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1. Профіль освітньо-професійної програми 

 
Розділ 1. Загальна інформація 

1.1 Повна назва закладу вищої 

освіти та структурного 

підрозділу 

Національний авіаційний університет  

Навчально-науковий інститут неперервної освіти 

Кафедра управління професійною освітою 

1.2 Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Освітній ступінь «Магістр» 

Освітня кваліфікація: «Магістр  менеджменту» 

1.3 Офіційна назва освітньо-

професійної програми 
Управління інноваційною діяльністю 

1.4 Тип диплому та обсяг 

освітньо-професійної 

програми 

Диплом магістра, одиничний ступінь,  90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання-1 рік 4 місяці  

1.5 Акредитаційна інституція МОН, Сертифікат про акредитацію НД №1191165 від 30 

серпня 2017 року 

1.6 Період акредитації до 1 липня.2026 

1.7 Цикл/рівень 7 рівень Національної рамки кваліфікацій України (НРК 

України), другий цикл Європейського простору вищої 

освіти (FQ-EHEA), 7 рівень Європейської рамки 

кваліфікацій для навчання впродовж життя (EQF-LLL). 

1.8 Передумови Наявність ступеня бакалавра 

1.9 Форма навчання Денна, заочна 

1.10 Мова(и) викладання Українська мова 

1.11 Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньо-

професійної програми 

http://ino.nau.edu.ua 

Розділ 2. Ціль освітньо-професійної програми 

2.1 Ціль освітньо-професійної програми - підготовка висококваліфікованих фахівців, які 

спроможні приймати стратегічні і тактичні інноваційні рішення, виявляти перспективні 

наукові розробки та впроваджувати у виробництво нові види продукції (послуг), 

вдосконалювати механізми просування продукції на ринок, створювати та 

використовувати нові методики розрахунку, обґрунтовувати соціально-економічні 

показники та оцінки результативності  інноваційних проектів. Формування 

професійних компетентностей з управління інноваційною діяльністю задля 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців у авіаційно-космічній галузі, інших 

галузях, їх орієнтація на сучасні потреби, тенденції розвитку організацій, науці, освіті, 

урядуванні, соціальній сфері. Ціль освітньо-професійної програми відповідає місії та 

стратегії НАУ. 

 

Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми 
3.1 Предметна область (Об’єкт 

діяльності, теоретичний 

зміст) 

Об’єкт діяльності: управління підприємствами, 

організаціями та їх підрозділами. 

Теоретичний зміст: 

- парадигми, закони, закономірності, 

 - принципи, історичні передумови розвитку 

менеджменту; 

 - концепції системного, ситуаційного, адаптивного, 
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антисипативного, антикризового, інноваційного, 

проектного менеджменту тощо; 

 - функції, методи, технології та управлінські рішення у 

менеджменті. 

3.2 Орієнтація  освітньо-

професійної програми 

 

 

Освітня програма освітнього ступеня магістра 

Відповідно до Міжнародної стандартної класифікації 

освіти має прикладну орієнтацію. 

Орієнтована на оволодіння студентами системою 

загальнонаукових та спеціальних управлінських знань, 

методів та компетенцій, професійними методиками та 

технологіями, необхідними для ефективного управління 

інноваційної діяльності, управління інноваційними 

процесами та проектами 

3.3 Основний фокус  освітньо-

професійної програми та 

спеціалізації (за наявності) 

Загальна вища освіта в галузі знань: 07 «Управління та 

адміністрування» зі спеціальності: 073 «Менеджмент». 

Підготовка фахівців з управління інноваційною 

діяльністю в організаціях здатних в практичній 

діяльності проектувати та реалізовувати бізнес-моделі 

інноваційної підприємницької діяльності, 

комерціалізувати інтелектуальні розробки, 

використовувати набуті компетентності.  

Ключові слова: інновація, інноваційне підприємництво, 

інноваційний проект, стартап, інноваційний менеджмент.  

3.4 Особливості  освітньо-

професійної  програми 

 

Програма професійно - прикладна і пропонує 

міждисциплінарну та багатопрофільну підготовку для 

формування комплексного підходу до управління 

сучасними підприємствами, установами, організаціями. 

