
висновок
експертноТ KoMicii MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни

про акредитацiйну експертизу пiдготовки магiстрiв
галузi знань 1801 <Специфiчнi категорii>>

спецiальностi 8.18010020 <<Управлiння Еавчальним закладом>>
(за типом)'f ?k ?k'r>> (073 МенеджмеIIт)

у Щрогобицькому державному педагогiчному унiверситетi
iMeнi IBaHa Франка

На пiдставi наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни }Г9 22|-А вiд
15 листопада 201,6 р. кПро проведення акредитацiйноi експертизи>>, вiдповiдно
до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни J\Ъ 978 вiд 9 серпня 2001 р. <Про
затвердження rтоложення про акредитацiю вищих навчалъних закладiв i
спецiалъностей у вищих навчаJIьних закJIадах та вищих професiйних училищах>,
керуючись <<Положенням про експертну комiсiю та порядок проведення
акредитацiйноi експертизи) (наказ МОН Украiни JrГч 847 вiд 24.12.200З р.),
наказу MiHicTepcTBa освiти i науки, молодi та спорту Украiни вiд 1,З.06.2012р.

Jф б89 <Про затвердження Щержавних вимог до акредитацiТ напряму пiдготовки,
спецiальностi та вищого навчалъного закладу>, наказу МОН Украiни вlд
08.0б.2016 р, J\Ъ 7-А експертна комiсiя у складi:

Беха Володимира Павловича завiдувача кафедри управлiння,
iнформацiйно-аналiтичноi дiяльностi та евроiнтеграцiТ Нацiонального
шедагогiчного унiверситету iMeHi М.П.Драгоманова, доктора фiлософських наук,
професора, голови KoMicii;

Лiпич Любовi Григорiвни - декана факультету економiки та управлiння
Схiдносвропейського нацiоналъного унiверситету iMeHi Лесi УкраТнки, докТора
економiчних наук, професора, члена KoMicii

у гrерiод з 2I листопада по 2З листопада 20Iб р. вивчила подану До
Акредитацiйноi KoMicii MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни справу щодо
проведення акредитацii Щрогобицьким державним педагогiчним унiверситетоМ
iMeHi IBaHa Франка та провела irepeBipKy ocBiTHboT дiяльностi виЩоГО

навчаJIьного закладу, пов'язану з пiдготовкою фахiвцiв галузi ЗНанЬ 1В01

<Специфiчнi категорii>, спецiалъностi 8.1В010020 <Управлiння навчальним
закладом (за типом){<***) (07З Менеджмент).

Проведення акредитацiйноТ експертизи здiйснювалось вiдповiдно до виМоГ
чинного законодавства Украiни, Положення про акредитацiю виlцих
навч€t1rъних закладiв i спецiалъностей у вищих навчаJIьних закладах та вИщих
професiйних училищах, затвердженого Постановою КМУ J\Ъ 978 вiд
09.08.2001 р.; Щержавних вимог до акредитацii напряму пiдготовки,
спецiальностi та вищого навч€LгIьного закладу, затверджених накаЗОМ

MiHicTepcTBa освiти i науки, молодi та спорту Украiни вiд 13.06.2012 р. J\Ъ бВ9;

Лiцензiйних умов надання ocBiTHix послуг у сферi вищоi освiти, що ЗатВердЖенi

постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд З0 грудня 2015 р. Ns 11В7.

Акредитацiйна експертиза передбачала перевiрку:
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наявностi оригiналiв документiв, дiяльнiстьнаявност1 оригlналlв документlв, що регламентуютъ дlяльнlсть виtцого
навчzUIьного закладу;

формування i динамiки змiн контингенту студентiв означеного'ocBiTHbo-
квалiфiкацiйного рiвня;
вiдповiдностi чинним державним вимогам кадрового, органiзацiйного,
наукового, навчально-методичного, iнформацiйного, матерiально-технiчного
забезпечення навчыIьно-виховного процесу спецiалъностi <УправлiнНя
навч€tlrьним закладом (за типом)****> (073 Менеджмент);
якостi пiдготовки студентiв;
достовiрностi iнформацii, поданоi до Акредитацiйноi KoMicii Украiни
fiрогобицьким державним педагогiчним унiверситетом iMeHi IBaHa Франка
про пiдготовку фахiвцiв зазначеного ступеня вищоi освiти, галузi знань i
спецiальностi, що акредитуеться.

Висновки експертiв пiдготовленi на ocHoBi вивчення
документiв, що регламентують дiяльнiсть {рогобицького

a

l

вiдповiдних
державного

педагогiчного унiверситету iMeHi IBaHa Франка, навч€Lгiьно-методичноi

документацii з пiдготовки фахiвцiв, проведеннrI спiвбесiд з керiвництвом

унiверситету та викладачами кафедри менеджменту та адмiнiстрування.
Експерmна колwiсiя вваэ!са€, tцо tнфорлtацiя, поdана dо MiHicmepcmBa освimu i

Hayчu YKpal'Hu !роzобuъltэкlLu depжaBHttM пеdаеоеiчнttлt унiверсumеmоу iлtенi lваr:гt

Франка, е dосmовiрною,
Пiд час перевiрки експертна комiсiя провела детальний аналiз i встановила

наступне:
1. Загальна характеристика вищого навчального закладу

Щрогобичький державний педагогiчний унiверситет iMeHi IBaHa Франка
(ДЛlУ iMeHi IBaHa Франка) - виrций навчальний заклад, шо належить до
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи. Форма власностi - державна.

Юридична адреса унiверситету; 82100, м. Щрогобич, вул. IBaHa Франка,
24; тел./факс (0з244) \-04-74, (0з244) з-зв-]7, e-mail:
administrator@drohobych. net;
http://dspu.edu.цal.

vizod@drohob)rch.net; http://ddpu,drohobych.netl,

Щрогобицькlй державний педагогi.ший унiверситет iMeHi IBaHa Франка
створений у TpaBHi 1940 рощу як Щрогобицький )л{ителъський iнстиryг (ГIостаноЁа

Ради Народних KoMicapiB УРСР J\b 461 вiд 15.04.19а0 р.). З 1940-го р. до 1952 року
заIflад функцiоrryвав як у{ительський iнституr у складi трьох факулътетiв, з 1952-го р.
до 1998 року - як педагогiчний iнстиryт, з 1998 року - як педагогiчний унiверситет.

Ректор Щрогобицького державного педагогiчного унiверситету - Скотна Надiя
Володимирiвна, доктор фiлософських наук, професор.

Органiзацiйна струкryра, види дiяльностi уяiверситету вiдповiдають його
CTaTyroBi. OcBiTHi посл)ти Щрогобицький державний педагогiчний унiверситет iMeHt

IBaHa Франка надае згiдно з лiцензiсю MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни:
серiя АЕ J\b бЗ6406 вiд 18.05.2015 р.

Експертна комiсiя перевiрила оригiнали i .ту€ наявнiсть у ДДПУ iMeHi

В олодил,tир П :tB.ll ови.I
IBaHa Франка таких документiв:

конс-
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a

- Стаryry, )еGаJIеного конференцiею Трудового колективу (протокол }lЪ 2 вiд
29.04.2015 р.) i заресстрованого 04.08.2015 р.

- Довiдка з еЩПОУ - АБ JtГs 591580 вiд 04.01.201З р.;
- Витяry з единого державного реестру юридитнюr осiб, фiзичнrо< осiб-

пiдприсмцiв та громадських формувань вiд 17.|2.2015 р.;
- лiцензiй, що стосуються попереднiх перiодiв дiяльностi навчалъНоГо

закладу;
_ чинноТ лiцензiТ, вiдповiдно до якоТ .Щ,.ЩIУ iMeHi IBaHa Франка здiйсI*ое

дiяльнiсть: серiя АЕ ]ф 636406 вiд 18.05.2015 р. та витягiв з рiшень
Акредитацiйнюс комiсiй (протоколи: }lb 116,28,05.2015 р., J\b 117,30.06.20|5 Р.,
J\b1 1 8,24.07 .2015 р., N1 19,1"7,1 1.2015 р., Nэ121,16.06.2016 р.);

- акту узгодження перелiку спецiальностей, за яким здiйснюетьСя
пiдготовка здобувачiв рiвня вищоТ освiти <Магiстр) затвердженого MiHicTpoM
освiти i науки Украiни Л.М. Гриневич З0.0б.201бр;

- сертифiкатiв про ащредитацiю напрямiв ,га спецiа_пьностей вiдповiдно до
лiцензii.

Комiсiя з'ясрала, що пiдготовка здобрачiв вищоi освiти у Щрогобш{ькоМУ
державному педагогiчному унiверситетi iMeHi IBaHa Франка здiйснюстьСЯ За

освiтнiми ступенями бакалавра, магiстра та освiтньо-квалiфiкацiftil.il\л piBHeM

спецiалigга. ДШIУ iMeHi IBaHa Франка узгоджено з МОН перелiк спецiаrьностеЙ, за

якими здйсr+остъся пiдотовка здобрачiв вищоi освiти та лiцензований обсяг (аКт

узгоджешuI вiд 30.0б.2016 р.).
Сьогоднi у cTpyкrypi унiверситеry дiють три iнстиryти (нстиryт фiзики,

математики, економiки та iнновацiйшж технологiй, Iнстиryт iноземнrо< мов та
Iнстr,rгуг музшIного мистецтва), б факультетiв (бiолого-природничий, iсторичrпай,

соцiально-гуманiтарний, фiлологiчний, факультет початковоi та мистецькоi освiти,

факультет фiзичного вюсовання), Центр довузiвськоi пiдготовки та Центр
перепiдготовки та пiслядипломноТ освiти. Що складу унiверситету як струкryрниЙ
пiдроздiл входитъ .Щрогобицький педагогiчний лiцей.

На даний час пiдготовка за спецiальнiстю В.18010020 <Управлiння
навчалъним закладом (за типом)****)> (07З Менеджмент) здiйснюетъся В

Iнстиryтi фiзики, математики, економiки та iнновацiйних технологiй на деннiй та

заочнiй формах навчання.
Унiверситет готуе фахiвцiв з 12 галузей знанъ за 38 спецiальностями, з якЦх

2З акредитованi за IV piBHeM акредитацiI, 6 - за III piBHeM.

В унiверситетi навча€ться 5147 студентiв (326З - на деннiй формi
навчання, 1884 - на заочнiй формi).

На 42 кафедрах унiверситету цавчальний процес проводять 5В0 наУкоВо-

педагогiчних працiвникiв (з них 544 (93,В О/о) на постiйнiй основ1 t 3б (б,2 "/о) за

сумiсrптдтвом. Серед гtостiйного скJIаry е 55 докторiв наук, професорiв (10,1 Yо вlдуСiХ
544 (9з,8 %) основ1працiвникiв (з (6,2 %)

штатних науково-педагогiчнrо< працiвникiв), 3Зб кандидатiв наук, доцентiв (61,8% вiд

ycix штатнIzD( науково-педагогiчнIzD( прачiвникiв).
У Щрогобицькому державного педагогiчному унiверситетi iMeHi IBaHa Франка

функцiонус аспiрантура за |2 науковими спецiальностями та докторакryра за 7
науковими спецiальностями вiдповiдно до Перелi гаryзей знань i спецiалъностей,

Голова експертноТ KoMicii
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затвердженого Постановою КМУ вiд 29.04,2015 р. JФ2бб та Таблицi вiдповiдностi
Перелiкiв наукових спецiалъностей, затвердженоi наказом МОН вiд 06.11.2015 р. За

Ns 1151. В унiверситетi проходять пiдготовку 10 докторантlв (з них 8 за дёржавним
замовленням, 2 за кошти фiзичнюr та юридичних осiб). В аспiрантурi навчасться

1i8 аспiрантiв з них З2 особи навчаетъся за кошти фiзичних та юридичнlос осiб, З0

здобувачiв.
У ДДIУ iMeHi IBaHa Франка функцiонус спецiалiзована вчена рада по

захисту дисертацiйнrоr дослiдженъ зi спецiалъностi 13.00.01 - загальна ПеДаГогiКа rа

iсторiя педагогiки.
У 200З Роцi створено раду молодих )л{ених, що об'сднала аспiрантiв,

докторантiв, молодих вчених унiверситету BiKoM до 35 poKiB. IЩорiчно СКПаД РаДИ
частково оновлюеться.

