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Преамбула 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент» є нормативним документом, 

який регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, організаційні, 

навчальні та методичні вимоги у підготовці здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за 

спеціальністю 073 «Менеджмент». 

Затверджено рішенням Вченої ради КЗ «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради (протокол 8 №_від 

18.01.2017 р.). 

Розроблено робочою групою у складі: 

Керівник робочої групи (гарант освітньої програми): 

Бабакіна Оксана Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, декан 

психолого-педагогічного факультету Комунального закладу «Харківська 

гуманітарно-педагогічна  академія» Харківської обласної ради. 

Члени робочої групи: 

Петриченко Лариса Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, перший 

проректор Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради; 

Одарченко Вероніка Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 

обласної ради; 

Пішоха Марія Олександрівна – здобувачка першого року навчання денної 

форми за спеціальністю 073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент»; 

Уліцька Ольга Михайлівна – директор Харківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 110 Харківської міської ради Харківської області. 

Зовнішні рецензенти:  

Брюханова Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувачка кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української 

інженерно-педагогічної академії; 

Жукова Оксана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач  

кафедри педагогіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; 

Рецензенти-відгуки зовнішніх стейкхолдерів: 

Табурова Євгенія Миколаївна – директор Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 1 Харківської міської ради». 

Освітня програма запроваджена з 2017 року  

Термін перегляду освітньої програми 1 раз на рік 

 

Керівник проєктної групи гарант освітньої програми         Оксана БАБАКІНА 
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Освітньо-професійна програма розроблена відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII, Закону України «Про освіту» 

від 05.09.2017 р. №2145- VIII, Постанови Кабінету Міністрів України від 

30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 

травня 2020 р. № 347), Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (в 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 519), 

Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, що затверджено та введено в дію наказом 

МОН України від 10 липня 2019 року № 959, Наказу МОН України від 

06.11.2015 р. № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 

№ 266» (зі змінами), Листа Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 

р. № 1/9-239 (примірний зразок освітньо-професійної програми другого 

(магістерського) рівня та інших нормативних документів. 

 

 

 

Керівник проєктної групи 

(гарант освітньої програми)   ______________               Оксана БАБАКІНА 
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1. Профіль освітньої програми «Менеджмент» 

Profile of educational program Management 
 

 

1. Загальна інформація 

Повна назва закладу вищої 

освіти 

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради 

Municipal establishment 

«Kharkiv humanitarian-pedagogical academy» of the 

Kharkiv regional council 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Магістр  

 

Master 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма другого 

(магістерського) ступеня вищої освіти за 

спеціальністю 073 Менеджмент 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент  

Освітня кваліфікація магістр менеджменту 

Професійна кваліфікація - 

Кваліфікація в дипломі магістр менеджменту 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 

90 кредитів ЄКТС; 1 рік, 4 місяці 

Наявність акредитації Україна, акредитаційна комісія України 

Цикл/рівень Другий (магістерський ) рівень: НРК України – 8 

рівень; FQ-EHEA – другий цикл,  

EQF – LLL – 7 рівень 

Передумови  Наявність ступеня бакалавра, диплом спеціаліста,  

ступеня магістра 

Мова(и) викладання Українська мова 

Термін дії освітньої програми Сертифікат АК № 21003372; Дата видачі 

08.01.2019; 

Дія сертифіката до 01.07.2024. 
Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

hgpa.kharkov.com 

 

2. Мета освітньої програми 
Підготовка ефективних менеджерів, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні 

задачі і проблеми у сфері менеджменту або в освітньому процесі, раціонально залучати 

(за рахунок інноваційних проєктів) та використовувати матеріальні й фінансові ресурси 

установи, з урахуванням потреб регіонального ринку; проводити дослідження та 

впроваджувати інновації в умовах, що характеризуються невизначеністю, з урахуванням 

аспектів соціальної та етичної відповідальності, формувати кадрову політику закладу 

освіти, оптимізувати організаційну структуру закладу освіти. 
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3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь 

знань, спеціальність, 

спеціалізація (за наявності)) 

07 Управління та адміністрування  

073 Менеджмент 
Об’єкт вивчення: управління організаціями та їх 

підрозділами.  

