
ЗВІТ 

по удосконаленню ОПП «Менеджмент організацій та адміністрування» 

за результатами зовнішнього забезпечення якості вищої освіти 

 
 

В 2020-2021 н.р. ОП проходила первинну акредитацію. Наразі ОП 

подається на повторну акредитацію.  

Під час акредитації експертна група надала рекомендації 

(https://bit.ly/2YgPA6X). Те як система забезпечення відреагувала на них 

наведено нижче: 

Критерій 1. Під час обговорення ОП з роботодавцями, студентами та 

іншими стейкхолдерами доцільно більш уваги приділяти ідентифікації ПРН та 

компетентностей. Тому під час обговорення змін до ОП рекомендовано більше 

уваги здобувачів освіти та роботодавців приділяти до ПРН та 

компетентності, які визначено ОП. Більш активно залучати студентів заочної 

форми навчання до обговорення змісту ОП . 

Результати проведеної роботи за критерієм: 

Загалом, до позитивних змін стосовно критерію 1, ОП сфокусовано 

поряд з загальною підготовкою фаху «Менеджмент», акцент на 

менеджмент в галузі безпеки, що корелює з стратегію ЗВО та співпрацею з 

засновником – ДСНС України. 

  

Критерій 2. Під час проходження процедури акредитації інших ОП 

Університету були виявлено такі недоліки: процедура формування 

індивідуальної освітньої траєкторії описана недостатньо чітко, інформація 

щодо контрольних заходів подається з різних джерел, незручна структура 

сайту ЗВО, відсутні чіткі та зрозумілі правила щодо процедури врегулювання 

та запобігання конфлікту інтересів учасників освітнього процесу. 

З метою усунення перелічених недоліків було затверджено «Положення 

щодо врегулювання та запобігання конфлікту інтересів учасників освітнього 

процесу ЛДУ БЖД» (протокол ВР Університету від 26.02.2020р.), 

«Положення про порядок обрання дисциплін вільного вибору здобувачів 

вищої освіти» (наказ №160 від 30 вересня 2020 р.), внесено зміни до «Положення 



про організацію освітнього процесу ЛДУ БЖД» (наказ № 151од від 31 08 

2021 р.),розроблено та затверджено «Положення про порядок та критерії 

оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти ЛДУ БЖД», оновлено 

структуру сайту ЗВО та випускових кафедр спеціальності. 

Розроблено та затверджено «Положення про гаранта освітньої програми у 

ЛДУ БЖД», (https://bit.ly/3BlIFIw). 

Розробляються зміни до положень про Внутрішню систему забезпечення 

якості та Про організацію освітнього процесу, проект положення про порядок 

визнання результатів навчання, набутих у неформальній та неформальній освіті 

здобувачами вищої освіти ЛДУ БЖД, в яких буде враховано пропозиції експертів 

та галузевої ради, зокрема деталізовано порядок визнання результатів навчання 

отриманих в дуальній та неформальній освітах тощо. Розгляд змін до зазначених 

положень відбудеться на засіданні Вченої Університету в другому семестрі. 

  

Для усунення цих недоліків підготовлено та ухвалено редакцію ОП 2021 р. 

(затверджено протоколом № 1 Вченої ради ЛДУ БЖД від 30.08.2021 р.), в якій 

кардинально змінено перелік ОК відповідно до зауважень експертів, зокрема 

виключено ОК «Банківська справа», «Державне управління та самоврядування», 

«Фізика середовища праці», «Національна економіка», «Глобальна економіка». 

Натомість введено ОК «Управління персоналом», «Методи прийняття 

управлінських рішень», «Контролінг», «Проєктний менеджмент», «Основи 

теорії систем та системного аналізу» тощо. Для уникнення дублювання 

виключено дисципліни «Мікроекономіка» та «Макроекономіки», натомість 

включено відповідні змістові модулі в дисципліну «Економічна теорія». В ОК 

«Вступ до фаху» виділено змістові модулі «Історія менеджменту» та «Теорія 

управління». Унікальність ОП підтверджується наявністю дисциплін фокусу – 

менеджмент безпеки, зокрема: «Менеджмент безпеки», «Екологічний 

менеджмент», «Управлінська діяльність в органах і підрозділах цивільного 

захисту». 

