Звіт за результатами проведення громадського обговорення проекту
Освітньо-наукової програми «Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» третього рівня вищої освіти
на 2020 рік провадження освітньої діяльності
№

Назва, номер пункту, до
якого пропонуються
зауваження/
пропозиції

Автор (ри) пропозиції

Зауваження/пропозиції

Враховано/відхилено

1

Лист погодження: Професійна
кваліфікація;
Розділ 3. Профіль програми:
Придатність до
працевлаштування

Заступник
директора
ПАТ
«Одеський
кабельний
завод
«Одескабель», д.е.н., проф.
Меркулов М.М.

Враховано. Доповнено посадами:
1210.1 Керівники підприємств, установ та
організацій
123 Керівники функціональних підрозділів
14 Менеджери (управителі) підприємств,
установ, організацій та їх підрозділів

2

Розділ 2. Нормативні
посилання;
Розділ 3. Профіль програми:
Програмні результати
навчання
Розділ 3. Профіль програми:
Загальні
Компетентності; Результати
навчання.

Професор кафедри менеджменту
та
інновацій
Одеського
національного університету імені
І.І. Мечникова, д.е.н., проф.
Масленніков Є.І.
завідувач кафедри менеджменту
організацій
та
зовнішньоекономічної діяльності Одеського
національного
економічного
університету,
д.е.н.,
проф.
Кузнецова І.О.
Завідувач кафедри менеджменту
організацій
Одеського
регіонального
інституту
державного управління НАДУ
при Президентові України, к.е.н.,
доц. Красностанова Н.Е.

У переліку професійних кваліфікацій наведено
лише ті, що відносяться до сфери вищої освіти та
безпосередньо наукової діяльності. Водночас,
наявність наукового ступеню з управління
останнім часом все частіше стає однією з вимог для
зайняття керівних посад, зокрема на провідних
підприємствах виробничого сектору. Вважаю за
доцільне врахувати це в описі програми та
розширити наведений перелік кваліфікацій та
можливостей працевлаштування.
Враховуючи
редакції
Національної
рамки
кваліфікацій (НРК), впевнитись у відповідності
програмних
результатів
навчання
опису
кваліфікаційних рівнів НРК в її останній редакції.
У формулюваннях загальних компетентностей та
результатів, пов’язаних з етичною поведінкою,
(зокрема, ЗК6 «Професійні етичні зобов’язання»,
ПР8 «Мати професійну етичну поведінку при
виконанні професійних досліджень») врахувати
вимоги дотримання академічної доброчесності.
У переліку компетентностей зазначити здатність
до науково-педагогічної діяльності, тим більше що
наявний в програмі результат навчання ПР11
(Вміти вести спеціалізовані наукові семінари,
організовувати та проводити навчальні заняття.
Володіти способами організації навчальнопізнавальної
та
практичної
діяльності)
спрямований на формування такої здатності.
Дано дуже стислий загальний опис та посилання
лише
на бібліотеку ОНПУ. Специфічні
характеристики
інформаційно-методичного
забезпечення саме за ОНП «Менеджмент» не

Враховано. Викладено в такій редакції:
ЗК6 - Здатність діяти на основі етичних
міркувань та академічної доброчесності;
ПР8 - Мати професійну етичну поведінку,
дотримуватися академічної та професійної
доброчесності.
Враховано у ЗК9. Викладено в такій
редакції: «ЗК9. Здатність до науковопедагогічної діяльності, передачі своїх
знань та досвіду іншим».

3

4

Розділ 3. Профіль програми.
Загальні
Компетентності. Результати
навчання.

5

Розділ 3. Профіль програми:
Специфічні характеристики
інформаційно-методичного
забезпечення

Аспірантка Носовець О.І. (2016 р.
вступу)

Враховано: кожен програмний результат
ОНП має код (З, У, К, ВА) відповідно до
дескрипторів НРК в останній редакції.

Враховано.

№

Назва, номер пункту, до
якого пропонуються
зауваження/
пропозиції

Автор (ри) пропозиції

6

Розділ 3. Профіль програми:
Система оцінювання

Аспірант Мельниченко
(2019 р. вступу)

Д.О.

7

Пункт 4.2.1 «Перелік
компонентів ОП» та дотичні
пункти 4.3, 5.1, 5.3.

Заступник директора Інституту
проблем ринку та економікоекологічних досліджень НАН
України, д.е.н., с.н.с. Лайко О.І.

8

Пункт 4.2.1 «Перелік
компонентів ОП» та дотичні
пункти 4.3, 5.1, 5.3.