Реалізація здійснюється через динамічне, інтегративне та 

інтерактивне навчання та практичну підготовку, 

передбачає застосування системи практик та інших форм 

взаємодії з потенційними роботодавцями, залучення 

керівників-практиків для підготовки фахівців, 

інтенсифікацію самостійної підготовки студентів, 

створення умов для самонавчання, саморозвитку і 

самоорганізації, що відкриває можливості 

працевлаштування за спеціальністю. Акцентується увага 

на інноваційній та креативній діяльності в управлінні 

інноваційною діяльністю на місцевому , регіональному 

та національному рівнях, веденні бізнесу. Фахівці 

готуються для управлінської, комерційної та педагогічної 

діяльності у сфері управління інноваційною діяльністю 

Розділ 4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

4.1 Придатність до 

працевлаштування 
Робочі місця на підприємствах будь-якої організаційно-

правової форми (комерційні, некомерційні, державні), в 

яких випускники працюють у якості керівників або 

виконавців різноманітних служб апарату управління; 

структури, в яких випускники є підприємцями, що 

створюють та розвивають власну справу; науково-

дослідницькі організації, пов’язані з вирішенням 
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управлінських проблем; установи системи вищої та 

додаткової професійної освіти на посадах спеціалістів у 

сферах операційного менеджменту (логістики), продажу 

та маркетингу, управління персоналом, інших видах 

посад пов’язаних з реалізацією специфічних 

управлінських функцій. Керівник (президент асоціації, 

концерну, корпорації; директор підприємства; завідувач 

відділу тощо); спеціаліст з адміністративної роботи 

(начальник підрозділу, головний інженер), спеціаліст з 

матеріально-технічного забезпечення (начальник відділів 

збуту, логістики тощо); спеціаліст відділу 

зовнішньоекономічної діяльності; спеціаліст у 

підрозділах виробництва, реалізації, споживання товарів і 

послуг; спеціалісти у наукових та навчальних закладах; 

менеджер з питань комерційної діяльності; менеджер з 

логістики; менеджер із зв'язків з громадськістю; 

менеджер з персоналу; інспектор з кадрових питань; 

адміністратор; керівник виставкових підприємств; 

менеджер з виставкових технологій; менеджери з питань 

реклами; фахівець з методів розширення ринку збуту; 

менеджер із зв'язків з громадськістю; менеджер з 

персоналу; інспектор із торгівлі; керівник підрозділів 

невиробничої сфери діяльності (маркетингу, збуту, 

менеджери торгівельних залів. 

4.2 Подальше навчання Мають право продовжити навчання на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти–доктора 

філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти. 

Розділ 5. Викладання та оцінювання 

5.1 Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, із застосуванням методів 

розв’язання проблемних задач, діагностування та 

дослідницької роботи. Підготовка кваліфікаційної 

роботи. 

Методи, методики та технології: - загальнонаукові та 

специфічні методи дослідження (розрахунково-

аналітичні, економіко-статистичні, економіко-

математичні, експертного оцінювання, фактологічні, 

соціологічні, документальні, балансові тощо); 

 - методи реалізації функцій менеджменту (методи 

маркетингових досліджень; методи економічної 

діагностики; методи прогнозування і планування; методи 

проектування 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 
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(економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево 

рішень тощо). 

 Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-

комунікаційне обладнання, інформаційні системи та 

програмні продукти, що застосовуються в менеджменті 
 

5.2 Оцінювання Письмові екзамени, захист курсової роботи, результати 

проходження практики, кваліфікаційний екзамен, 

підготовка кваліфікаційної магістерської роботи 

Розділ 6. Програмні компетентності 

6.1 Інтегральна 

компетентність (ІК) 
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

менеджменту або у процесі навчання, що передбачають 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій за 

невизначеності умов і вимог. 

6.2 Загальні компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність до аналізу та синтезу із використанням 

логічних аргументів та перевірених фактів.  

ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному 

рівні; 

ЗК3. Здатність до спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності); 

ЗК4. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій; 

ЗК5.Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

ЗК6. Здатність використовувати професійно-

профільовані знання й практичні навички з 

фундаментальних дисциплін в практичній інноваційній 

діяльності. 

ЗК7. Здатність застосовувати знання та розуміння для 

розв’язання проблем інноваційної діяльності 

господарюючого суб’єкта. 

ЗК8. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). 

6.3 Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності (СК) 

СК1. Здатність обирати та використовувати 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 організація визначає подальші 

напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні  

стратегії та плани; 

СК3. Здатність до ефективного використання та розвитку 

ресурсів організації; 

СК4. Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління; 

СК5 Здатність формувати лідерські якості та 

демонструвати їх в процесі управління людьми; 
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СК6. Здатність розробляти проекти, управляти ними, 

виявляти ініціативу та підприємливість; 

СК7. Здатність використовувати психологічні технології 

роботи з персоналом. 

СК8. Здатність та уміння формувати та оцінювати 

показники господарсько-виробничої діяльності 

підприємства, що займається інноваційною діяльністю, з 

урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього 

середовища.  

СК9. Здатність генерувати бізнес-ідеї та трансформувати 

їх у практичні дії. 

СК10 Здатність до розробки стратегії інноваційного 

розвитку підприємства, створення програми розвитку 

підприємства. 

СК11. Здатність розробляти стратегічні альтернативи 

розвитку інноваційної діяльності підприємства. 

СК12. Здатність до формування системи стратегічного 

управління інноваційним розвитком підприємства. 

СК13.Здатність аналізувати й структурувати проблеми 

організації, приймати ефективні управлінські рішення та 

забезпечувати їх реалізацію; 

СК14.Здатність до управління організацією та її 

розвитком. 

 

Розділ 7. Програмні результати навчання  

7.1 Програмні результати 

навчання (ПРН) 
 

 

ПРН1. Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний науковий, методичний і 

аналітичний інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах;  

ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх вирішення;  

ПРН3. Проектувати ефективні системи управління 

організаціями;  

ПРН4. Обґрунтовувати та управляти проектами, 

генерувати підприємницькі ідеї;  

ПРН5. Планувати діяльність організації в стратегічному 

та тактичному розрізах;  

ПРН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та 

забезпечення реалізації  управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні  міркування та соціальну 

відповідальність;  

ПРН7. Організовувати та здійснювати ефективні 

комунікації всередині колективу, з представниками 

різних професійних груп та в міжнародному контексті; 

задач управління організацією;  

ПРН8. Вміти визначати стратегічні та тактичні цілі 

інноваційної діяльності та розробляти комплекс заходів 
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щодо їх досягнення.  

ПРН9. Демонструвати лідерські навички та вміння 

працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на 

їх поведінку для вирішення професійних задач;  

ПРН10. Формувати та оцінювати показники 

господарсько-виробничої діяльності підприємства, що 

займається інноваційною діяльністю, з урахуванням 

чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. 

ПРН11. Вміти визначати якість та 

конкурентоспроможність інноваційної продукції чи 

послуг. 

ПРН12. Вміти проводити комплексний аналіз 

інноваційної діяльності підприємства, установи, 

організації з позицій системного підходу на основі 

використання сучасних методик і комп’ютерних 

технологій, оцінювати інноваційний потенціал 

підприємства. 

ПРН13. Вміти організовувати розробку інноваційних 

програм і проектів, їх фінансове та маркетингове 

забезпечення, розробляти ефективну організаційну 

структуру управління інноваційною діяльністю 

підприємства.  

ПРН14. Вміти розробляти і здійснювати заходи зі 

стимулювання інноваційної діяльності, створювати 

умови для трудової самореалізації співробітників, їх 

соціальної адаптації до змін. 

ПРН 15. Вміти делегувати повноваження та керівництво 

організацією (підрозділом);  

ПРН16. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, 

методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення організації (підрозділу).  
  