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних 

ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і 

проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, 

що передбачають проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та 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 менеджменту тощо;  

- функції, методи, технології та управлінські рішення у 

менеджменті  

Методи, методики та технології:  

- загальнонаукові та специфічні методи дослідження 

(розрахунково-аналітичні, експертного оцінювання, 

фактологічні, соціологічні  тощо);  

- методи реалізації функцій менеджменту (методи 

прогнозування і планування; методи проєктування 

організаційних структур управління; методи 

мотивування; методи контролювання; методи 

оцінювання соціальної, організаційної та 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 

інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні 

системи та програмні продукти, що застосовуються в 

менеджменті. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма забезпечує 

комплексну підготовку конкурентноздатних фахівців 

до управлінської діяльності та реалізується 

динамічним, інтегративним, інтерактивним 

навчанням та практичною підготовкою. 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Фахова освіта в галузі управління та адміністрування. 

Фокус на формуванні здатності здійснювати 

управлінську діяльність на інноваційних засадах з 

метою ефективного освітнього менеджменту. 

Особливості програми Особливість програми полягає у підготовці менеджерів 

з урахуванням потреб регіонального ринку, здатних 

ефективно здійснювати управлінську діяльність, 
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ідентифікуючи ризики у плинних зовнішніх та 

внутрішніх умовах у межах індивідуальної освітньої 

траєкторії кожного здобувача вищої освіти. 

Академічні права 

випускників  

Навчання для розвитку та самовдосконалення в 

науковій та професійній сферах діяльності, а також 

інших споріднених галузях наукових знань: 

- навчання на наступному PнD рівні (доктор філософії);  

- освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії (у 

тому числі і за кордоном), набуття додаткових 

кваліфікацій в системі післядипломної освіти, що 

містять додаткові освітні компоненти 

 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність 

працевлаштування 

 

 
 

 

Магістр менеджменту має право обіймати такі 

посади згідно з чинною редакцією Національного 

класифікатора України (КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ 

ДК 003:2010 із змінами,  затвердженими наказом 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України  від 15 лютого 2019 року № 259), а саме: 

КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ 

ДК 003:2010 

- керівники підприємств, установ та організацій; 

- керівники підрозділів у сфері освіти та 

виробничого навчання; 

- керівники проєктів та програм; 

- менеджери (управителі) в освіті, охороні 

здоров'я та соціальній сфер; 

- менеджери (управителі) систем якості; 

- помічники керівників підприємств, установ та 

організацій; 

- викладачі університетів та вищих навчальних 

закладів; 

- інші фахівці в галузі освіти. 

Сферою працевлаштування є установи та заклади, 

підпорядковані Міністерству освіти і науки України: 

заклади вищої освіти різних форм власності, науково-

дослідні інституції, заклади післядипломної освіти, 

заклади загальної середньої освіти тощо. 

Подальше навчання  Навчання для розвитку та самовдосконалення в 

науковій та професійній сферах діяльності, а також 

інших споріднених галузях наукових знань: 

- навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти (9 рівень НРК, третій цикл FQ-

EHEA та 8 рівень EQF-LLL); 

-  освітні програми, дослідницькі гранти та 

стипендії (у тому числі і за кордоном), що містять 

додаткові освітні компоненти. 
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5. Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Освітній процес побудований на основі 

студентоцентрованого, практикоорієнтованого, 

компетентнісного та інтегративного підходів. Навчання 

проводиться у різних формах: лекції, семінарські, 

практичні заняття, тренінги, самостійні роботи, 

консультації, індивідуальні заняття, різні види 

педагогічних практик із застосуванням інноваційних та 

інформаційних технологій. 