Заступник директора Інституту
проблем ринку та економікоекологічних досліджень НАН
України, д.е.н., с.н.с. Лайко О.І.

9

Пункт 4.2.1 «Перелік
компонентів ОП» та дотичні
пункти 4.3, 5.1.

10

Розділ 6 Вимоги до рівня
наукової кваліфікації
здобувача

Завідувач кафедри менеджменту
організацій Одеського
регіонального інституту
державного управління НАДУ
при Президентові України, к.е.н.,
доц. Красностанова Н.Е.
Аспірант Вугельман П.В. (2019 р.
вступу)

Зауваження/пропозиції

розкрито. Водночас, для аспірантів даної програми
дуже корисними є інформаційні ресурси
Економічного
наукового
порталу
ОНПУ,
матеріали бібліотеки спеціалізованої вченої ради
ІБЕІТ. Бажано було б навести інформацію про них
з відповідними посиланнями вже у профілі ОНП.
Для більш глибокого ознайомлення з системою
оцінювання за програмою (зокрема, на етапі
вибору ОНП серед альтернативних в різних
університетах)
навести
перелік
основних
нормативних документів, що її деталізують в
ОНПУ, з відповідними посиланнями.
Перенести дисципліну «Управління науковою
діяльністю» до дисциплін професійної підготовки.
По-перше, управління науковою діяльністю є
окремим
видом
професійної
діяльності
менеджерів. По-друге, управління науковою
(інноваційною, дослідницькою) діяльністю в сфері
економіки та менеджменту має специфіку
(зокрема, в частині методів, інструментарію тощо).
Віддзеркалити в ОНП спрямування дисципліни
«Управління науковою діяльністю» на здобуття не
тільки загальних, але й фахових компетентностей з
менеджменту, та забезпечення відповідних
результатів навчання.
Враховуючи фахову (спеціальну) спрямованість
програмних результатів з дисципліни «Організація
та проведення наукових досліджень» доцільно
змінити її назву на відповідну до спеціальності
«Менеджмент».
Бажано було б деталізувати основні напрямки
наукових досліджень за програмою (як це було у
версії ОНП 2016 року, розділ 4.5 Наукова складова
освітньо-наукової програми)

Враховано/відхилено

Враховано.

Не
враховано.
Суперечить
чинним
нормативним документам ОНПУ (Наказ
"Про формування навчальних планів
докторів філософії на 2020-2021 н.р." від
17.03.2020 №146-в;)

Враховано. Віддзеркалено
відповідності 5.1. та 5.3.

у

матрицях

Враховано. Назву освітнього компонента
ОП01 «Організація та проведення наукових
досліджень»
змінено
на
«Наукові
дослідження в сфері менеджменту».
Не враховано. Така деталізація в окремому
розділі
не
передбачена
діючою
нормативною базою ОНПУ (Процедура з
розроблення
освітніх
програм
для
провадження
освітньої
діяльності).
Ключові напрямки наукових досліджень за
програмою окреслені у описі фокусу
програми.

№

Назва, номер пункту, до
якого пропонуються
зауваження/
пропозиції

11

Розділ 7. Форма
докторів філософії

атестації

12

Інформаційний додаток до
ОНП

Автор (ри) пропозиції

Зауваження/пропозиції

Враховано/відхилено

Професор кафедри менеджменту
та
інновацій
Одеського
національного університету імені
І.І. Мечникова, д.е.н., проф.
Масленніков Є.І.

Формою
атестації
докторів
філософії
спеціальності 073 Менеджмент передбачено
захист кваліфікаційної роботи (дисертації).
Водночас, може є доцільним запровадження й
Атестаційного іспиту, як форми проміжної
атестації саме освітньої складової освітньонаукової програми. Тим більше, такий досвід є в
деяких зво.
В описі компетентностей та результатів
вибіркових дисциплін їх нумерація є окремою для
кожної дисципліни. Така форма подання є не дуже
зручною. Бажано було б якось усунути ці
незручності сприйняття інформації.

Не
враховано.
Суперечить
чинним
нормативним документам ОНПУ (Наказ
"Про формування навчальних планів
докторів філософії на 2020-2021 н.р." від
17.03.2020 №146-в; Положення ОНПУ
«Про порядок підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії» від
06.03.2020)
Не враховано. Введення додаткової
нумерації
компетентностей\результатів
вибіркових дисциплін у інформаційному
додатку до ОНП не передбачено діючою
нормативною базою ОНПУ (Процедура з
розроблення
освітніх
програм
для
провадження освітньої діяльності).

Абітурієнт 2020 р. вступу
Ковальчук О.В.