Значна увага в унiверситетi придiлястъся студентськiй науковiй робОтi,
зокрема студенти долучаютъся до роботи в проблемних групах та гУрТках,

готують та публiкують HayKoBi cTaTTi, беруть участъ в дiяльностi НауковоГо
товариства студентiв та аспiрантiв iMeHi професора Василя Надiм'янова.

Велике значення в унiверситетi придiляеться мiжнароднiй спiвПрацi З

вищими навчаJIьними закладами iнших краiЪ з метою реалiзацii полоЖеНЬ

Болонського процесу щодо мобiлъностi студентiв та науково-педагогiчних
працiвникiв. Мiжнароднi зв'язки .Щрогобицъкого державного педагогiчноГо

./ унiверситету iMeHi IBaHa Франка охоплюють TaKi краiни, як Польща, Австрiд,

' Нiмеччина, США, Камерун, Бiлорусъ, Росiя, Бельгiя, Японiя, Китай Та

Азербайджан; пiдписано 4З мiжнароднi угоди.

Висновок:
Yci копiТ документiв у акредитацiйнiй справiо що забезпечують правовi

засади дiяльностi навчального закладу, вiдповiдають оригiналам Та

законодавчим i нормативним вимогам до них. Експертна комiсiя констату€,

що дiяльнiсть Щрогобицького державноfо педагогiчного унiверситету iMeHi
IBaHa Франка вiдповiдас вимогам MiHicTepcTBa освiти i науки Украiнио а

поданi на акредитацiйну експертизу документи е повними за обсягоМ.

2. ФормуванIIя контингенту студентiв

У 201512016 навч€шьному роцi в Iнстиryтi фiзики, математики, економiки ,.а

iнновацiйних технологiй вгIерше було здiйснено набiр студентiв на навчання За

ocBiTHiM piBHeM магiстра спецiальностi 8.18010020 <Управлiння навчulJIЬНим

закладом (за тигrом)****)) (07З кV{енеджмент>) (лiцензований обсяг прийому 25

осiб денноТта 15 осiб заочноТ фор* навчання).
У 2015 р. на навчання за цiсю спецiальнiстю поступило б студентiв денноТ

та 7 заочноi форм навчання;у 2016 р.- б денноi та 10 заочноi форr навчання, ЩО

свiдчить про певну позитивну динамiку у формуваннi контингенту студентiв.
Набiр на навчання здiйснюсться вiдповiдно до <Правил приЙому До

.Щрогобицького державного педагогiчного унiверситету iMeHi IBaHa Франка>, якi

щорiчно розробляютъся, погоджуються, затверд}rуються та оприпюднюються у
Голова експертноi KoMicii

*-ё3:-
Бех Володимир Павлович



встановленому порядку. ,Щетальна iнформацiя про правила прийому, документи
для вступу, напрями та спецiальностi пiдготовки, програми вступних
випробовуванъ представлена на офiцiйному сайтi Щрогобицького дёржавного
педагогiчного унiверситету iMeHi IBaHa Франка у роздiлi кАбiтурiснтам)
(htф ://pk. drohobych.net/20 1 б.html).

2015 року вiдбiр студентiв був здiйснений шJIяхом фахового вступного
випробовування, а також складання ними iспиту з iноземноi мови. При
зарахуваннi на навчання враховуються професiйнi знання та умiння, особистiснi
якостi rrретендентiв, ik готовнiсть до науково-дослiдницькоi та управлiнськоТ
дiяльностi.

Кафедра щорiчно проводить достатньо рiзноманiтну за видами
профорiентацiйну роботу: днi вiдкритих дверей, профорiентацiйнi виступи по

радiо, рекламу в ЗМI, зустрiчi з викладачами. Матерiально-технiчна база
кафедри та iнституту в цiлому вiдповiдае сучасним умовам органiзацii
навчального rrроцесу i забезпечуе його належний piBeHb.

Кафедрою розроблено та регулярно поновлюетъся в мережi IHTepHeT Web-
cTopiHKa на унiверситетському WеЬ-сайтi. Iнформацiя про спецiальностi щорiчно
розмiщуеться в довiдниках для абiтурiснтiв та перiодичних виданнях.

У профорiентацiйних матерiалах поданi TaKi питання:
о iсторiя розвитку ДДПУ iM. I. Франка;
. структура унiверситету, кафедри менеджменту та адмiнiстрування;
о iсторичнi вiдомостi, традицii унiверситету, Iнституту та кафедри;
о професорсько-викладацький склад Iнституту i кафедри;

професiйнi навички

о мiсця i профiль майбутньот роботи, посади, заробiтна платня;
. матерiалъна база унiверситету i його пiдрозлiлiв;
r особливостi навчального процесу в ДДПУ iM. I. Франка;
о проживання, спорт, вiдпочинок! оздоровлення студентiв тощо.
Викладачi кафедри берутъ участь в органiзацii щорiчних Щнiв вiдкритих

дверей на якi запрошуютъся потенцiйнi абiтурiенти, студенти навчаJIьних
закладi, якi здобуваютъ ocBiTy на першому (бакалаврському) piBHi.

Про ф есорсько - викладацький склад кафедри менеджменту та
адмiнiстрування постiйно працюе в напрямку пiдвищення престижу
спецiальностi та tr популяризацii.

Показники формування контингенту студентiв за спецiальнiстю 8.18010020
<Управлiння навч€tльним закладом (за типом)*{<{<*)) (07З <Менеджмент>) подано
в таблицi 1.



ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДВНТIВ
спецiальностi 8.18010020 <<Управлiння навчальним закладом

(за типом)?t'f ?k?k>> (073 Менеджмент)
у Щрогобицькому державному педагогiчному унiверситетi iMeHi IBaHa Франка

Л!з /п Показник PoKtl

2012 20lз 2014 201 5 20l б

l 2 J 4 5
6 7

1 Л iцензований обся г t,tiдготовкr,t ( o.t на

форма)
25 __J

2. Прийнято на гIавllання, всього (осiб) lз 16

- денна форма 6 6

в т.ч. дер}кзамовленням :

0 5

заочна форма 7 10

в т.ч. дер)i{замовленням:
0 5

- нагород)i(е]lих медалями, або Tltx,

шо отри\4l1.Iи _1Ilплом з вiдзнакою
0 J

таких, якi пройшли дострокову
пi:готовlсу i профорiснтlltiю

0 0

зарахованих на пiльгових умовах 0 0

- з якимtI укладен1 договори на
пiдготовку

0 0

J. Подано заяв l"'la одне мiсце за
tРормами навtlаI-Iня

- денна
6 1

- iншi форми навчання (вказати, за
якоrо форilrою)

7 12

4. Конкурс абiтурiснтiв на мiсця
держаного
o.tHa форма 1,4

iншi форiчrrr навчання (заочна) )д

5. Кiлькiсть випускникiв ВНЗ I-II

piBHi акрелитацiТ, прийнятих на
скорочений TepMiH навчання на

0 0

ленну форм1,

iншi форп,rи (вказати за якою

формою)

Висновок:
Експертна комiсiя пiдтверджу€, що кафедра менеджменту та

адмiнiстрування ДДПУ iM. I. Франка здiйсцюс цiлеспрямовану роботу з

органiзацiТ набору студентiв галузi знань 1801 <<Специфiчнi категорЬ
спецiальностi 8.18010020 <Управлiння навчальним закладом (за
типом)****)> (073 <<Менеджмент>>), Формування контингенту студентiв
проводиться вiдповiдно до встановлених вимог у межах лiцензiйного обсяry.

Голова експертноi KoMicii 'r- Б ех В олодимир Павлович



3. Змiст пiдготовки фахiвцiв

Експертною комiоiею встановлено, що для проведення ocBiTHboT Дiяльностi
за спецiальнiстю 8.18010020 <<Управлiння навчальним закJIадом (за типом)****))
(07З <Менеджменп) кафедра менеджменту та адмiнiстрування Щрогобицького
державного педагогiчного унiверситету iMeHi IBaHa Франка мае повний пакет
нормативноI документацii: освiтньо-квалiфiкацiйну характеристику, ocBiTHbo-

професiйну програму, засоби дiагностики якостi вищоi освiти та навчаJIьний
план.

Програма пiдготовки магiстрiв за спецiальнiстю 8.18010020 <Управлiння
навчальним закладом (за типом)****) (07З <Менеджмент>) передбачас 1,5 роки
навчання. Теоретичне навчання здiйснюсться у трьох семестрах тривалiстю: I

семестр - 14 тижнiв, II семестр - 16 тижнiв, III семестр - 16 тижнiв вiдповiдно.
Згiдно навч€Lпьного плану пiдготовки магiстрiв у другому ceMecTpi передбачено
проходження практичноi пiдготовки та стажування тривалiстю б тижнiв i
переддиrrломноi практики тривалiстю 2 тижнi у третъому ceMecTpi.

Завершуеться пiдготовка магiстрiв захистом магiстерськоi роботи.
В Щрогобицъкому державному педагогiчному унiверситетi iMeHi IBaHa

Франка розроблено варiативну частину освiтньо-квалiфiкацiйноТ
характеристики, яка с стандартом унiверситету, де узагальнено зп,tiст вишоТ

освiти та професiйноi пiдготовки, визначено мiсце фахiвця у cTpyкTypi кадрового
забезпечення ocBiTHboT галузi Украiни, вимоги до його професiйних
компетентностей, а також визначено доповнення i конкретизовано вимоги до
змiсту, обсягiв i рiвня ocBiTHboi i професiйноi пiдготовки магiстра галузi знаьь
1801 <Специфiчнi категорiТ> спецiальностi 8.18010020 <Управлiння навчалъниN,I

закладом (за типом)>К **>К)) (07З <lV{енедlкмент>).
Освiтньо-професiйна програма вiдображас соцiальне замовлення на

пiдготовку керiвникiв органiзацiй, установ у сферi освiти i виробничого
навчання з урахуванням аналiзу професiйноТ дiяльностi та вимог до змiсту
освiти i навчання з боку держави, галузi, регiону.

У освiтньо-професiйнiй програмi встановлено квалiфiкачiйнi вимоги до
дiяльностi магiстра та вимоги до рiвня компетентностi особи , яка здобула повну
вишу ocBiTy, визначено первиннi посади випускникiв ЩЩПУ зi спецiальностi
В. 1 В010020 <Управлiння навчалъним закладом (за типом)* 

'< 

* >i<)) (07З

<<N{енеджмент>).

Комiсiя констатус, що в flЩПУ розроблено варiативну частину ocBiTHbo*

професiйноТ програми, в якiй визначено доповнення i конкретизовано вимо1-I1

до змiсту, обсягiв i рiвня ocBiTHboi i професiйноТ пiдготовки магiстра зi
спецiальностi в.18010020 <УправлiннЯ навчальНим закладоМ (за типОм)*,],**r,
(07З <1\4енеджмент>).

На ocHoBi аналiзу системи компетенцiй магiстра визначена потрiбна для Тх

формування система знань. Система знань у виглядi упорядкованого набору
(масиву ) навчальноТ iнформацii представлена перелiком навчальних дисциплiн
нормативноТ та варiативноТ частини з мiнiмальною кiлькiстю кредитiв СКТС.

:-. ,"/,z
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Освiтньо-професiйна програма пiдготовки магiстра складастъся З

навчшIьних дисциплiн вибору Щрогобицького державного педагогiчного

унiверситету iMeHi IBaHa Франка та навчаЛъних дисциплiн за вибором сt'улента.

Навчальний план повнiстю вiдповiдае галузевим стандартам освiти,
враховус особливостi пiдготовки керiвникiв ocBiTHix устаноВ Та ЗатверДЖеНИй У
встановленому порядку.

Варiативна компонента навчаJIьного плану встановлюе обсяг пiдготовкИ З

вибiркових дисциплiн циклу шрофесiйно-практичноi пiдготовки вiдповiДно ДО

магiстерськоi програми, а також обсяг практичнот пiдготовки фахiвцiв зi
спецiальностi 8.18010020 <Управлiння навЧальЕиМ закладоМ (за типом)****r,
(073 кМенеджмент>). Навчальний план в нормативнiй та варiативнiЙ частинZiХ

виконуетьсяна 100 %.