Оцінювання  Накопичувальна система, спрямована на опанування 

навчального навантаження з освітньої програми, що 

передбачає оцінювання здобувачів вищої освіти за всіма 

видами аудиторної та позааудиторної навчальної 

діяльності відповідно видів контролю навчального 

плану підготовки. Іспити з освітніх компонентів в усній 

і письмових формах, поточне тестування, перевірка 

практичних завдань, звітів з практик, результатів 

неформальної освіти за наявністю, атестація у вигляді 

захисту кваліфікаційної роботи. 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

сфері менеджменту або в освітньому процесі, що 

передбачають проведення досліджень, зокрема на межі 

галузей, та здійснення інновацій за невизначеності умов 

і вимог  

Загальні компетентності 

 

ЗК1. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні;  

ЗК2. Здатність спілкуватися з  представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань); 

ЗК3. Здатність до 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. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності 

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 заклад визначає 

подальші напрями розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні стратегії та плани; 

СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж 
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життя та ефективного самоменеджменту; 

СК4.Здатність до ефективного використання та 

розвитку ресурсів закладу; до керівництва фінансово-

економічною діяльністю закладу освіти; 

СК5.Здатність створювати та організовувати 

ефективні комунікації в процесі управління; 

СК6. Здатність формувати лідерські якості та 

демонструвати  їх в 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 

закладу, приймати ефективні управлінські рішення та 

забезпечувати їх реалізацію; 

СК10. Здатність до управління освітнім процесом. 

СК 11. Здатність виявляти, передбачати та запобігати 

ризикам у закладах освіти. 

СК12. Здатність і готовність проєктувати,  проводити 

навчальні заняття, різні види практик та інші форми 

освітнього процесу, реалізуючи сучасні технології 

навчання в ЗВО. 

7. Програмні результати навчання 

Знання та розуміння за 

спеціальністю 

ПРН 1. Критично осмислювати проблеми у галузі та 

на межі галузей знань, вибирати та використовувати 

необхідний науковий, методичний і аналітичний 

інструментарій для управління освітнім процесом. 

ПРН 2. Ідентифікувати проблеми в закладі освіти та 

обґрунтовувати методи їх вирішення. 

ПРН 3. Обґрунтовувати та управляти освітніми 

проєктами, генерувати інноваційні  ідеї. 

ПРН 4. Мати навички прийняття, обґрунтування та 

забезпечення реалізації управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, вміти делегувати 

повноваження та керівництво закладом (підрозділом). 

ПРН 5. Організовувати та здійснювати ефективні 

комунікації з представниками різних професійних 

груп та в міжнародному контексті. 

ПРН 6. Застосовувати інформаційні системи для 

вирішення задач управлінської діяльності. 

ПРН 7. Володіння українською та іноземною мовами в 

управлінській, освітньо-професійній та особистісній 

сферах діяльності. 

ПРН 8. Демонструвати лідерські навички та вміння 

працювати у команді, колективі, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх поведінку для вирішення 

професійних задач, оцінювати їх результати. 

ПРН 9. Забезпечувати особистий професійний 

розвиток та планування власної роботи та власного 

часу. 

ПРН 10. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, 
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методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення закладу (підрозділу). 

ПРН 11. Здійснювати моніторинг якості освіти. 

ПРН 12. Володіти методологією здійснення 

психолого-педагогічних досліджень / проєктів. 

ПРН 13. Організовувати та здійснювати  освітній 

процес у закладах освіти. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які 

здійснюють підготовку магістрів з галузі 

знань07Управління та адміністрування  

спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної 

програми Менеджмент, відповідає ліцензійним умовам.  

100% науково-педагогічних працівників, задіяних 

до викладання професійно зорієнтованих дисциплін, 

мають науковий ступінь. 

Проведення занять з навчальних дисциплін, що 

забезпечують формування професійних 

компетентностей, здійснюється науково-

педагогічними працівниками, якієвизнаними 

професіоналами з досвідом управлінської, 

дослідницької та інноваційної діяльності у сфері 

освіти. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення професійної 

підготовки магістрів освітньо-професійної програми 

Менеджмент відповідає ліцензійним умовам. 

Освітній процес здійснюється в спеціалізованих 

кабінетах, оснащених мультимедійним обладнанням.  
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Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне 

забезпечення ОПП «Менеджмент» зі спеціальності 

073 Менеджмент відповідає ліцензійним вимогам, 

має актуальний і змістовний контент. 

