результатами 

обговорення на 

Раді якості вищої 

освіти 

університету та 

засіданні кафедрі 

пропозицію 

враховано 

 