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

8.1 Кадрове забезпечення Навчальний процес підготовки фахівців зі спеціальності 

забезпечується висококваліфікованим кадровим складом: 

докторам педагогічних наук, професором, кандидатами 

економічних наук, кандидатами технічних та 

педагогічних наук. Всі штатні науково-педагогічні 

працівники, які забезпечують реалізацію освітньо-

професійної програми мають науковий ступінь та/або 

вчене звання, є провідними фахівцями у відповідній 

галузі, мають необхідний стаж наукової та педагогічної 

роботи. 

 
 

8.2 Матеріально-технічне 

забезпечення 
Належне інформаційно-комунікаційне забезпечення 

освітнього процесу, наявність програмно-прикладних 

продуктів для підвищення ефективності навчання та 

управління в інституті; наявність комп'ютерних класів та 
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мультимедійного обладнання; автоматизація окремих 

видів діяльності структурних підрозділів; наявність 

системи відеоконференцзв’язку, зони Wi-Fi для вільного 

доступу здобувачів вищої освіти та працівників інституту 

до інтернет). 
8.3 Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Офіційний сайт НАУ: http://nau.edu.ua/; 

Репозитарій НАУ: http://er.nau.edu.ua/; 

Сайт кафедри: http://nnino.nau.edu.ua/ 

Навчальний процес забезпечено: навчально-методичними 

комплексами, навчальними та робочими програмами з 

дисциплін, методичними рекомендаціями, фаховими 

журналами, підручниками, посібниками. 

Розміщення статей, доповідей, навчально-методичних 

комплексів здійснюється у репозитарії. 

Офіційна інформація розміщується на сайті Навчально-

наукового інституту неперервної освіти Національного 

авіаційного університету 

Розділ 9. Академічна мобільність 

9.1 Національна кредитна 

мобільність 
На основі двосторонніх договорів між НАУ та іншими 

навчальними закладами України. 

9.2 Міжнародна кредитна 

мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі 

двохсторонніх договорів між Національним авіаційним 

університетом та навчальними закладами інших країн. 

9.3 Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 
Створені умови для забезпечення вимог навчального 

процесу для іноземних здобувачів вищої освіти. 

 

http://er.nau.edu.ua/
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

 та їх логічна послідовність 
2.1. Перелік компонент ОПП 

Код н/д Компоненти освітньо-професійної програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового  

контролю 

Семестр 

1 2 3 4   5 

Обов’язкові компоненти ОПП  

ОК 1. Філософські проблеми наукового пізнання  3,5 Диференційований 

залік 

1 

ОК 2. Ділова іноземна мова 3,5 екзамен 2 

ОК 3. Методологія прикладних досліджень у сфері 

менеджменту 
3,5 

Диференційований 

залік 

1 

 ОК 4. Техніка адміністративної діяльності 2,5 екзамен 1 

 ОК 5. Стратегічне управління 
3,5 

Диференційований 

залік 

1 

 ОК 6. 
Управління інтелектуальною власністю 

3,5 

Диференційований 

залік 

1 

 ОК 7. Економіка інноваційного підприємства 6,0 Екзамен 2 

 ОК 8. Менеджмент інноваційної діяльності 6,0 Екзамен 2 

ОК 9. Курсовий проєкт з дисципліни «Техніка 

адміністративної діяльності» 
1,5 

захист 1 

ОК 10. Курсова робота з дисципліни «Менеджмент 

інноваційної діяльності» 1,0 
захист 2 

ОК 11. Науково-дослідна практика у сфері 

управління інноваційною діяльністю 
4,5 

Диференційований 

залік 

2 

ОК 12. Переддипломна практика 
6,0 

Диференційований 

залік 

3 

ОК 13. Кваліфікаційна робота 21,0 захист 3 

Загальний обсяг обов'язкових компонент 66 кредитів ЄКТС  

Вибіркові компоненти ОПП*  

ВК 1. Дисципліна 1  Диференційований 

залік 

 

ВК 2. Дисципліна 2  Диференційований 

залік 

 

ВК 3. ……  Диференційований 

залік 

 

ВК n Дисципліна n  Диференційований 

залік 

 