Інформаційне та навчально-методичне 

забезпечення здійснюється бібліотекою, 

репозитарієм та онлайн-ресурсами 

(https://biblhgpa.jimdofree.com/). 

Забезпеченість бібліотеки виданнями 

відповідного або спорідненого профілю, в тому 

числі в електронному вигляді. 

Наявність доступу до баз даних періодичних 

наукових видань англійською мовою відповідного 

або спорідненого профілю. 

Наявність офіційного веб-сайтуАкадемії 

(http://www.hgpa.kharkov.com/), на якому розміщено 

основну інформацію про його діяльність (структура, 

ліцензії та сертифікати про акредитацію,освітня / 

освітньо-наукова/ видавнича / атестаційна 

діяльність, структурні підрозділи та їх склад, 

правила прийому, контактна інформація). 

Наявність електронного ресурсу закладу 

освіти, що містить навчально-методичні матеріали з 

освітніх компонентів навчального плану – 100 %. 

Наявність авторських розробок науково-

педагогічних працівників психолого-педагогічного 

факультету. 

Навчально-методичне забезпечення: 

начальний план, робочі програми освітніх 

компонентів, навчально-методичні матеріали до 

освітніх компонентів, програми та методичні 

матеріали з практичної підготовки, методичні 

матеріали до виконання кваліфікаційних 

(магістерських)робіт. 

 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 
Згідно законодавству 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Згідно законодавству 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти  

_ 

10. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої освіти 

 

Атестація здобувачів ступеня вищої освіти 

«Магістр» здійснюється у формі публічного 

захисту кваліфікаційної роботи  

Вимоги до кваліфікаційної 

роботи  

 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання 

складної задачі або проблеми в сфері освітнього 

менеджменту, задачі або проблеми в сфері освітнього 

менеджменту, що потребує здійснення досліджень 
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та/або інновацій і характеризується комплексністю і 

невизначеністю умов. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена у 

репозиторії закладу вищої освіти. 

Вимоги до публічного 

захисту (демонстрації)  

 

У процесі публічного захисту претендент 

магістерського ступеня повинен показати уміння чітко 

і упевнено викладати зміст виконаних досліджень, 

аргументовано відповідати на запитання і вести 

наукову дискусію. 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

Код 

о/к 

Компоненти освітньо-професійної програми 

(освітні компоненти, практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 
Обов’язкові компоненти ОП 

ОК. 01 Нормативно-правове регулювання у сфері освіти  3 залік 

ОК. 02 Наукова комунікація іноземною мовою 3 залік 

ОК. 03 Методологія та методи наукових досліджень 4,5 екзамен  

ОК. 04 Педагогіка у сфері вищої освіти з методикою 

викладання 
4,5 

залік 

ОК. 05 Психологія управління 4,5 екзамен 

ОК. 06 Освітній менеджмент та управління освітнім 

процесом у закладах освіти 
7,5 

екзамен 

залік 

ОК. 07 Управління фінансово-економічною діяльністю 4,5 залік 

ОК. 08 Моніторинг якості освіти 4,5 екзамен 

ОК. 09 Пробні заняття у ЗВО  5 залік 

ОК. 10 Виробнича (управлінська) практика 5 залік 

ОК. 11 Навчальна практика з методичної роботи  5 залік 

ОК. 12 Асистентська практика 7,5 залік 

ОК. 13 Підсумкова атестація  7,5 залік 

   

Вибіркові компоненти ОП 

2.1. Вибіркові дисципліни до циклу загальної підготовки 

ВБ.01 Вибіркова дисципліна 1 3 залік 

ВБ.02 Вибіркова дисципліна 2 3 залік 

2.2. Вибіркові дисципліни до циклу професійної підготовки 

ВБ.03 Вибіркова дисципліна 3 3 залік 

ВБ.04 Вибіркова дисципліна 4 3 залік 

ВБ.05 Вибіркова дисципліна 5 3 залік 

ВБ.06 Вибіркова дисципліна 6 3 залік 

ВБ.07 Вибіркова дисципліна 7 3 залік 

ВБ.08 Вибіркова дисципліна 8 3 залік 

   

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90  

 

2.2 Вибіркові навчальні дисципліни 

На вивчення дисциплін за вибором студента відводиться 24 кредита, що складає 

26.6 % загальної кількості. Орієнтовний перелік вибіркових дисциплін може бути 

доповнений за рішенням кафедри на основі обговорення з академічною спільнотою, 

роботодавцями, стейкхолдерами та студентами. 

