
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-професійну програму «Менеджмент організацій та адміністрування» зі 
спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

першого бакалаврського рівня вищої освіти у Львівському державному університеті
безпеки життєдіяльності

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД) є закладом 
вищої освіти державної форми власності та підпорядковується Державній службі України 
з надзвичайних ситуацій (ДСНС України). Основними напрямами діяльності ЛДУ БЖД є: 
інноваційна освітня діяльність за різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора 
філософії та доктора наук) щодо підготовки висококваліфікованих фахівців для сфери 
цивільного захисту, а також для роботи в інших сферах відповідно до отриманих 
спеціальностей.

Рецензована освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки здобувачів вищої 
освіти першого рівня (бакалавр), що реалізується в ЛДУ БЖД зі спеціальності 073 
«Менеджмент» містить комплекс документів, складена на підставі стандарту вищої освіти 
з відповідної спеціальності. Вона визначає зміст, цілі, завдання, очікувані результати і 
компетенції якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти по завершенню процесу 
навчання.

Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми 'забезпечується науково- 
педагогічними працівниками кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту 
навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки. До викладання окремих 
дисциплін відповідно до їх компетенцій та досвіду залучені науково-педагогічні 
працівників навчально-наукових інститутів цивільного захисту, психології і соціального 
захисту.

В ОПП представлені обов’язкові та вибіркові компоненти, практична підготовка та 
державна атестація здобувачів вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент». ОПП має 
достатній навчально-методичний та матеріальний рівні забезпечення, що відповідає 
сучасним вимогам вищої освіти.

Слід відмітити,. що представлена на рецензування ОПП розроблена проектною 
групою з врахуванням потреб ринку праці, а також зустрічей-консультацій із 
потенційними роботодавцями (стейкхолдерами) внаслідок чого носить логічний, 
послідовний, системний та аргументований характер. Рекомендовано і в подальшому 
запрошувати на лекційні, семінарські чи практичні заняття фахівців відповідної галузі, 
економістів чи менеджерів діючих підприємств та організацій, які особисто 
розповідатимуть та відповідатимуть на питання щодо практичних аспектів їхньої 
діяльності. Окрім того, рекомендуємо ввести в освітній процес навчальну дисципліну 
”Управлінська діяльність в органах і підрозділах цивільного захисту та робота з 
персоналом”.

В цілому розроблена освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої 
освіти першого рівня (бакалавр) зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» може бути використана у навчальному процесі для 
підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання у Львівському 
державному університеті безпеки життєдіяльності.
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