Також на ОП кардинально змінено механізми реалізації вибору ОК 

студентами. Так, студенти можуть скористатися вільним майнором з каталогу 



(3,4, 5, 6 та 7 семестр) або обрати один з трьох мейджорів (мейджор 1 

«Менеджмент безпеки», мейджор 2 «HR менеджмент», мейджор 3 «Менеджмент 

бізнесу»), де на вказані семестри сформована відповідна освітня траєкторія. 

Студент має право в будь-який момент відмовитися від обраного мейджора та 

скористатися вільним майнором чи формувати індивідуальну освітню 

траєкторію. Також на 3,4,5,6 та 7 семестр студент обирає вільний майнор по 1 

ОК з 2 блоків: ОК, що забезпечують hard skills (22,5 кредитів) та soft skills (15 

кредитів). 

Також, запроваджено силабуси ОК за ОП. 

Оптимізовано практичну підготовку. Зокрема, передбачені навчальні 

практики на 2, 3 роках та переддипломна практика на 4 році навчання. На 2 році 

практика передбачає ознайомлення студента із майбутньою професією 

менеджера, структурою організації (бази практики), основних підрозділів 

управління, в той час коли на 3 році практика передбачає  вивчення практичної 

діяльності організацій, отримання навиків використовувати теоретичні знання на 

практиці та робити конструктивні висновки на підставі показників діяльності 

підприємств. На 3 році практика корелює з ОП стосовно 

індивідуальних траєкторій студента, який обирає базу практики відповідно до 3 

мейджорів: мейджор 1 «менеджмент безпеки» (Управління безпеки міста 

Львівської міськради, ГУ ДСНС України по областях, організації в галузі 

безпеки людини); мейжор 2 «HR-менеджмент» (відділи персоналу організацій 

різних форм власності); мейджор 3 (суб’єкти господарювання). На 

переддипломній практиці студент обирає базу практики, яка є об’єктом його 

дипломної роботи, досліджує специфіку операційної діяльності організації, 

розробляє пропозиції та рекомендації по удосконаленню існуючої системи 

менеджменту на підприємстві. 

Критерій 3. За посиланням інформації про ОП розширено матеріали, 

орієнтовані на студента, зокрема навички, які отримує студент та перспективи 

ОП.  



Критерій 4. Здійснено перехід на силабуси, в яких враховані зауваження 

експертної групи, зокрема стосовно оновлення літератури та застосування 

посилань на наукову періодику. 

Критерій 5. На офіційному сайті ЗВО розміщено посилання на силабуси 

ОК ОП у вільному доступі. 

Критерій 6. НПП ОП подали до публікації наукові праці з ОК, в тому силі 

в видання, індексовані у Scopus та WoS. Частина праць є опубліковані, інші 

очікують індексації. 

Критерій 7. Враховані рекомендації експертної групи. 

Критерій 8. Оптимізовано навчальні плани ОП, запроваджено механізми 

вибору індивідуальних освітніх траєкторій (Мейджор 1 «Менеджмент безпеки», 

Мейджор 2 «HR-менеджмент», Мейджор 3 «Менеджмент бізнесу».); 

оптимізовано завдання навчальних практик на 2 та 3 роках навчання. В силабусах 

ОК задокументовано систему накопичення балів студентами. 

Критерій 9. Розширено інформацію про ОП на сайті ЗВО в розділах для 

НПП, студентів та стейкхолдерів. 

 

 

 

Гарант 

ОПП «Менеджмент організацій та 

адміністрування»     Олег ЗАЧКО 

30.08.2021 р. 