 

Академічна доброчесність 

Теорія цілісного освітнього процесу 

Теорія і практика оптимізації структури педагогічної системи 

Методика виховної роботи у закладах освіти. 

Моніторинг якості інклюзивного простору 

Ризик-менеджмент у закладах освіти 
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Система підготовки фахівців та експертна діяльність в галузі освіти 

Організація методичної роботи в закладі освіти 

Основи формування толерантності 

Педагогічна конфліктологія 

Академічне письмо 

Техніка управлінської діяльності 

Аудит управлінської діяльності 

Управління формуванням гендерної культури 

Управління кадрами закладів освіти 

Сучасні теорії мотивації праці 

Психологічний супровід кадрової роботи 

Мотивація та стимулювання персоналу 

Організація самостійної роботи студентів 

Психологія менеджменту 

Кадровий менеджмент 

Управління інноваційними проєктами 

Стратегічне управління 

Медіаосвіта в управлінні 

Засоби дистанційної роботи 

Керівник – менеджер в системі освіти 

Технологія моделювання розвитку закладів освіти 

Національно-патріотичне виховання здобувачів освіти 

Фінансування освіти: проблеми та можливості їх вирішення 

Стратегія навчання в психолого-управлінському консультуванні 

Еволюція управління у галузі освіти 

Компаративний аналіз розвитку систем підвищення кваліфікації НПП  

Формування культури гендерних відносин  

Організація самостійної роботи студентів 

Стратегія навчання в психолого-управлінському консультуванні 

Фандрайзінг у сфері наукових досліджень 

 
3. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
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Принципи та 

процедури 

забезпечення якості 

вищої освіти 

Якість освітньої діяльності Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради регламентується такими 

нормативними документами: Законом України «Про 

вищу освіту», «Кодекс безпечного освітнього 

середовища Комунального закладу «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 

обласної ради» затверджений рішенням Вченої ради 

протокол № 1 від 30.08.2018 року, «Положення про 

організацію освітнього процесу у КЗ «Харківська 

гуманітарно-педагогічна затверджене рішенням 

Вченої ради протокол № 1 від 30.08.2018 року, 

«Порядок оцінювання здобутих компетентностей 

студентів відповідно до вимог кредитної трансферно-

накопичувальної системи організації освітнього 

процесу», затверджений рішенням вченої ради від 

15.11.2017р., протокол № 4, «Положення про 

порядок перевірки наукових, навчально-методичних, 

дисертаційних, магістерських та інших робіт на 

наявність плагіату» затверджене рішенням Вченої 

ради, протокол № 1 від 30.08.2018 р., «Положення 

про порядок визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті» затверджене 

рішенням Вченої ради, протокол № 1 від 31.08.2020р.  

Процедура забезпечення та моніторингу якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти Академії 

передбачає: перегляд і постійний контроль та 

модернізацію освітніх програм; внутрішній аудит 

якості навчання здобувачів вищої освіти, діяльності 

структурних підрозділів Академії, що організують та 

супроводжують освітній процес; встановлення 

зворотного зв’язку з учасниками освітнього процесу 

(опитування здобувачів вищої освіти, науково- 

педагогічних працівників Академії, стейкхолдерів); 

сприяння підвищенню кваліфікації науково-

педагогічних працівників Академії; забезпечення 

доступності інформації щодо результатів діяльності 

Академії всім зацікавленим сторонам на офіційному 

веб-сайті закладу; постійне вдосконалення 

інформаційної системи Академії для створення 

ефективного інформаційно-освітнього середовища; 

запобігання та виявлення проявів академічної 

доброчесності в працях викладачів Академії та 

здобувачів вищої освіти. 