Фаховi компетентностi та результати навчання вiдображенi в ocBiTHboMy

профiлi пiдготовки магiстра зi спецiалъностi 8. 1 801 0020 <Управлiння
навч€lJIьним закладом (за типом)8*{<{<)) (073 <Менеджменu) цiлком вiдповiдають
вимогам до фахiвцiв, яких потребуе сучасний ринок працi: керiвникiв ocBiTHix

установ з новим перспективним способом мислення, здатних не лише
застосовувати iснуючi методи менеджменту i адмiнiстрування, аJIе й розробля-tи
HoBi на базi сучасних наукових досягнень.

Висновок:
Експертна комiсiя констату€: змiст пiдготовки магiстрiв За

спецiальнiстю 8.18010020 <<Управлiння навчальним закладоМ (за

типом)****>> (073 <<Менеджмент>>) вiдповiдае державним нормативним
вимогамl щол у свою черц, вiдповiда€ вимогам щодо акредитацii.

4. Органiзацiйне' навчально-методичне та iнформацiЙне забезпечення
навчально-виховного процесу

Органiзацiя освiтнього гtроцесу в унiверситетi здiйснюеться на ocHoBi

Закону УкраiЪи <Про вищу ocBiTy>, нормативних aKTiB МОН УкраТни,

положення <<Про органiзацiю навчального процесу Щрогобицького дерЖаВНОГо
педагогiчного унiверситету iMeHi IBaHa Франка>>, затвердженого наказом рекТОРа
Jф32 вiд 06.02.2015 р. Вiдповiдно до зазначених документiв, створена структура

управлiння i контролю за навчалъно-виховним процесом ДДГrУ iM. I. ФранКа,
складаються навчаJIьнi плани, навчаJIьнi програми дисциплiн, реалiзУетъСЯ
планування навчаJIьно-виховного процесу з урахуванням директивних матерiалiв
та досвiду ДШУ iM. I. Франка, а також у повцому обсязi проходить виконання
навчальних планiв i навчальних програм дисциплiн. Навчально-виховний процес
здiйснюеться вiдповiдно до вимог европейськоi кредитно трансферноi Системи.

Науково-педагогiчний персонаJI випусковоi каф едри значну уваГУ придiЛЯе

створенню та модернiзацii навчаJIьно-методичного забезпеченнrI ocBiTHboi

дiяльностi. В ocBiTHboMy шроцесi ефективно використовуються муЛътимедiйнi
засоби. Z

Голова експертноi KoMicii 
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Вiдповiдно до освiтньо-професiйноi програми, професорсько-
викладацьким складом кафедри розроблено навч€Lпьно-методичне забезпечення

занять;

спецiальностi, зокрема:

робочi програми дисциплiн;
плани та методичнi матерiали до проведеннrI семiнарських
дидактичне забезпечення самостiйноi роботи студентiв;
списки рекомендо ваноТ л iтератури;
пакети комплексних контролъних робiт;
програми Bcix видiв практик;
критерii оцiнювання знань i BMiHb студентiв.

Робочi програми, навчально-методичнi видання затверд}кенi вченоЮ раДОЮ

ДДПУ i вiдповiдають вимогам <Положення про робочу програму навчальноТ

дисциплiни (протокол NЬ 18 вiд 24.12.|5 р.)), <<Положення про органiзацiю
методичноi роботи на кафедрах унiверситету (наказ ректора М З57 вiд
06.09.2010 p.)n, <<Положення rrро пiдручники, навчаJIьнi посiбники, навчагIьно-

методичнi посiбники та допомiжну навчалъну лiтературу> (наказ ректора J\Ъ 529

вtд24.10.2011 р.) та вимогаМ акредитацii. Yci дисциплiни, практики забезпеченi

робочими навчалъними програмами на |00 %.

На пiдставi навчаJIьного плану пiдготовки магiстрiв зi спецiальностi
В.18010020 <Управлiння навчаJIьним закладом (за типом)****>> (07З

<Менеджмент>>) розробленi ceмecTpoBi графiки навчального процесу, в яких
чiтко розподiленi час на теоретичне навчання, ceciТ, Bci види практик, канiкУли.
Експертна комiсiя зазначас, що у зв'язку з необхiднiотю вчасного проходження
акредитацiйноi експертизи, наказом ректора j\b З87 вiд 08.09.2016 р. бУло

внесено змiни до навчального процесу на2016-2а17 н.р.

Повнота виконання робочих навчалъних планiв, графiкiв навчatltьного

процесу i робочих програм дисциплiн контролюеться дирекцiсю Iнституту на
пiдставi звiтiв кафедр про виконання навчаJIьного навантаження, провеДення
практики, а також на пiдотавi рiчного звiту кафедр з навчаJIьно-виховноi роботи.

Вiдповiднiсть викладання дисциплiни робочiй програмi визначасться в ходi
перевiрок дирекцiсю iнституту та завiдуючим кафедрою навчалъних занятЬ
(згiдно з узгодженим графiком), а також вибiркового контролю журналiв облiКУ

роботи викладачiв.
Навчальний план пiдготовки магiстрiв за спецiальностi 8.180100:0

<Управлiння навчальним закладом (за типом)****>> (07З <Менеджмент>)
виконуетъся повнiстю за показниками номеЕклатури дисциплiн, обсягу та

формами контролю. Цi данi повнiотю пiдтверджуютъся екзаменацiйними i

залiковими вiдомостями, розкладом занять та iншими документами, якi були
наданi дирекцiею Iнституту фiзики, математики, економiки та iнновацiйних
технологiй.

Випускова кафедра менеджменту та адмiнiстрування координуе дiялънiстъ
iнших кафедр, якi забезпечують навчалъний процес зi спецiальностi 8.18010020
<<Управлiння навчаJIъним закладом (за типом)****>> (07З <<Менеджмент>) та

розробку робочих програм дисциплiн. 
,a,,
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Загальна координацiя навчаJIьного rrроцесу здiйснюеться навчалъно-

методичним вiддiлом унiверситету, безпосередньо кафедрою менеджменту та

адмiнiстрування, вченими радами iнституту та унiверситету, на засiдаЁнях яких

розглядаються i затверджуються робочi навчаJIьнi плани, розподiлення i
закрiплення дисциплiн, методичне забезпечення дисциплiн, практик i
магiстерських робiт. Випусковою кафедрою здiйснюсться поточний контроль за

навчzlJIъним процесом та органiзацiсю i забезпеченням роботи ДЕК.
!

комiсiя перевiрила наявнiсть розроблених навчалъно-методичних
комплексiв з ycix навчальних дисциплiн спецiальностi 8.18010020 кУправлiння
навчальним закJIадом (за типом)****) (073 <<Менеджмент>>), якi включають в

себе робочi програми навчыIьних дисциплiн, що розробленi викладачами з

урахуванняМ досвiдУ провiдниХ внЗ УкраТни, методичНi рекомендацii дJUI

проведеНня rтракТичниХ занять та для аамостiйноi роботи студентiв, питання дJUI

самоконтролю, перелiки основноi i додатковоi лiтератури та пакети комплексних
контрольних робiт.

Методичне забезпеченнrI в цiлому мае вiдповiднi обсяги та накЛаДи.

методична робота викJIадачiв кафедри спрямована на розробку навчалъно-

методичних матерiалiв з дисциплiн спецiальностi. Розробленi навчапьно-

методичнi посiбники розглядаються на засiданнях кафедри та науково-
методичних комiсiях iнституту та унiверситету i рекомендуються до дру4у
ВченоЮ радоЮ унiверситету. Видання зазначених посiбникiв здiйснюсться
видавничо-редакцiйним вiддiлом Щрогобицького державного педагогiчного

унiверситету iMeHi IBaHa Франка з подалъшою передачею iх в унiверсИТеТСЪКУ
бiблiотеку та кабiнети самостiйноТ роботи. Зокрема, за перiод 2014 -20|6 poKiB

випусковою кафедрою пiдготовлено TaKi навчально-методичнi посiбнИКи:

1. Свiнцов О.М.о Зiнкевич B.I.o Мащакевич М.В., Черненко Г.Д.
Методичнi рекомендацiТ до написання дипломних мiгiстерських робiт
галузi знань 0306 <<Менеджмент i адмiнiстрування>> / Олександр СвiнцОВ,
Михайло Мащакевич, Василь Зiнкевич. - ,Щрогобич. - Видавничий вiддiЛ

.Щрогобицького державного педагогiчного унiверситету iMeHi IBaHa ФРаНКа,

20|4. - 58 с.
2, Ворончак I.0. Iнвестицiйна дiяльнiсть в туристичному бiзнесi. Тексти

лекцiй [дл" студентiв сцецiальностi <<Менеджмент) (спецiаЛiЗаЦiЯ

<Управлiння туристичною дiяльнiстю>] / I.0. Ворончак. - ЩрогобИЧ:
Редакцiйно-видавничий вiддiл Щрогобицъкого державного пеДаГогiчНОГО

унiверситету iMeHi IBaHa Франка, 2016. - |24 с.
з. Мuu4акевuч М.В,, Оэtсубко Г.В., Свiнцов О.М. Методичнi рекомендацiI для

органiзаЦii та прОведення практичноi пiдготовки та стажування магiстрiв
спецiальностi 01З "Менеджмент" (Управлiння навчаJIъним заклаДОМ) /

О.М. Свiнцов, М.В. Мащакевич, Г.В. Ожубко - Щрогобич. _ Видавничий
вiддiл Щрогобицького державного педагогiчного унiверситетУ iMeHi IBaHa

Франка, 201,6 - 2В с.
4. Маtцакевчч М.В., ОнсубкО Г.В., Свiнцов о.М., Зiнкевuч B.I., Лапчук Я.С.

Методичнi рекомендацii до написання вих робiт iз дисциплiни
Голова експертноi KoMtctt
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<Управлiння трудовими ресурсами) (Дп" студентiв спецiальностi 07з

<Менеджмент))) рiвня вишоi освiти <N{агiстр>). / B.I. Зiнкевич, г.в.
Ожубко, я.с. Лапчук, o.N{. Свiнцов, N4.B. N4ащакевич ll Редакцiйно-

видавничий вiддiл Щрогобичького державного педагогiчного унiверситету
iMeHi IBaHa Франка. - 2016. - З2 с,

При пiдготовцi фахiвцiв ступеня вищоi освiти <N{агiстр> спецiальностi

В.18010020 <<Управлiння навчальним закладом (за типом)****)) (07З

<<Na[енеджмент>) передбачаеться проведення практичнот пiдготовки та

стажуваН ня (2 семестр' б тиrкнiВ) та переддиплоМноi праКтики (З семестр, ?

тижнi).
Стажування в ocBiTHix установах це завершальниЙ етап практичноi

пiдготовки студентiв. Вона с органiчною частиною навчально-виховного
процесу У виrцому навчальному закладi, оскiльки забезпечус об'сднання
теоретичноi пiдготовки майбутнiх фахiвцiв з Тх лрактичною дiяльнiстю в

навчально-виховних закладах. Тривалiстъ стажування шiстъ тижнiв. Головна
мета стажуваНня - узаГальненнЯ, систематизацiя, i поглибЛеннЯ знань, умiнъ, i

навичок, а такоЖ пiдготовКа до викОнання функчiй фахiвl_tiв у галузi управлiння
навчальним закладом. Також метою практичноi пiдготовки та стажування с

розвиток навичок i BMiHb iнформацiйно-аналiтичноТ, проектно-дослiдницькоТ,

дiагностИчноi, iнновацiйноi дiяльностi для вирiшення прикладних проблем

управлiння сучасними освiтнiми органiзацiями, удосконалення систеN^/

управлiння Тх дiяльнiстю в сучасних умовах господарювання; набуття вмiння
адаптацiт теоретичних положень, методичного iнструментарiю передового

досвiлу управлiння до умов дiялъностi конкретноТ органiзацii (установи,

навчального закладу); закрiплення практиLIних навичок гrроведення

соцiологiчного та педагогiчного дослiдхtення, формування його iнформаuiйного,
правового та методичного забезпечення, виходячи iз cyTi проблем, що
вирiшуються, та обмехtенъ, пов'язаних з дiяльнiстю KoHKpeTHoi органiЗаuiТ;

впровадження розроблених рекомендацiй та пропозицiй у практичнУ дiяльнiсть.
Переддипломна практика с логiчнiм завершенням Bcix видiв пракТики. I_{e

пiдсумковий етап пiдготовки студента до виконання магiстерськоТ робОтИ Та

подальшот самостiйнот дiялъностi з обраного фа*у. Мета переддипломнот

практики пiдготовка студентами iндивiдуального завдання з усебiЧногО
вивчення конкретноТ проблеми управлiння освiтньою органiЗацiсю, Зб!lЭ

практичних та статистичних матерiалiв для магiстерськоТ роботи. ПрактиЧНа

пiдготовка студентiв ступеня вищоТ освiти <N,4агiстр> за спецiальнiстю
8.1В010020 <Управлiння навчальним закладом (.u типом)***>F)) (07З

<\4енеджмент>) opicHToBaHa на виконання загальних функцiй управлiння та

формування yMiHb, практичне використання знанъ, засвоених вiдповiдно до

освiтньо-професiйноi програми, Н& визначених первинних посадах.