Загальний обсяг вибіркових компонент 24 кредити ЄКТС  

Загальний обсяг освітньо-професійної програми 90 кредитів ЄКТС  

*Реалізація права здобувачів вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін та 

створення індивідуальної освітньої траєкторії регламентується Законом України «Про 

вищу освіту» та внутрішніми нормативними актами НАУ. Вибіркові компоненти 

обираються здобувачами вищої освіти із каталогів рекомендованих та альтернативних 

вибіркових дисциплін. 
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2.2 Структурно-логічна схема ОПП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 
Форма атестації здобувачів 

вищої освіти 

- публічний захист кваліфікаційної магістерської роботи; 

- видача документу встановленого зразка про 

присудження йому освітнього ступеня магістра з 

присвоєнням освітньої кваліфікації: магістр 

менеджменту за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

Вимоги до кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна магістерська робота виконується згідно з 

Положенням про дипломні роботи (проекти) 

випускників Національного авіаційного університету 

Вимоги до публічного захисту 

(демонстрації)  

Захист кваліфікаційної роботи відбувається відкрито і 

публічно 

 

ОК 3 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 
ОК 7 

ОК 8 
ОК 12 

ВК n 

 

ОК 10 

ОК 13 

ВК 2 

ВК 1 

ОК 5 

ВК 3 

ОК 6 

ОК 11 ОК 9 
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньо-професійної програми 
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ІК ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅     
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ЗК8   ˅   ˅ ˅ ˅   ˅ ˅ ˅     

СК1 ˅ ˅ ˅ ˅     ˅  ˅ ˅ ˅     

СК2   ˅ ˅  ˅ ˅ ˅   ˅ ˅ ˅     

СК3  ˅  ˅  ˅   ˅ ˅ ˅  ˅     

СК4 ˅  ˅  ˅    ˅ ˅ ˅ ˅ ˅     

СК5  ˅    ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅  ˅     

СК6  ˅ ˅   ˅   ˅ ˅   ˅     

СК7  ˅  ˅ ˅    ˅ ˅   ˅     

СК8  ˅ ˅   ˅ ˅ ˅   ˅ ˅ ˅     

СК9 ˅ ˅ ˅ ˅       ˅ ˅ ˅     

СК10    ˅  ˅ ˅ ˅   ˅ ˅ ˅     

СК11  ˅    ˅ ˅ ˅   ˅ ˅ ˅     

СК12 ˅ ˅  ˅  ˅     ˅ ˅ ˅     

СК13    ˅  ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅     

СК14  ˅  ˅  ˅     ˅ ˅ ˅     
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)  
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ПРН1  ˅ ˅ ˅  ˅  ˅  ˅ ˅ ˅ ˅     

ПРН2   ˅   ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅     

ПРН3  ˅ ˅   ˅  ˅  ˅ ˅ ˅ ˅     

ПРН4 ˅ ˅ ˅ ˅       ˅ ˅ ˅     

ПРН5  ˅ ˅  ˅      ˅  ˅     

ПРН6  ˅ ˅  ˅    ˅  ˅ ˅ ˅     

ПРН7 ˅ ˅ ˅  ˅  ˅    ˅ ˅ ˅     

ПРН8   ˅ ˅ ˅      ˅  ˅     

ПРН9  ˅ ˅  ˅  ˅  ˅    ˅     

ПРН10   ˅ ˅  ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅  ˅     

ПРН11 ˅ ˅ ˅ ˅   ˅  ˅  ˅ ˅ ˅     

ПРН12    ˅  ˅ ˅ ˅  ˅ ˅ ˅ ˅     

ПРН13    ˅  ˅ ˅ ˅ ˅ ˅  ˅ ˅     

ПРН14  ˅ ˅  ˅        ˅     

ПРН15  ˅ ˅ ˅   ˅  ˅    ˅     

ПРН16 ˅ ˅ ˅   ˅    ˅ ˅ ˅ ˅     



PEUEH3Tfl-BrAryK
Ha ocBiTHr,o-rpoQecifi Hy uporpamy

<<Ynpaeninnq iHHonauifinoro gir;rruicrro>>

Pranxoee ceperoBrllrle, B qKoMy $ynxqionyrorr cyuacui ni4npraeucrna, 3a3Hae

nocrifinux 4znantivHzx sN{iH. Bzxia ni4npnenncrB Ha rr,riNnapo4ui puuxu 3}MoBnro€ rorBy