Заходи із запобігання і виявлення академічної 

недоброчесності здійснюються відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради», «Положення про порядок 

перевірки наукових, навчально-методичних, 

дисертаційних, магістерських та інших робіт на 

http://www.hgpa.kharkov.com/wp-content/uploads/2019/normatyvni/kodeks.pdf
http://www.hgpa.kharkov.com/wp-content/uploads/2019/normatyvni/kodeks.pdf
http://www.hgpa.kharkov.com/wp-content/uploads/2019/normatyvni/kodeks.pdf
http://www.hgpa.kharkov.com/wp-content/uploads/2019/normatyvni/kodeks.pdf
http://www.hgpa.kharkov.com/wp-content/uploads/2019/normatyvni/pologennya_ocinuvannya.pdf
http://www.hgpa.kharkov.com/wp-content/uploads/2019/normatyvni/pologennya_ocinuvannya.pdf
http://www.hgpa.kharkov.com/wp-content/uploads/2019/normatyvni/pologennya_ocinuvannya.pdf
http://www.hgpa.kharkov.com/wp-content/uploads/2019/normatyvni/pologennya_ocinuvannya.pdf
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наявність плагіату» , «Положення про комісію з питань 

етики та академічної доброчесності». 

В Академії розроблено інструкцію щодо порядку 

подання наукових, навчально-методичних, 

дисертаційних, магістерських та інших робіт на 

наявність плагіату, де визначено, як здійснюється 

перевірка спеціальними комп’ютерними програмами, 

посилання на які розміщено на сайті бібліотеки 

Академії. 

Моніторинг освітніх 

програм 

Моніторинг якості підготовки здобувачів за ОПП 

«Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент: 

аналіз результатів, корегування робочого навчального 

плану, робочих програм освітніх компонентів, програм 

практик, здійснюється кафедрою щорічно. 

Періодичний перегляд ОПП «Менеджмент» зі 

спеціальності 073 Менеджмент здійснюється 

щонайменше один раз на рік. Пропозиції щодо 

оновлення ОПП (об’єктивні зміни інфраструктурного, 

кадрового, інших ресурсних умов, перегляд 

навчального навантаження, кредити) відображаються у 

відповідних структурних елементах і вносяться на 

розгляд вченої ради Академії. 

Оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти 

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

здійснюється за 100-бальною шкалою ЄКТС та 

національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, 

незадовільно; зараховано, не зараховано). Система 

оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 

освіти включає поточний, проміжний, підсумковий 

семестровий контроль та захист кваліфікаційної роботи. 
Щорічно результати оцінювання якості навчання 

здобувачів обговорюються на засіданні кафедри, 

вчених рад факультету, Академії. 
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Публічність 

інформації про 

освітні програми, 

ступені вищої освіти та 

кваліфікації 

На офіційному веб-сайті Академії 

(http://www.hgpa.kharkov.com/)розміщено ліцензію 

(відомості про право здійснення освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти), сертифікат про акредитацію 

спеціальності 073 Менеджмент, правила прийому до 

Академії, контактну інформація. 

На сторінці кафедри педагогіки, психології, 

початкової освіти та освітнього менеджменту 

офіційного веб-сайту Академії розміщено інформацію 

про ОПП «Менеджмент» зі спеціальності 073 

Менеджмент; наукову, навчальну, організаційну 

діяльність викладачів, що забезпечують реалізацію 

ОПП. 
 

 

  

http://www.hgpa.kharkov.com/
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Структурно-логічна схема 

ОПП «Менеджмент»  

073 Менеджмент 

 (нормативна частина) 

1 семестр     2 семестр   3 семестр 

 

загальна підготовка 

 

 

 

 

 

 

 

професійна підготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.01 Нормативно-правове 

регулювання у сфері вищої освіти 

ОК.02 Наукова комунікація 

іноземною мовою 

ОК. 05 Психологія управління 

ОК. 07 Управління фінансово-

економічною діяльністю 

ОК.04 Педагогіка у сфері 

вищої освіти з методикою 

викладання 

 