пiдприемство, де студент проходить переддипломну практику, стае об'сктоп,t

проведення самостiйного прикладного дослiдження та виконання магiстерсъкоТ

роботи на матерiалах реального навчального закладу. Спiвпраця навчалъного

закладу, студента та освiтнъоТ установи, що__,с базою пракТикИ) ДОЗВОЛЯС

Голова екслертнОi KoMiciT - -,:--/'4ех 
Воriодимир Павлович
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сформулювати тему реаJIьного дипломного проекту (роботи), яка с коРИСНОЮ ДЛЯ

органiзацii i виконуеться на його замовлення вiдповiдно до вимог проведення

державноi атестацiТ випускника. KoMicii представлено оригiнали доТоворiв З

базами практик.
Вiдгlовiдно до освiтньо-професiйноi rтрограми пiдготовки фахiвцiв

спецiальностi 8.18010020 кУправлiння навЧалъниМ закладоМ (за типОм)****r,
(073 <Менеджмент>) гiередбачено виконання магiстерськоi роботи.

Випусковою кафедрою розробленi методичнi матерiа_гrи для пiдготовки
квалiфiкацiйних магiстерських робiт та Тх тематика

Магiстерська робота за спецiальнiстю 8.180i0020 <Управлiння наВчапЬниМ

закладоМ (за типом)8***>> (073 <Менеджмент>) е пiдсумковим самостiйним

дослiдженням, що завершус навчання, яка виконусться претендентоМ пiД

керiвництвом наукового керiвника. Захист квалiфiкацiйноi роботи магiСтРа
вiдбуваетъся публiчно на засiданнi ЕкзаменацiйноТ KoMicii. Перший ЗаХисТ

магiстерсъких робiт зi сuецiальностi 8.18010020 <Управлiння навчаJIЬНиМ

закладом (за типом)***8) (073 <VIенеджмент>) загrлановано на сiченъ 2017 рокУ.
Комiсiя констатуе, що рекомендована кафедрою для пiдготовки магiстрiв зi

спецiальностi 8.18010020 <Управлiння навЧальниМ закладоМ (за типом)****r,
(07З <<Менеджмент>) тематика магiстерських робiт ма€ чiтко вираЖеНе

практичне спрямування i opicHToBaнa на розв'язок актуЕLльних пробЛем

управлiння освiтнiми установами.
В унiверситетi працюс бiблiотека, книжковий фонд якоi складае б14370

найменувань, 10 читальних залiв загальною мiсткiстю З72 мiсць. ЕлектроннИй
катЕuIог складас 1401З7 записiв, повнотекстових електронних копiй Праць

викладачiв становить 1124, вiртуалъна бiблiотека 294, електронних видань |22
назви / 18б примiрникiв.

В Iнститутi фiзики, математики, економiки та iнновацiйних технологiй

функцiонуе лабораторiя економiчноi iнформацiТ та iнновацiй, основною МеТоЮ

якоi е впровадження досконалоi системи iнформацiйного забезпеченнrI на ocHoBi
застосування нових технологiй та розповсюдження iнформацiйних pecypciB та
iнновацiй, створення мобiлъного iнформацiйно-освiтнъого середовища.

Загалъний книжковий фонд лабораторii складае понад 7 тисяч облiкових
одиницъ, в тому числi лiтература вiдомих американсъких вчених на MoBi

оригiналу (з менеджменту, управлiння освiтою, економiки, i т.п.). Книжковий

фонд лабораторii форму€ться за новими навчальними планами i складаеться З

найновiшоi економiчноТ лiтератури. ДJтя забезпечення навчаJIьного процесу ai
спецiальностi, що акредитуеться до лабораторii щорiчно надходить широкий
спектр фахових uерiодичних видань (19 найменувань). Розроблена електроНна
програма автоматизацii роботи з лiтературою. Iнформацiйний ресурс лабораторii

формусться в традицiйному (газети, книги, журнали) i нетрадицiйному, тобто
електронному режимах (вiдеоматерiали, комп'ютернi програми, електроннi
книги i каталоги), с наявнiсть доступу до мережi IHTepHeT, нацiоналЬНиХ та
свiтових pecypciB.

Голова експертноi KoMtcti
_._F+-

Бех Володимир Павлович
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Студенти за спецiалънiстю 8.18010020 <<Управлiння навчаJIьним закладом
(за типом)*8**>> (073 <<Менеджмент>) на 100% забезпеченi навчаJIьними

посiбниками у вiдповiдностi до вимог МОН УкраТни.

Висновок:
Дналiзуючи органiзацiйнео навчальцо-методичне та iнформацiйне

забезпечення пiдготовки магiстрiв галузi знань 1801 <<Специфiчнi категОРЬ
сшецiальностi 8.180100120 <<Управлiння навчальним закладом (за

типом)****> (073 Менеджмент) , ексшертна комiсiя зазначас, що навчальниЙ
процес в ЩЩПУ iM. I. Франка здiйснюсться згiдно з затвердженими ocBiTHb6}-

професiйцими програмами, освiтньо-квалiфiкацiйними характеристикаМи,
засобами дiагностики, навчальним планом, вимогами нормативних Та

навчально_методичних документiв з вищоi освiти. Bci дисциплiнИ
навчального плану, виконання магiстерських робiт, практична цiдготовка
та стажування i переддипломна практика мають вiдповiдне навчалЬно-
методичне та iнформацiйне забезпечення.

Експертна комiсiя констатус, що органiзацiя навчально-виховного
процесу, його навчально-методичне та iнформацiйне забезпечення в ДДПУ
iM. I. Франка вiдповiда€ вимогам до акредитацii щодо якiсноi пiдготовки

фахiвцiв галузi знань 1801 <<Специфiчнi категорiii> спецiальностi
8.180100120 <<Управлiння навчальним закладом (за типом)****>> (073

Менеджмент) рiвня вищоi освiти <<Магiстр>>.

ех Володимир Павлович
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5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

!о навчального процесу з пiдготовки магiстрiв спецiальностi <МеIrеджмент

органiзацiй i адмiнiстрування)> залученi науково-педагогiчнi гlрацiвники 4

кафедр ДДПУ iM. L Франка, а саме: з вигtусковоi кафедри менеджменту та
адмiнiстрування (70 %), кафедри теоретичноi та прикJIадноi економiки (10%q),

математики, iнформатики i методики ix викладання у початковiй школi (10 %),

кафедри економiчноТ кiбернетики та iнноватики (10%). Зокрема з кафедри
менеджменту та адмiнiстрування навч€lJIьний процес забезпечують завiдУвач
кафедри, доктор економiчних наук, професор Свiнцов О.М., кандидат
економiчних наук, доцент Лагrчук Я.С., кандидат економiчних наук, доЦеНТ
Вовк Ю.Я., кандидат rтсихологiчних наук, доцент Ожубко Г.В., кандидат с.-г.

наук, доцент Зiнкевич B.I., кандидат економiчних наук, викладач Ворончак I.0.;
з кафедри теоретичноI та прикладноi економiки доктор економiчних наук,
професор Рибчук А.В.; з кафедри математики, iнформатики i методики 1х

викладання у початковiй школi доктор педагогiчних наук, професор КовалЬчУк
В.Л. Bci вони rrрацюють на постiйнiй ocHoBi.

Узагальнюючи якiсний склад науково-педагогiчних працiвникiв, якi
забезпечують навчалъний процес вiдповiдно до навчаJIъного rrлану, МОЖна

зробити висновок, що частка науково-педагогiчних працiвникiв з науковиМи
ступенями та вченими званнями, якi забезпечуютъ викладання лекцiйних гоДин

дисциплiн циклу профеоiйно-практичноТ пiдготовки, становить 1 00%.

I_{икл професiйно-Iтрактичноi пiдготовки магiстрiв на 100% забезпечено
висококвалiфiкованими професiйними кадрами. У складi науково-педагогiчних
працiвникiв, якi забезпечують викладання лекцiйних навчального плану
спецiальностi З - доктори наук, професори (55 %).

Bci показники свiдчать про те, що унiверситет, Iнститут фiзики, математики,
економiки та iнновацiйних технологiй, кафедра менеджменту та адмiнlстрування
забезпечують якiсну, грунтовну, висококвалiфiковану пiдготовку магiстрiв зi
спецiальностi 8.180100120 <<Управлiння навчальним закладом (за типом)****>>

(07З Менеджмент).
Iз i999 року, з часу створення кафедри менеджменту та адмiнiстрування, iT

очолюс доктор економiчних наук, професор Свiнцов О.М., 1948 року
народження. У |972 роцi закiнчив Ленiнградсъкий кораблебудiвельний iнститут.
Кандидат економiчних наук з 22 червня 199З року. Щисертацiю захистив у
спецiалiзованiй вченiй радi в Iнститутi проблем ринку i економiко-екологiчних
дослiджень АН Украiни зi спецiальностi 08.00.05 eKoHoMiKa, планування,
органiзацiя управлiння народним госuодарством i його гЕLлузями

(промисловiсть), номер диплома - КН Jф 0029бб. Щоктор економiчних наук з 26
травня 2010 року. Щисертацiю захистив у спецiалiзованiй вченiй радi Д 11.055.0l

у Щонецъкому нацiональному унiверситетi економiки i торгiвлi iMeHi Михайла
Туган-Барановського зi спецiальностi 08.00.03 eKoHoMiKa та управлiння
нацiональним господарством, номер диплома ДД JФ 008275, Стаж
педагогiчноi роботи у Щрогобицькому державному педагогiчному унiверситетi
iMeHi IBaHa Франка - 41 piK. N4ac 108 публЦацiй,

Голова експертноТ rtоп,r icii '/€ Бе* В олодимир Павло в ич
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Пiсля захисту докторськоТ дисертацii опублiкував 41 працю, з них 4

навчально-методичного характеру, якi використовуються у навчальному проuс,;i

для спецiальностi В.180100]20 <Управлiння навчальним закладом (за

типом)****)) (073 N4енеджмент), Bci у фахових виданнях Украiни.
На кафедрi менеджменту та адмiнiстрування працюе 14 викладачiв, З ниХ -

1 доктор наук, професор, В кандидатiв наук, доцентiв, що становить 57 О/о вiд
загального числа викладачiв. В ycix науково-педагогiчних працiвникiв кафедри
спецiальнiсть i квалiфiкацiя вiдповiдаютъ дисциплiнам, якi вони викладаЮТЬ.

Педагогiчний склад, що забезпечуе викладання на спецiальностi
8.1В0100120 <Управлiння навчальним закладом (зu типом)**>t*)) (073

N{енеджмент) пiдбирасться шляхом конкурсного вiдбору на замiщення
вакантних посад. Внаслriдок конкурсного вiдбору викладацъкий скЛаД

оновлюстъся не тiлъки кiлъкiсно, але й якiсно.
Зростання якiсного складу науково-педагогiчних кадрiв вiдбулося внаслiдок

захисту кандидатських та докторських дисертаuiй викладачами кафедр, uIо

працюють на спецiальностi.
OcHoBHi напрями дослiджень випускаючоТ кафедри менеджменту та

адмiнiстрування:

- Проблеми управлiння регiональним ocBiTHiM комплексом (на прикладi

Щрогобицького регiону) ;

- Особливостi формування та розвитку органiзацiйноТ культури суб'сктiв
господарювання регiону.