HoBI4x BrrMor 4o rltocri ixHr,oi npo4yrqii, opraHi:aqii rexnonori.rHflx npoqecin, coqia,tr,nux ra n

exonoriqHldx eQercrin nia ix 4ir;muocri. A4ernarnufi. 1.vuatri.ruufi posnnror ni4nprr€McrBa B

yMoBax rno6antHoi r<onrcypenqii norpe6ye BnpoBaAxeHH.rr noeirHix innonaqifinrax rexnonorifi,

MapKerLIHroBIix ra opraHisaqifinux iuuoearlifi. llo6y4ona iunoearlifiHoi crparerii aismHocri

ui4npzerracrea, iT a4anrznuicru ra eiAnosiAnicrr, norpe6au i inrepecalr ycix saqilcanneHr.rx oci6,

e KJIIorIoBt4M qLIHHI4KoU ycriuuocri rarcoro HanprMKy po3Br,rrKy ni.4uprEelrcrBa, AocrfHeHHt

HI4M KoHKypeHrHIrx nepeBar qK Ha nHyrpiurrsoMy plrHKy. raK Ha rr,rixHapo4nonay ceruenri

Aisrsnocri.

B ocsirHr'o-npo(fecifiuiri nporparvri su:HaqeHi nporpalrui ronnerenrnocri slrxoAq.ru ig

oco6nueocrefi lmpauiHnq iHnonaqifinoro 4i-a:nuicrro. Bonz po:no4ileni na saranuri ra

rpaxoni KoMrlereHTuocri, nafi6inr,ur ni4noei4ni Anfl 3anporroHoeauoi nporpaMpr. (Daxoni

KoMlrereHTHocri Hocrrb npaKTrlr{Hr.rft xaparrep i uoxyrs 6ytu BrzKopr4craHi y no4anrlrifi

upo$ecifiuifi gixnrnocri uafi6yrnix Saxieqin.

HasqanrHl,Ifi n,ran ni4roroercu rvlaricrpin oceirHro-npo$ecifiuoi lporpauu <YnpauiHHr

iunoeallifiHolo 4ixrsnicrro>> nonnicrro eiAnoeiAae 3aBAaHHsM oceirHno-npoQecifinoi

rlporpaMrr. llocniloeuicrr BnBrreHHr AucUunriH, rrJraH ra rpa$ir< HaBqaJrbHofo npoqecy,

nepe:rix ra o6cqr HopMarIrBHt4x ra eu6ipronrax Ar4cualnin silnosiaarorb crpyKTypHo-nori.{Hifi

cxerrli ni4roronxu :4o6yeauie euruoi ocsiru 3a cueuialsnicrro 073 <<MeneAxlrenr>> i

noxnr,rr<ani cfipufllu ga6esne.IeHnro eignoni.qrrocri nporpaMHrrx pe3ynbrarie uae.raHH{ 3arrvraM

noreuqifi nzx po6oro4aerlin.

(Hafi uenyeaHHr nocaAh rcepi nur na) rrpl3Buule



Peuensiq

si cneqia.nrnocri 073 <<MeHeAlKMeHT>>

Apyroro (uaricrepcsrcoro) pinnn eru1oi oceiru
y HaqioHarrbHoMy aeiaqifiHovry yninepcnreri

B yMoBax nocrifinoro 3pocraHHr pkrHKy ra s6imrxeHHs ronxypenqii ruix
cy6'er<ranru rocnoAaproBaHHr nepeA yupaeniuq-rlMrr frocrae 3aBAaHHr 3HaxoAXeHH-fl

iHnoearlifiHIax Mero4in yupanninn.s ni4upueucrBoM An.rr crBopeHHfl rrepeBar y 6opom6i e