ОК. 03 Методологія та 

методи наукових досліджень 

ОК.06 Освітній менеджмент 

та управління освітнім 

процесом в закладах освіти 

ОК. 08 Моніторинг якості 

освіти 

ОК.06 Освітній 

менеджмент та управління 

освітнім процесом в 

закладах освіти 

Практика 

ОК.09 Пробні заняття у 

ЗВО 

ОК. 10 Виробнича 

(управлінська) практика 

ОК. 11 Навчальна практика 

з методичної роботи 

 

ОК. 12 Асистентська 

практика 

Підготовка та захист 

кваліфікаційної роботи 

Підсумкова атестація 
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Структурно-логічна схема (вибіркова частина) 

  1 семестр      2 семестр           3 семестр 

 

 

Вибіркові дисципліни до циклу загальної підготовки 

 

 

 

 

 

Вибіркові дисципліни до циклу професійної підготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибіркова дисципліна 1 

Вибіркова дисципліна 2 

Вибіркова дисципліна 5 

 

Вибіркова дисципліна 6 

 

Вибіркова дисципліна 4 

 

Вибіркова дисципліна 3 

 

Вибіркова дисципліна 7 

 

Вибіркова дисципліна 8 
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6. Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої 

освіти 

А. Офіційні документи: 

1. Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VІІІ. 

Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text. 

2. Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 року №1556-VІІ. 

Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text. 

3. Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2011 р. № 1341: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 25 червня 2020 №519. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519- 2020-%D0%BF#n2. 

4. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF#Text. 

5. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187. 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text. 

6. Класифікатор професій ДК 003:2010: Національний класифікатор 

України затверджений Наказом Держспоживстандарту від 

28.07.2010року№ 327. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text. 

7. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

галузізнань «Управління та адміністрування» для другого (магістерського) 

рівня вищої освіти: Наказ Міністерства і науки України від 10 липня 2019 

року №959. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-

standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-073-menedzhment-dlya-drugogo-

magisterskogo-rivnya-vishoyi-osviti. 
8. Про особливості запровадження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід29квітня2015року 

№ 266: Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 р. № 1151. 

Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15#Text 

9. Примірний зразок освітньо-професійної програми для першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів та інших нормативних 

документів: Лист Міністерства освіти і науки України від 28 квітня 2017 року. 

Режим доступу: https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/List-MON-1-9-

239-vid-28-04-2017-zrazok-OP-bakalavr.pdf 

 

Б. Корисні посилання: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-073-menedzhment-dlya-drugogo-magisterskogo-rivnya-vishoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-073-menedzhment-dlya-drugogo-magisterskogo-rivnya-vishoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-073-menedzhment-dlya-drugogo-magisterskogo-rivnya-vishoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-073-menedzhment-dlya-drugogo-magisterskogo-rivnya-vishoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-073-menedzhment-dlya-drugogo-magisterskogo-rivnya-vishoyi-osviti
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15#Text
https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/List-MON-1-9-239-vid-28-04-2017-zrazok-OP-bakalavr.pdf
https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/List-MON-1-9-239-vid-28-04-2017-zrazok-OP-bakalavr.pdf
https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/List-MON-1-9-239-vid-28-04-2017-zrazok-OP-bakalavr.pdf
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10. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в 

Європейському просторівищоїосвіти(ESG).–

Київ:ТОВ«ЦС»,2015.32c.Режимдоступу: 

https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-

guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf. 

11. Міжнародна стандартна класифікація освіти: Інститут 

статистики ЮНЕСКО,2011р.Режим доступу: 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-

classification-of-education-isced-2011-ru_0.pdf. 

12. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: 

затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2017 

року № 600. Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/rekomendatsii-1648.pdf. 

13. Розроблення освітніх програм.  Методичні  рекомендації  /  Авт.: 

В.М. Захарченко, В.І. Луговий,  Ю.М.  Рашкевич,  Ж.В.  Таланова  /  За  ред.  

В.Г. Кременя. – Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. 120 с. Режим доступу: 

http://ibhb.chnu.edu.ua/uploads/files/metodrada/Rozroblennya_osv_program.pdf. 

 

https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-ru_0.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-ru_0.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-ru_0.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf
http://ibhb.chnu.edu.ua/uploads/files/metodrada/Rozroblennya_osv_program.pdf