Загалом науково-дослiдна робота кафедри здiйснюсться згiДно З

перспективними тематичними планами, якi заслуховуються та схвалЮЮтЬся

Радою iнституту i затверджуються ректором унiверситету. Тематика наукоВИХ

дослiджень узгодlt(устъся з напрямами розвитку регiону.
Пiдвищення квалiфiкацiТ викладачiв, що забезпечують викладання за

спецiальнiстю 8,1в0100120 <Управлiння навчальним закладом (за типом)****))
(07З N4енеджмент), вiдбувасться шляхом ста}кування у провiдних наукових'i
навчальних установах УкраТни, згiдно rтлану - один раз на п'ятъ poKiB.

Таким чином, укомгIлектованiсть кафедри, що забезпечуе пiдготовку

фахiвцiв зi спецiалъностi 8,1B0100120 <Управлiння навчальним закладом (за

типом)*'<**)) (073 Менеджмент), у Дрогобицъкому державному
унiверситетi iMeHi IBaHa Франка, педагогiчними працiвниками
основному вiдповiдас вимогам акредитацiТ спецiальностi.

Експертнiй KoMicii шредставлено документи, що
проходження стажування викладачами випусковоi кафедри.

педагогiчному
е такою, rцо в

пiдтверлжують

Висновок:
Експертна комiсiя констатус, що кадрове забезпечення та пiдготовка

науково-педагогiчних фахiвцiв у Щрогобицькому державному педагогiчному

унiверситетi iMeHi IBaHa Франка вiдповiдають державним вимогаМ,
забезпечують достатнiй piBeHb навчально-виховного процесу при пiдгоТоВ{Ii
магiстрiв та задовольняють вимоги державних стандартiв вищоТ освiти ДО

акредитацii спецiальностi 8.180100120 <Управфlня навчальним заклаДоМ

Бех Володимир Павлович
(за типом)****>> (073 Менеджмент).

Гtl-tова експер l Ilol' rtorricil' d€
- --r€'
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б. Наукова дiяльнiсть

На кафедрi менеджменту та адмiнiстрування е Bci умови длЯ плiДНОi

науково-дослiднОТ дiяльнОстi викладачiв та магiстрiв. У навч€Lльному процесi
використовуються результати дослiджень та розробок, проведених наукоВиМ

колективом кафедри. Загалом науково_дослiдна робота здiйснюстъся згiдно з

перспективними тематичними планами, якi заслуховуютъся та схваIIюються
Радою iнституту i затверджуються ректOром унiверситету. Тематика НаУкОВИХ

дослiджень узгоджусться з напрямами розвитку регiону.
HayKoBi дослiдження викладачiв кафедр представленi у наУкоВих

публiкацiях та монографiях. Протягом 201,4-201,6 poKiB професорсько-
викладацьким складом гtiдготовлено i видано З монографiТ, З 1 стаття та 48 теЗ

доповiдей.
У 2014 -201б р. були пiдготовленi до друку та виданi З монографii:
1. Ворончак I.0., Кощiй О.В. Формування регiональноi полiтики

забезпечення соцiалъноi вiдповiдальностi бiзнесу / I.0. Ворончак // Соцiальrlа
вiдповiдальнiсть влади, бiзнесу, громадян : моно|рафiя у 2-хт. / [за заг. ред. Г. Г.
Пiвняка] ; М-во освiти i науки Украiни;Нац.гiрн. ун-т._ Щ. : НГУ, 2014.-T.2.
- 408 с.

2. Свiнцов О.М.о Ожубко Г.В., Черненко Г.А. Сучасна ocBiTa як фактор
впливу на розвиток економiчноТ системи в умовах трансформацii суспiльства /

Олександр Свiнцов, Галина Ожубко // Економiчнi проблеми та сучаснi тенденцii

розвитку системи освiти : монографiя / за редакцiсю д.е.н., проф. Рибчука А.В. -
.Щрогобич : Видавничий вiддiл ,Щрогобицького державного педагогiчНоГо

унiверситету iMeHi IBaHa Франка, 2014. - 258 с.
З. Мiнчак Н.Д. Визначальнi питання органiзацii та HopMyBaHHrI працi в

сучасному виробництвi [ монографiя] / А.В.Калина, Н.Д. Мiнчак - Щрогобич,
ТзОВ,,Трек-ЛТД",2016. - |79 с.

€ публiкацii у закордонних виданнях: i

1. Blystiv О. Innovative pedagogical technology: the key to the development of
mоdеrп higher education / О. Blystiv, М. Matys // Materials of the XI International
scientific and practical conference, "Science and civilizalioг", - 2015., З0 January -
07 FеЬruаry 2015., Sheffield, V. 12. - 112 s.

2. Ворончак LO, Соцiальна вiдповiдальнiсть бiзнесу як механiзм
взаемозв'язку органiзацiйноi кулътури та соцiально-економiчного розвиТкУ
держави / I.0. Ворончак // International Scientific-Practical Conference Моdеrп
Transformation of Economics and Management in the Еrа of Globalization:
Сопfеrепсе Proceedings. January, 2016. Klaipeda: Baltiya Publishing. З48 pages.

З. Зiнкевuч B.I. Орl,анiзацiйна куJlътура R системi стратегi.lного управлiнrrя
пiдприсмстваý{и нафтогазовоi галузi. / B.I. Зiнкевич ll РеспУблiка
Молдова,СОNFЕRINТА INTERNATIONALA STIINTIFICO-PMCTICA, - 2а16. -

с. I4б- l49.
4. Мiнчuк Н.Д. Розвиток i використання персоналу в умовах глобалiзацii'/

Н.Д. Мiнчак ll International scientific conference "Dече|орmепt оf social and

--{
Голова експертно i KoMt{д- a':-l Бех Володимир Павлович
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economic systems in а global competitive environment" (Republic of Moldova). -

20|6.р.|52-|54.
€ публiкацii у наукометричних базах даних:
1. Блuсmiв О.М, Щеякi проблеми економiчноi пiдготовки майбутнiх

учителiв [Електрон.ресурс] / О. Блистiв, Б. Кишакевич// НАУКОВИЙ ВIСНИК
НЛТУ Украiни: Серiя економiчна. - Львiв : РВВ НЛТУ УкраiЪи. - 2016. - Вип.

мiжнародних наукометричних базах Iпdех Сореrпiсаs,
Jоurпаls Master List).

Зiцкевич B.I. Заро/]ження ocBiTHix систем пiд вtrливом alpapHoi i
iндустрiа;rьноi хвиль. / B.I. Зiнкевич ll Збiрник наукових праць: Щуховнiсть
особистостi: методологiя, теорiя i практика: Вип. 1 (70). Севсродонецьк:
видавництво СНУ iMeHi Володимира Даля. 20116. - с. З4-41. (мiститься у
мiжнародних наукометричних базах Ulrich's Periodical Directory, Iпdех
Сореrпiсшs lпtеrпаtiопul, Google Scholar, Ореп Academic Jоurпаls Iпdех).

З 1 сiчня 2015 року кафедра менеджменту та адмiнiстрування працюс нdд
науковою темою О'Особливостi 

формування та розвитку органiзацiйноi культури
суб'ектiв господарювання регiону" (затверджено Вченою Радою ДДПУ, 2014 р.),
керiвник - доктор економiчних наук, професор О.М.Свiнцов.

./ OcHoBHi завдання теми: аналiз вiтчизняного та зарубiжного досвiду,
' концепцiй i гiiдходiв з проблем управлiння органiзацiями, формування та

розвитку органiзацiйноi кулътури суб'ектiв господарювання, дослiдження
особливостей формування, стану та розвитку органiзацiйноi культури
пiдприемств, органiзацiй та установ регiону, визначення передумов fi
формування, чинникiв впливу на органiзацiйну кулътуру, розробка
концепту€lJIьних засад, пiдходiв та науково-практичних рекомендацiй щодо
удоскон€Lлення управлiння процесOм формування та розвитку органiзацiйноi
культури суб' cKTiB господарювання регiону.

,.Щослiджено, що природа ocBiTHix процесiв вимагас враховувати ,в

органiзацiйно-управлiнськiй дiяльностi специфiку функцiонування ocBiTHix
закладiв, у роботi яких визначною с людська компонента та пов'язанi з нею
соцiальнi, соцiально-психологiчнi та соцiокультурнi чинники, серед яких
важливе мiсце займас фактор формування, збереження й удосконалення
органiзацiйноi культури.

Упродовж 2015-20Iб poKiB активно розвив€uIась мiжнародна спiвпраця
кафедри менеджменту та адмiнiстрування iз зарубiжними навчаJIьними
закладами: Варшавським унiверситетом (м. Варшава, Польща), Вищою школою
готелярства та туристики (м. Ясло, Польща), Панствовими Вищими ТТIколами

заводовими (м. Кросно, м. Ярослав, Польща), Жешувським Унiверситетом (м.

Жешув, Полъща), Люблiнською полiтехнiкою (м. Люблiн, Польща),
Мiжнародним iнститутом м. Ifiггау (Нiмеччина), Академiею Полонiйною
(м.Ченстохов, Полъrца).На ocHoBi вiдповiдних угод iз з€вначеними вищими
навчаJIьними закладами передбачасться виконання спiлъних розробок та

Google Scholmr, ICI
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проектiв у межах основних напрямiв наукових дослiджень кафедри, iнституту та

унiверситету.
Що науковоТ роботи за науковими напрямами кафедри активно за;lучаються

студенти спецiальностi 8.1В010020 <Управлiння навчаJIьним закладом (:а
типом)****)) (07З <<N4енеджмент>). Бiльше 20% студентiв берутъ участь у
виконаннi науково-дослiдноТ роботи через функrriонування проблемноТ групи з

напряму пiдготовки <N4енед;кмент>), науковий керiвник - д.е.н., професор
Свiнцов O.N4.

IIJорiчно у березнi-квiтнi проводиться студентсъка наукова конференцiя, на
якiй виступають з доповiдями 10-20% студентiв. Кращi доповiдi рекомендуються
до участi в конкурсах та до друку у наукових збiрниках. Itафедрою менеджменту
та адмiнiстрування надасться органiзачiйна та методична допомога вчителям

Щрогобицького регiону з питань вдосконалення методики викладання та
методичного забезпечення навчального процесу. Органiзовано З круглих столи з

вчителями. Проведено спiльно з вiддiлами освiти Щрогобицъкоi MicbKoT та

районноТ ради, MicT Трускавця, Борислава, семiнари ,,Проблеми та перспективи
викладання предмету ,,EKoHoMiKa" в школах мм. Щрогобича та Стебника". (20|4,
2015 р.р.). Передано (в електронному BapiaHTi) матерiали по плануванню i

проведенню ypoKiB з економiки iз використанням iнтерактивних методик
навчання.

Висновок:
Комiсiя дiйшла висновкуl що наукова дiяльнiсть кафедри менеджменту

та адмiнiстрування забезпечуе виконання робiт на замовлецня установ,
органiзацiй та органiв мiсцевого самоврядування регiону, що дозволя€
студентам виконувати магiстерськi роботи у вiдповiдностi з паспортом
спецiальностi.

7. Матерiально-технiчне забезпечення навчального процесу

Навчальна дiяльнiсть за спецiалънiстю В.180100120 <<Уuравлiння

навч€lJIьним закладом (за типом)****) (07З Менеджмент) здiйснюетъся на базi
навчаJIьного корlrусу Jф 3 у м. Щрогобичi, за адресою вул. Стрийська, 3. Загальна
площа примiщЪння складас 5095,2 м2. Навчальна площа - 42З4,8 м2, допомiжнi
примiщення - бЗ7,4 м2, пiдсобнi примiщення -22З м2.

Наявнi примiщення (навчальнi, навчально-виробничi, побутовi та iншi)
вiдповiдають санiтарним нормам i правилам) державним будiвельним нормам
Украiни ДБН В2.2-3-97 <Будинки та споруди навчапьних закладiв>, що
затвердженi наказом ,Щержкоммiстобудування Украiни вiд 27.06.1996 J\Ъ 117, про

що свiдчить акт оанiтарно-епiдемiологiчного обстеження об'екта вiд 22,06.20Iб

р., пiдпи саний, державним санiтарним лiкарем м. Щрогобича.
Станом на 1.09.201б року аудиторний фонд Iнституту фiзики, математики,

економiки та iнновацiйних технологiй складаеться iз 14 лекцiйних аудиторiй, 45

лабораторiй, 8 навчальних кабiнетiв, 10_ навуйно-допомiжних примiщень.
Голова експер,l,rlоi rtoMicii

__-#-
Бх ВоподиN,lир Павлови.I



19

Комп'ютернi кабiнети обладнанi сучасною комп'ютерною технiкою,
ксерокопiювальною технiкою, принтерами. За кафедрою менеджменту та
адмiнiстрування закрiплено кабiнет менеджменту, аул. J\Ъ б1.