KoHKypeHTaMLr. Hzni innoearlii crarorb Br{3Harr€rlbHr4MLr r{zHHr'rKaMu, xrci crroHyKarcTb

ni.4npraeucrna Ao norxyKy HoBr4x a6o BAocKoHiureHr4x rexuororifi ynpanninnr p.nfl

ga6egue.reHH-f, 3pocraHHrr upz6ymy ra po3Br,rrKy ni4npzeucrBa. Haqionanrsuir
aeiaqifiuufi yuinepcr{rer Mae B cBoeMy apceuari 4ocni4, rrory)KHkTfi rca4ponufi uoreuqian
ra nrarepiulrrbHo-Texuiuny 6azy a6u BI4KoHaTLI TaKe 3aBAalrrlur^.

llpe4craeJreHa ocsirHro-upoQecifina rporpaMa <Vnpaeninnx inuonaqifinoro

4ixlrnicrro>> si cneqiamnocri 073 <<Meue4xMeHD) BKnrcqae BLrMorr4 4o pinHx ocBrrz

oci6, sxi Moxyrb po3rroqarlr HaBqaHHs 3a qieio rpolpaMoro, neperir HaBqarbHux

4ucquuriu i lori.rHy uocriAosnicrr ix BLrBr{eHHrr , rinrricrr rpe4urin CKTC,

neo6xi4Htrx Anq Br.rKoHaHHs rliei [porpaMr4, a raKorr o.rir<yeaui pesynrrarvr :rraB-lraHus,

flKvrMLr rroBkrHeH oeono4iru s4o6ynav ezqoi ocsiru.
y uporpavri upe4craueni o6os'ssKosi Ta nz6iproni rounoHeHTl{, rpaKTI{qHa

ui4roronra i 4epxaBHa arecraqi-fl sloSyeauin srqoi ocnirz.
OceirHro-upoQecifiua uporpaMa vicrurr upz4arnicrr s4o6ynauin Ao

[parleBJrarrrryBaHHrr, oco6rznocri szrra4alrtHfl. ra oqiuroBaHHf, s4o6ynauie euqoi ocnitz,
[porpaMHi rourereuurocri, $axoni KoMrrereHrsocri cueqiamnocri, rrpolpaMHl

pe3ynbrarlr HaBqaHH-rr, pecypcHe sa6esne.reHHq, ar<a4evriurry nro6iruricrr. Orpevro

c$opuonano crpyKrypno-loriuuy cxe y BLrBrreHH-f, KoMnoHeHr. CQopvronani

KoMrroHeHru ocsirHroi nporpaMr4 rpyHTyror >cfl Ha oco6rusocrf,x uiAroroeru s4o6ynauin

szqoi ocsirz 3a Apyrr{M (vraricrepcrruv) pinnerr ezqoi ocnitz, BpaxoByrcrb

oco6nzeocri cnerlialurocri 073 <<MeHe4xMeHr). Ocnirnro-npoSecifina rporpaMa

<Vnpauinnx iHnosaqifiHoro 4ixmnicrro>> e roriqnoro i eiAroniAae $a*y, a raKo)K

Br4MoraM Ao uiAroroBKr4 oceirHix rporpaM.

na oceirHro-npoSecifiHy rrporpaMy <<VupanninHq inHonaqifinoro AiqrbHicrro>>

Po:po6nena ocnitro-npo$ecifina rporpaMa <Yupanninnx innosallifiHolo

4irnuricuo)) Apyroro (uaricrepcbKoro) pinnx suu1oi ocniru Moxe 6yru BLIKoprrcraHa y

ocsirHroNay npoqeci ans niAroroerz s4o6yna.ris suIqoi ocniru Aeuuoi ra 3aorlHoi Sopu
HABIIAHIUI.

Ha.ranrHuK KoMyHulrrbHoro HeKoMepllifiHoro uiAn
HeKoMeprlifi noro ni4upuervrcrn a <<I-{eHrp nep BI4 H

AorroMorLr MeAlrKo-canirapnoi AorouonE Ns 2) B.M. TTTuzmosa