У таблицi 10 (с.|77) зазначено, що унiверситет орендуе спортивнi зали
площею 720,О0 ,' за адресою: м.Трускавець, вул. ,Щанилишиних, i 1

(Трускавецькоi ДОСК <Спортовець)). Вiдповiдний договiр оренди у базi еДБО
вiдсутнiй. Навчальнi заняття дпя студентiв фiзичного виховання у примirценнi
Трускавецькоi ДЮСК <Спортовець) проводяться на пiдставi договору J\b 70 про
надання послуг вiд 14.04.2аlб р. (копiя договору додасться). Навчання студентiв
спецiальностi 8.180100120 <Управлiння навчальним закладом (за типом)*<***))

(07З Менеджмент) у зазначеному примiщеннi не проводяться.
Станом на початок 2016 року кiлькiсть комп'ютерiв задiяних в навчалъному

процесi за спецiалънiстю становить 67 шт. Вiдповiдно до контингенту
студентiв на 100 студентiв с l4.2 компютери, тобто, дотримана норма.
Переважна бiльшiсть програмного продукту, яка використовуеться у
навчzшьному процесi с лiцензована, зокрема: ((1С: Пiдприемство>, <DeXi), (MS
ОfГtсе>>, <Skype>, <<Ореrа>>, <<Fаr Manager) програми для практичних занять з

iнформацiйних систем i технологiй в управлiннi: Браузери (Ореrа, Mozilla,
Internet Е,хрlоrеr), Поштовi клiенти (The Bat Ноmе, <BPWin>, KProject Expert>.
Слiд зазначити, що при пiдготовцi i проведеннi практичних занять широко
використовустъся мультимедiйнi установки.

Варто зазначити, що розвиток комп'ютерних технологiй в YKpaiHi, ik
доступнiсть позитивно позначиJIись на використаннi власних планшетних
комп'ютерiв, нетбукiв, якi значна кiлькiсть студентiв використовуе у
навчаJIьному процесi. В унiверситетi широко застосовуеться мережа стандарту
Wi-Fi бездротового безкоштовного доступу до IHTepHeTy. Bci лабораторii та
кафедри iнституту пiдключенi до мережi IHTepHeT.

Висновок:
Комiсiя коцстатуе, що матерiально-технiчне та iнше ресурсне

забезпеченця, стан споруд, примiщень, навчальних площл необхiдних для
органiзацii якiсного навчання магiстрiв за спецiальнiстю 8.18010020
<<Управлiння навчальним закладом (за типом)t''***r, (073 <Менеджмент>>)о

вiдповiдае державним вимогам, державним будiвельним нормам та вимогам
ocBiTHix стандартiв до акредитацii. Yci навчальнi та адмiнiстративнi
примiщення вiдповiдають вимогам технiки безпеки та забезпечують умови
щодо освiтлення та повiтряного режиму. Yci документи, що засвiдчують
право володiння примiщеннями для здiйсшення навчально-виховного
процесу, акт санiтарно-епiдемiологiчного обстеження об'скта про
вiдповiднiсть наявних примiщень вимогам санiтарних i булiвельних норм
та документи, що регламентують порядок провадження ocBiTнboi
дiяльностi, с у наявностi.
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8. Якiсть пiдготовки фахiвцiв

З метою пiдготовки до акредитацiТ спецiальностi в рамках самоаналiзу було
проведено написання комплексних контрольних робiт студентами II курсу з
циклу професiйно-практичноТ пiдготовки з наступних дисциплiн:

- Управлiння навчальною та виховною дiялънiстю. Якiсна успiшнiстъ iз
дисциплiни даного циклу складас - 8З О^, абсолютна - 100 %;

- Теорiя органiзацiТ. Якiсна успiшнiсть iз дисциплiни даного циклу складас -
67 Yо, абсолютна - 100 %;

- Маркетинг освiти. Якiсна успiшнiстъ iз дисциплiни даного циклу складас -
8З о^, абсолютна - 100 %.

Загалом результати виконання ККР внаслiдок проведеного самоаналiзу
Спецiальностi В.18010020 <<Управлiння навчалъним закладом (за типом)****r,
(07З <<Менеджмент>) ступеня вищоi освiти <<VIагiстр>> вiдповiдаютъ вимогам
ЩОДО проВеДення Його акредитацii. Виконували ККР 100 % студентiв.
Абсолютна успiшнiсть виконання ККР для ступеня вищоi освiти <<Магiстр>>

становить 100 Yо, якiсна *77,6 Оh.

Таким чином, за рiзноманiтнiстю дисциплiн, кiлькiстю студентiв, що
перевiрялися, можна зробити висновок стосовно достатньоi глибини та повноти
перевiрки) а за отриманими результатами - вiдносно високоТ якостi пiдготовки
студентiв в унiверситетi, тобто органiзацiя навчального процесу в унiверситетi
забезпечус високу якiсть пiдготовки студентiв взагалi i випускникiв зокрема.

Експертна комiсiя в перiод роботи у ДДПУ провела вибiрковий контроль
заJIишкових знань студентiв ступеня вищоi освiти <<Магiстр>> зi спецiальностi
В.lВ010020 <<Управлiння навч€lJIьним закладом (за типом)****>> (07З
<Менеджмент>) з наступних дисциплiн (таблиця 1):
о <<Управлiння навчалъною та виховною дiяльнiстю) (21 листопада 2016 р. u

ауд. 61, члени KoMiciI: Бех В.П., голова KoMicii; Лiпич Л.Г., член KoMicii;
Свiнцов О.М., завiдувач кафедри менеджменту та адмiнiстрування; викладач
дисциплiни проф. Ковальчук В.Ю.).

о кТеорiя органiзацii> (21 листопада 2016 р. в ауд. б1, члени KoMicii: Лiпич Л.Г.,
голова KoMicii; Бех В.П., член KoMicii; Рибчук А.В., завiдувач кафедри
теоретичноТ та прикладноi економiки; викладач дисциплiни проф. Свiнцов
о.м.).
<<Маркетинг освlти)) (22<Маркетинг освiти>> (22 листопада 20Iб р. в ауд. 61, члени KoMicii: Бех В.П.,
голова KoMicii; Лiпич Л.Г., чле}l KoMicii; Свiнцов О.М., завiдувач кафедри
менеджменту та адмiнiстрування; викладач дисциплiни Ворончак I.0.)

Як видно з даних таблицi 1, узагальненi пок€Lзники за результатами
виконання комплексних контрольних робiт при самоаналiзi i експертнiй
перевiрцi залишкових знань студентiв знаходяться у межах нормативних вимог.

Голова eкcпep,Ill()T rtorцicii

-:-.{r
Бех Володимир Павлович
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Висновок:
Таким чином, результати аналiзу якостi пiдготовки та дЪржавноi

атестацii магiстрiв спецiальностi 8.18010020 <<Управлiння навчальним
закладом (за типом)****r> (073 (IUенеджмент>>) свiдчать про те, що вона
вiдповiда€ вимогам МОН Украiни до випускникiв, якi засвоiли програму
пiдготовки сryпеня вищоi освiти <<Магiстр>>. Результати цiсТ атестацii
свiдчать про достатнiй piBeHb знань та BMiHb випускникiв спецiальностi
8.18010020 <<Управлiння навчальним закладом (за типом)****>> (073

<<NIенеджменп>).

9. Заходи шодо усунення недолiкiв та виконання рекомендацiй
попередньоТ експертизи

На пiдставi проведеноТ лiцензiйноТ експертизи пiдготовки фахiвцiв ступеrlя
вищоТ освiти <N4агiстр> галузi знань 1 В01 <Специфiчнi категорiТ> За

спецiальнiстю в.lв0l0020 <Управлiння навчальним закладом (за типом)****))
(073 <N4енеджмент>) експертна комiсiя висловила наступнi зауваження i
пропозицiТ:

1. Рекомендувалось викладачам випусковоТ кафедри пройти
перепiдготовку або стажування на касРедрах ВНЗ, де вже здiйснюеться
пiдготовка за такою rK спецiальнiстю.

2. Протягом 2016120l1 навLIального року науково-педагогiчном)'
персоналу Iнституту разом з профiлъними кафедрами iнших ВНЗ пiдготувати до
видання колективну монографiю з цiсТ проблематики.

З. Провести з кафедрами iнших ВНЗ за даною спецiальнiстю та
органами управлiння освiтою круглi столи, обмiн викJIадачами профiльних
дисциплiн, пiдготовку та захист магiстерських робiт.

4. Розширити мiя<народнi освiтянськi зв'язки, зокрема за профiлем
спецiальностi B.lB0l0020 <УправлiннЯ навчальниМ закладоМ (за типОм)****r,
(07З IVIенеджмент).

5. Рекомендувати керiвництву Щрогобицького держаного педагогiчного

унiверситету iMeHi IBaHa Франка i надiлi поповнювати бiблiотеку новiтньою
навчальною та науково*економiчною лiтературою за спецiальнiстю, Що
лiцензуеться.

Bci заува}кення лiцензiйноТ експертизи виконанi, зокрема:
1. Викладачi кафедри менеджменту та адмiнiстрування проЙшли

стажування на вiдповiдних кафедрах Львiвського нацiонального унiверситету
iMeHi IBaHa Франка, Нацiоналъного унiверситету <Лъвiвська полiтехнiка>.

2. Плану€тъся викладачами кафедри менеджменту та адмiнiстрування у
першiй половинi 2017 року видати колективну монографiю <<Загальнотеоретичэ+i
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<Управлiння навчальним закладом)) (073 N4енеджмент)>.

3. Протягом 201512016 навчального року проведено круглi сТоЛИ З

предстаВниками органiв управлiння освiтою регiону iз залученням вИкладачiв

iнших ВНЗ.
4. Налагоджено спiвпрацю з обмiну досвiдом з iноземними партнерами в

галузi пiдготовки кадрiв, зокрема укладено угоди з Подкарпатською шкоJIою

вищою iMeHi кс. В.Фiндиш&, М. Ясла (Польrда), Панствовою вищою школою

заводовою iM. С.Пiгони, м.Кросно (Польша).
5. Здiйснюеться постiйr-rе поповнення бiблiотеки новiтньою навчальною та

науково-економiчною лiтературою шляхом закупiвлi нових книжок та

пiдручникiв, передплати перiодичних видань, навчалъно-методичними
посiбниками та розробками викладачiв випусковоТ кафедри.

10. Загальнi висновки i пропозицiТ

Експертна комiсiя розглянула поданi матерiали i провела експертне

оцiнювання вiдповiдностi ocBiTHboi дiяльностi Щрогобицького державного
педагогiчного унiверситету iMeHi IBaHa Фраr-rка установЛеним N4OH УКРаТНИ

вимогам шiдготовки фахiвцiв зi спецiальностi В.l В010020 <УпРаВЛiННЯ

навчальНим закладом (за типом)****>) (073 <N{енеджмент>). На цiй пiдставi
комiсiя вiдзначас:

наданi у розпорядження експертноТ KoMiciT оригiнали документiв, шО

характеризують Щрогобичький дер}кавний педагогiчний унiверситет iMeHi

IBaHa Франка, пiдтверлжують мояtливiсть ВНЗ забезпечити пiдготОВКУ

магiстрiв за спецiальнiстю 8.1 В010020 <Управлiння навчальним заклаДоМ

(за типом)**Х*)) (07З <N,4енеджмент>);

набiр студентiв за спецiальнiстю в.18010020 <<Управлiння навчальнI|l,{

закладоМ (за типом)****)) (073 <<Менеджмент>) вiдповiдас потребаr,t

регiону, а органiзацiя, планування та формування контингенту стУлеНТiв

здiйснюсться вiдповiдно до чинного законодавства, без порушенъ;
пiдготовка фахiвцiв за спецiальнiстю 8.1В01 0020 <Управлiння наВчаЛЬнИМ

закладом (за типом))В***)) (07З <I\4енедItмент>) здiйснюсться вiдповiДнО

до вимог галузевого стандарту вищоТ ocBiTlT з пiдготовки фахiвцiв СТУПеНЯ

вищоТ освiти <i\4агiс,гр>. У навчальному планi акредитованоi спецiальностi
враховане спiввiдношення нормативних дисциплiн i дисциплiн варiативнот

частини, що вiдповiдас рекомендацiям N4OI-1 УкраТни;
навчалъно-виховний процес зi спецiальностi в.18010020 <УправлiннЯ
навLIальним закладом (за типом)****)) (07З <N4енеджмент>) забезПеЧуЮТЬ

квалiфiкованi науково-педагогiчнi працiвники, частка НаУКОВО-

педагогiЧних праЦiвникiВ з науковИми ступенямИ та вчениМи званнями, якi

Голова експертно i комiс{2*о,: ,;Zr Бех Володимир Павлович
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забезпечують викладання лекцiйних годин вiдповiдас акредитацiйним

вимогам;
навч€lJIьно-матерiал ьна базаунiверситету вiдповiдае IV рiвню ащiедитацiТ i

е достатнъою для пiдготЪвки фахiвцiв зi спецiальностi 8.18010020

<Управлiння навчальним закладом (за типом)****" (073 <Менеджмент>>)

ступеня вищоi освiти <<Магiстр>>;

порiвнял 
"rriй 

аналiз зрiзу u"u"" студентiв проведеНих викладачамИ ддгrУ
iM. I. Франка та експертами засвiдчили наJIежний рiвенъ пiдготовки за

BciMa дисциплiнами навчzllrъного плану,

наукова дiялънiсть кафедри менеджменту та адмiнiстрування здlиснюеться

у "iдrrо"iдностi 
до перспективного плану роботи кафедри та замовлення

установ та органiв мiсцевого самоврядування регiону.
й пiдсrавi поданих на акредитацiю матерiалiв ,щрогобицького державного

педагогiЧногО унiверситетУ iMeHi IBaHa Франка та перевiрки результатiв

дiялъностi на мiсцi, експертна комiсiя дiйшла висновку, Що програма ocBiTHboT

пiдготовки стуtIеня вищоi освiти <<УIагiстр>> зi спецiальностi 8,18010020

<УправлiннЯ навчаJIьниМ закладоМ (за типом)****) (073 (IИенеджмент>>),

лiцензiйним обсягом 25 осiб денноi форми навчання та 15 осiб заочноi форми

навчаннrI, у ЩрогобицькомУ державному цедагогiчному унiверситетi iMeHi IBaHa

Франка, кадрове, органiзацiйне, методичне та матерiалъне забезпечення, в

цйо*у, вiдповiдаютъ встановленим акредитацiйним вимогам та можуть

забезпечити державну гарантiю якостi освiти,

разом з тим експертна комiсiя вважа€ за необхiдне висловити

зауваженняо якi дозволять полiпшити якiсть пiдготовки фахiвчiв:
активiзувати використання у фаховiй пiдготовцi магiстрiв сучасних IT-

технологiй як .ф.пr"u"о.о засобу формування професiйнот культури

керiвникiв навчалъних закладiв ;

посилити наукову роботу студентiв зi спецiальностi, що акреДит},ютъся,

активнiше заJIучати iх до участi у наукових заходах;

з метою якiсного ""по"u""я 
магiстерсъких робiТ забезпечитИ 100 %

керiвництво пiдготовкою дипломних робiт викладачами випусковот

кафедри менеджN,{енту та адмiнiстрування;
продовжувати поповнення бiблiотечного фонду навчальною лiтературою

ocTaHHix poKiB, виданнями фахового спрямування;

продовжити роботу над забезпеченням системностi

профорiснтацiйноТ роботи;
розширити мiжнародну .спiвпрацю 

iз закордонними

закладами з метою реалrзацiI положенъ Болонсъкого

академiчноi мобiльностi студентiв та викладачiв.

та дiевостi

навчаJIьними
процесу щодо

/
Голова експертноТ Ka..nt.'i пз-r/ь#// 

Бех Володимир Павлович
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На пiдставi вище викладених фактiв та порiвняння фактичних
показникiв дiяльностi Щрогобицького державного педагогiчного

унiверситету iMeHi IBaHa Франка i вимог до акредитацiТ, пdданих у
порiвняльнiй таблицi, експертна комiсiя зробила висновок про моЖливiсть
акредитацiТ спецiальностi 8.18010020 <<Управлiння навчальним закладом (qa

типом)****>> (073 Менеджмент) ступеня вищоi освiти <<Магiстр>> з

лiцензованим обсягом 25 осiб денноi форми цавчання та 15 оСiб заочноТ

форми навчання.

Голова експерт}rоi KoMicii:
завiдувач кафедри управлiння,
iнформацiйно-аналiтичноi дiялъностi та свроiнтеграцii
Нацiонального педагогiчного унiверситету 2_)
iMeHi N4.П.Щрагоманова, заслу}кений дiяч ё /,'
науки i технiки УкраТни, , _o{l--{ -
доктор фiлософських наук, професор _*;;f J'"' ' в.П. Бех

Член експертноi KoMicii:
декаЕ факультету економiки та управлiння
Схiдноевропейського нацiон€lJIьного

унiверситету iMeHi Лесi Украiнки,
доктор економiчних наук, професор
23 лuсmопаdа 2016 року

З експертними висновками ознайомлений:
Ректор Щрогобицького державног9
педагогiчного унiверситету
iMeHi IBaHa Франка,
доктор фiлософськLIх наук, п

Щиректор Iнституту фiзики,
економiки та iнновацiйних техн
доктор фiзико-математичних наук,
професор

Л.Г. Лiпич

Н.В.Скотна

u*УЭ-> __-r.--T:f':4 /2_|-+: -v-"-€В.I.Бойчук

a-./''

.М. Свiнцов

'/
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ПОРIВНЯЛЪНА ТАБЛИЦЯ
вiдповiдностi стану забезпечення Щрогобицького державного педагогiчного уrrirерситеф

iMeHi IBaHa Франка акредитацiйним вимогам надання ocBiTHix послуг у сферi вищоi
освiти спецiальностi 8.18010020 <Управлiння навчальним закладом (за типом)****>>

(073 Менелжмент)

Nъ

зlп
назва показника

(нормагиву)
,]начення
гIоказника

(нормативу)

Фактичне
значення
показни-

ка

Вiдхилення
фактичного

значення
показника
вiд норма-
тивного

1 2
a
J 4 5

загальнi вимоги

1.1

Концепцiя дiяльностi за заявленим
напрямом (спецiальнiстю). погоджена з

Львiвською об,lаснокl державною
адмiнiстрацiскl

+ +

\.2

Заявлений лiцензований обсяг (денна

форма навчання/заочна форма
навчання)

.3а лiцензiсIо

25l15

За
в1.1сновками

експертi в

25l15 0/0

Кадрове забезпечення пiдготовки фахiвцiв заявленоi спецiальностi

2.1

Частка науково- п едагогiчних
працiвникiв з нау,ковими ступеняN,Iи та
вчеFIими званнями, якi забезпечують
виItладання .ltскцiйних годин соцiа,пьно-
г) Nlаrliтарногtl цIlк_lv J.исциtt.гt ilt

навча-цьного пJIа}Iу спецiальностi (% вiд
кiлькостi годин)

95 не
передба-
чено
навчаJIьFi
им
планом

0

у тому числi яtсi працюють у даноN{у
навча_пьному lакла:i за основним
мiсцем роботи

50 не
передба-
чено
навчальн
им
планом

0

2.2 Частка FIауково-педагогlчних
працiвникiв з науковими ступенями та
вченими званнями, якi забезпечуютъ
викладання лекцiйних годин
фундам ентLrIьного цикJIу дисциплiн
навчального плt1I{у спецiальностi (% вiд
кiлькостi годин)

95 не
передба-
чено
навчальн
им
планом

0

у тому.tис;ri якi гтрацкlють у даноN,Iу
нав(lа-пьному заtt.rалi за основним
мiсцем роботи

50 не
передба-
чено
I{авчальн
им
IIJlaHo\,{

0

з них: 40, не 0

Голова експертноi KoMicii ____. ,r) Бех Володимир Павлович

---#
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докторiв наук або професорiв (при

розрахунку частки локторiв наук або
професорiв дозволяеться
прирiвнювати дI]ох кандидатiв наук,
доцентiв, якi п,тають сr,аж

безпереlэвноi н a,vKo во -педагогi,шоТ

роботи в даноN,l)1 LIавчалыIому
закладi не менше l0 poKiB, а також е

авторами (спiвавторами)пiдруT никits,
навч€uIьних посiбникiв з грифом
MiHicTepcTBa освiти i науки, молодi
та спорту Украiни або монографiй,
до одного докторtl або професора)

iUte LIе

мсllше нiл< 1

доI(тор наук
або
irlrофесор на
25 осiб
;t_iI{ензованог

о обсягу

передба-
чено
навчальIJ
им
планом

л/-. J

Частка наукоtsо-педаго гi чних
працiвникiв з науковими ступенями
та вченими званнями. яl<i

забезпечують викладання лекцiйних
годин фахових дисциплiн
навчального l]Jlaнy спецiаiьностi (% вiд
кiлькостi годин)

9_5 100 +5

у тому числ1 якl працюIоть у даноN,r,ч

навчальному закладi за основним
мiсцем роботи

50 100 +50

з них:
докторiв наук або професорiв (при

розрахунку частки докторiв наук або
про фесорiв дозволясться
прирiвнювати двох кандидатiв наук.
доцентiв. якi пцаrоть стаж
безперервноi науково-педагогiчноТ

роботи в дано]\,1у навчальному
закладi не N,Iснше 10 poKiB. а Taкo)ti €

авторами (спiвав,горами)пiдру.лникiв.
навчальних посiбникiв з грифом
MiHicTepcTBa освiти i науки, молодi
та спорту Украiни або монографiй.
до од}lого доItтора або професора)

40.
aljIe не
мсtлше Hixt 1

лоl(тор наук
або
просРесор на
25 осiб
:ti Ilензованог
tl обсягу

55
(З особи)

+15

2.5
Flаявнiсть кафе;l1эи (чикловоi
rtoMiciT) з t|yH:aMetl rа-lьноl'
пiдготовки

+ + 0

2.6
Наявнiсть iсафедри зi спецiальноi
(фаховоi) пiдготовки, яку очолюс

фахiвець вiдповiдноi науково-
педагогiчriоТ спецiальностi :

+ + 0

доктор наук або гrрофесор + + 0

ка}Iдидат наук. доцент

3. Матерiально-технiчна база

11
J.I

Забезпеченiсть лабораторiями,
полiгонами, обладнанням,
необхiдним д.]Irl виконання
навч&,lьних пl]оI,рам (у % вiд

l00 100 0

Го-цова експертноТ Kolrlicii #1=/-.*Бех В олодимир Павлович
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IIотреби)
faэ./- Забезпеченiс,l,ь студентiв

I,yртожитком (у % вiд гrотреби)
70 q4) +)4 )

aa
J.J

Кiлькiсть робо.rих комп' ютерних
мiсць на 100 студентiв (KpiM
спецiальностей. якi належать до
галузей знань 01 02,.Фiзичне
виховання. cllopT i здоров'я ,цtолини"
i 0202,,Мис,гецтвtl". Kpiп,t

сrтецiальностi .,ffrтзайн")

12 1,1 1IalL
а1 ')

1 L,/-

з.4 Наявнiсть пунктiв харчування + + 0

з.5 Наявнiсть спортивного залу + + 0

з.6 Наявнiсть стадiону або
спортивного майданчика

+ + 0

).l Наявнiсть медичного пунItту + + 0

4.Навчально-методичне забезпечення

4.|
Ная вн icTb ос Bi t ltbo-
квалiфiкачiйллоi характеристики
фахiвuя (у т.ч. варiативноi коп,Iпоtlстtтт,t)

+ + 0

4.2
Наявнi сть осв_i,гньо-профес iйноi
програми пiдг,отовttи фахiвчя (у т.ч.
варiативноТ компоненти)

+ + 0

4.з
Наявнiсть FI авrIа-rIьFIого плану,
затвердженого,ч встановленому
порядку

+ + 0

4.4

Наявнiсть }laBLIajIbHo-

N,{етодичного забезпечеl{l]я для
кожноi навчальноi дисци п;tiни
навчального плану (% вiд потреби)

100 100 0

4.4.| Навчальних i робочих
навчаlIьних прог,рам дисциплiн

100 100 0

l/)т.а.-
Плаrriв семiнарських,
практичних заня,гь. завдань для
лабораторних робiт (% вiд потребrr)

100 100 0

4.4.з Методичних вказiвок i т,ематик
контрольних, к},рсових робiт

100 100 0

4,5

Наявнiсть пакетiв контрольних
завдань для перевiрки знань з

дисl]иплiн соцiал ьно-гуманiтарноТ.

фундамента:тьно I' та dlaxoBoT
пiдготовки (% вiл потреби)

100 100 0

4,6 Забезлеченiсть програмами Bcix
видiв практик1.1 (% вiд потреби)

100 100 0

4.]
Наявнiсть методичних указiвок
щодо виконання дипломних робiт
(проектiв), державних екзаменiв

+ + 0

4.8 Щидактичне забезпечення саN,Iостiйноi

роботи стулеrrтiв(у т.ч. з використанням
iнфорпrачiйних,гехнологiй), (вiдсоr:ок
вiд потреби)

100 100 0

4.9 Наявнiсть критерiiв оцiнювання + + 0

Gk"*Володtrмир ПавловичГолова експертFIоi KoMricii
_1-
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знань i BMiHb студентlв
5.Iнформацiйне забезпечення

5.1

Забезпеченicтb студешr,iB
пiдручниками. навчаjIьними
посiбниками FII-Iявними 1, в_lrаснiй

бiблiотецi (% вiд по,гребIл)

100 100 "0

5.2
Спiввiдношення посадових мiсць

У ВЛаСНИХ LIИТаЛI)НИХ ЗаЛаХ ДО

загальноТ чисельtIостi стулентiв (%

вiд потреби)

5 6,2 +\,2

5,з забезпеченiсr,ь чита-rьпих залiв
фаховими пеlэi оди.tним и видан[IяN,{и

8 27 +19

5.4 Можливiсть лоступу влtкладачiв i
студентiв до IHTepHeTy як джерела
iнформачii:
- наявнiсть обладнаних лrабораторiй
- наявнiсть кагталiв доступу

+

+

+

+

0

0

б.Якiснi характеристиItи пЦготовки фахiвцiв
6.1 Умови забезlте.tення державноi гарантiТ

якостi вищоi освiти
6.1 ,1 Виконання навчatльного плану за

показниками: перелiк навчаrrьних

дисциплiн. години, форми контролю, О/о

100 100 0

6.1.2 Пiдвиtцення квалiфiкацii викладачiв
постiйного складу за ocTaHHi 5 poItiB, ОZ

100 100 0

б.l .з Чисельнiсть науково-педагогiчних
(педагогiчних) праrцiвникiв, що
обслуговують сtrецiачьнiс,гь i працюють

у навчальному заклаl]i за осrrовним
мiсцем роботи. яtti займаlоться
вдосконаленням навчально-
методичного забезпечення) науковиN,Iи

дослiдженнями, гtiдготовкою
пiдрyчникiв та навчальних посiбникiв,7о

100 100 0

6.2 Резу-liьтати ocBiTH boi дiяльностi (piBeHb

пiдготовttи фахiвuiв), не менrпе О%

6.2.1 PiBeHb знань студеrtт,iв з гуманiтарноi та
соцizt тьнo-eKoHoMi чноi пiдготовки :

Н е п ер елб aLI ell о н аваIа,ць FI ].l м il j,laн о]\,1

6.2.1.1, Успiшно виконанi коI]трольнi завдання,
%

6.2.1.2 Якiсно виконаtri контрольFIi завданнrt
(оцiнки к5> i K4l>). %

о.,./. PiBeHb знань сr-удентiв з природниLlо -
HayKoBoi (фунламелlтальноi) пiдготовки :

Не перелбачено I{авчальни]\,I l]ланоN,I

6,2.2.\ Успiшно виконанi контрольнi завдання.
о//l|

6.2.2.2 Якiсно виконанi Ko}ITpoлbHi завдання
(очiнки <5> i к4>>), 7о

'"4

Голова ексlrертноi KoMiclj Володимир Павлович
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о.Z,э PiBerrb знань студентiв зi спецiа-цьноi
(фаховоi) пiдготовки:

6.2.з,| Успiшно виконанi контрольнi завдання,
%

90 100 +10

6.2.з.2 Якiсно виконанi контрольнi завдання
(оцiнки к5> i <4>), %

50 61 ,з +11,З

б.з Оргаr-riзацiя HayKoBoi роботи
6.3. 1 Наявнiсть у cTp.yкTypi навчального

закладу наукових пiдроздiлiв
+ + 0

o.J. / Участь студен,гiв у науковiй роботi
(наукова робота на кафедрах та в
лабораторiях. участь в наукових
конферегiцiях. ttoHtcypcax, виставках.
профiльних олiмпiадах тоцо)

+ + 0

Голова експертноi KoMiciT:
завiдувач кафедр и управлiння,
iнформацiйно-аналiтичноТ дiяльностi та свроiнтеграцiТ
Нацiонального педагогiчного унiверситету
iMeHi N4.П.Щрагоманова, заслужений дiяч /a.
науки i технiки УкраТни, ;iL-Yъ
доктор фiлософських наук, професор ---ёF-,,:z- В.П. Бех

Член експертноТ KoMicii:
декан факультету економiки та управлiння
Схiдноевропейського нацiонального

унiверситету iMeHi Лесi Украiнки,
доктор економiчних наук, професор
23 лшсmопаdа 2016 року

З експертними висновками ознайомлений:
Ректор Щрогобицького державно
педагогiчного унiверситету
iMeHi IBaHa Франка,
доктор фiлософських наук,

Л.г. Лiпич

Н.В.Скотна

ffiйiщ
,+rrыfiý

ьd

.- -_УГолова експертноi rtoMicii* <*г= ёZ2-,z '*/' Бех Володимир Павлович
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ЗВЕДЕНI ВIДОМОСТI
про дотримання лiцензiйних умов у сферi вищоi освiти

Порiвняльна таблиця дотримання технологiчних вимог щодо матеРiалЬно-
технiчного, навчально-методичного та iнформацiйного забезпечення
ocBiTHboТ дiяльностi у сферi виrцоi освiти зi спецiальностi 8.18010020

<Управлiнлля навчальним закладом (за типом)*?k?k?k>> (073 Менеджмент) за
ol ocBlд гим (магtстерським внем вишоr освlти

Найменування показника
(норматив1,)

Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
I1оказника

Вiдхилення
фактичного

значення
показника вiд
нормативного

Т ехн ол о z iчн i Bulvt о zu ъьуо d о л,t аm е р i ал ьн о - m, ехн i чн о z о

забезпе,tення ocBimHboi' diяльноспti у сферi вчъtlоl' освimъt

Започаткування провадження ocBiTHboT дiяльностi
1 . Забезпеченiсть примiщеннями
для проведення навчальних занять
та контрольних заходiв (кв. 1.1eTpiB

на одну особу для фактиLIного
контингенту студентiв та
заявленого обсягу з урахуванням
навчання за змiнами)

2,4 I0,2 +7,в

2. Забезпеченiсть муJIьтимедiйним
обладнанням для одночасного
використання в навчальних
аудиторiях (мiнiмальний вiдсоток
кiлькостi аудиторiй)

з0 40 +10

З . Наявнiсть соцiально-шобутовоТ
iнфраструктури:
1) бiблiотеки, у тому .tислi

читального залу
+ +

2) пунктiв харчування + +

3) актового чи концертного залу + +

4) спортивного залу + +

5) стадiону таlабо спортивних
майданчикiв

+
+

6) медичного пункту + +

4. Забезпеченiстъ здобувачiв
вищоi освiти гуртожитком
(мiнiмальний вiдсоток потреби)

70 100 +з0

ПровадженIIя освiтнъоi дiялъностi
5. Забезгrеченiсть комп'ютерними
робочими мiсцями, лабораторiями,
полiгонам и, обладнан ням,

+ I-г

Головае|(спер,гltt,t' t,tlrlicii <J_--,,,'з- |

Бех Вололимир Павлович
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устаткуванням, необхiдними для
виконання навчаJIьних планiв

Т ехн ол о z i чrt i. въtлt о е u tцсl d о н а в ч а.1 ь Ll о -.цl е m о d u Lt н о z о

забезпе,tеrпя ocBimHbo|' diяльносlпi у сферi втtъцо|' освiпlъ!

Започаткування провадження ocBiTHboT дiяльностi
1. Наявнiстъ опису освiтнъоТ
програми

+ +

2. Наявнiстъ навчалъного плану та
пояснювальнот записки до нього

+ +

Проваджен я освiтньоi дiялъностi
З. Наявнiстъ робочоI програми з
кожноi навчаJIьноi дисциплiни
навчаJIьного плану

+ +

4. Наявнiсть комплексу
навчалъно-методичного
забезпечення з кожнот навчальнот

дисциплiни навчального плану

+ +

5. Наявнiсть програми практичноi
пiдготовки, робочих програм
практик

+ +

6. Забезпеченiсть студентiв
навчальними матерiалами з KorKHoT

навчальноТ дисциплiни
навчального плану

+ +

7. Наявнiсть методичних
матерiалiв для проведення
атестацii здобувачiв

+ +

Т ех н о л о z i чн i в u "л,t о zч Lt1 о d о irt ф о рм ctt litiH oz о

з а б е зп e,Le l t. Llrl cl с в i mн ь о1' d iял ь н о сrп i у с ф ер i BTttt 1 о i' о с в i пl ъt

Започаткування провадження ocBiTHboT дiяльностi
1. Забезгrеченiстъ бiблiотеки
вiтчизняними та закордонними

фаховими перiодичними
виданнями вiдuовiдного або
спорiдненого профiлю, в тому
числi в електронному виглядi

не менш як
п'ять

найменчванъ
J

19 +14

2. Наявнiсть доступу до баз даних
перiодичних наукових видань
англiйською мовою вiдповiдного
або спорiдненого uрофiлю
(допускаеться спiльне
користування базами кiлькома
закладами освiти)

+ +

Провадження освiтнъоТ дiялъностi

Голова експертноl' KoMicij' _5:, , Za;l"Grx Володи м ир ПавrIови ч
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3. Наявнiсть офiцiйного веб-сайry
закJIаду освiти, на якому розмiщена
основна iнформацiя про його

дiялънiсть (струкryра, лiцензiТ та
сертифiкати про акредитацiю,
освiтня/освiтньо-наукова/
видавниLIа/атестацiйна (наукових
кадрiв) дiялънiстъ, навчальнi та
HayKoBi cTpyкTypнi пiдроздiли та iх
скJIад, перелiк навчальних
дисцигiлiн, rтравила прийому,
контактна iнформацiя)

+ +

4. Наявнiсть електронного

ресурсу закладу освiти, який
мiститъ навчально-методичнi
матерiали з навчальних дисциплiн
навчального плану, в тому числi в
системi дистанчiйного навчання
(мiнiмальний вiдсоток
навчальних дисциплiн)

60 61 +1

Голова експертноi KoMicii:
завiдувач кафедри управлiння,
iнформацiйно-аналiтичноi дiяльностi та свроiнтеграчii
Нацiонального педагогiчного унiверситету
iMeHi М.П.Щрагоманова, заслужений дiяч
науки i технiки Украiни,
доктор фiлософських наук, професор €r-

Член експертноТ KoMicii:
декан факулътету економiки та управлiння
Схiдноевропейсъкого нацiон€шьного

унiверситету iMeHi Лесi Украiнки,
доктор економiчних наук, професор
23 лuсmопаОа 2016 року

З експертними висновками ознайомлений:
Ректор,.Щрогобицького державно
педагогiчного унiверситету
iMeHi IBaHa Франка,
доктор фiлософсъких наук,

В.П. Бех

Л.г. Лiпич

Н.В.Скотна

Ёф
Бех Володимир Павлович
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