
ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ДО ПРОЄКТУ ОПП 

«Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» 

№ 

з/п 

ПІБ 

стейкхолдера 

Підприємство 

/ організація 

Пропозиції Примітки 

1.  Колумбет Віра  

Володимирівна 

Батьківський 

комітет 

Розширити спектр дисциплін за 

вибором студента такими ОК:  

«Валеокіберетика», «Психологія 

успіху», «Проектування та 

експертиза інформаційно-

освітнього середовища», 

«Технології STEM-освіти», 

«Організація проектної 

діяльності». Це дасть можливість 

здобувачам вищої освіти мати 

більші можливості щодо вибору 

ОК. 

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію 

на засіданні 

кафедри 

педагогіки. 

Протокол №3 

від 

10.09.2019 р. 

2.  Корсун 

Ярослав 

Петрович 

директор 

Рівненського 

коледжу 

НУБіП 

України 

Запропоновано ОК «Керівник 

закладу освіти» перенести з 

блоку вибіркових дисциплін в 

цикл обов’язкових дисциплін, 

адже в магістрів спеціальності 

«Освітні, педагогічні науки» 

необхідно сформувати ЗК 01, ЗК 

02, ЗК 03, ЗК 07, ЗК 08, ЗК 10, 

ЗК 11; СК 01, СК 02, СК 07, СК 

09, СК 10, СК 13, СК 14; ПРН 01, 

ПРН 02, ПРН 05, ПРН 06, ПРН 

09, ПРН 10, ПРН 12, ПРН 14, 

ПРН 15, ПРН 16. 

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію 

на засіданні 

кафедри 

педагогіки. 

Протокол №5 

від 

26.11.2019 р. 

3.  Сопівник 

Руслан 

Васильович 

завідувач 

кафедри 

педагогіки 

НУБіП 

України 

Дисципліну «Лідерологія» з 

блоку вибіркових дисциплін 

перенести в цикл обов’язкових 

дисциплін, адже вона дозволяє 

сформувати в студентів «м’які» 

навички (Soft Skills) 

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію 

на засіданні 

кафедри 

педагогіки. 

Протокол №6 

від 

03.12.2019 р. 

4.  Биков Валерій 

Юхимович 

директор 

Інституту 

інформаційних 

технологій і 

засобів 

навчання 

НАПН 

України 

Дисципліну «Ділова іноземна 

мова» перенести з блоку 

вибіркових дисциплін в цикл 

обов’язкових, адже для ІТ мовою 

програмування на мові оригіналу 

є англійська. Тому знати ділову 

іноземну мову потрібно 

обов’язково.  

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію 

на засіданні 

кафедри 

педагогіки. 

Протокол №7 

від 

11.12.2019 р. 

5.  Куклін Олег 

Володимирович 

директор 

Черкаського 

державного 

Вилучити дисципліну 

«Мультимедійні технології в 

освіті» з навчального плану у 

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію 



бізнес-

коледжу 

зв’язку з тим, що теми цієї 

дисципліни частково наповнені 

змістовим оформленням 

дисциплін «Сучасні технології 

програмування», «Web-

програмування», «Мобільні 

технології навчання». 

на засіданні 

кафедри 

педагогіки. 

Протокол №7 

від 

11.12.2019 р 

6.  Іщенко Тетяна 

Дем’янівна 

директор 

Державної 

установи 

«Науково-

методичний 

центр вищої та 

фахової перед 

вищої освіти» 

З метою формування у 

здобувачів вищої освіти «м’яких 

навичок» запропоновано ввести 

в навчальний план дисципліну 

«Лідерство в освіті та ІТ». 

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію 

на засіданні 

кафедри 

педагогіки. 

Протокол № 

10-D від 

12.03.2020 р.  

7.  Прохорчук 

Олександр 

Михайлович 

доцент 

кафедри 

педагогіки 

НУБіП 

України 

З метою формування 

дослідницьких умінь здобувачів 

вищої освіти, додати до ОПП 

підготовку курсові роботи з 

дисципліни «Інформаційні 

технології в управлінні освітнім 

процесом». 

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію 

на засіданні 

кафедри 

педагогіки. 

Протокол 

№10-D від 

12.03.2020 р. 

8.  Кучай 

Олександр 

Володимирович 

доцент 

кафедри 

педагогіки 

НУБіП 

України 

Збільшити кількість годин 

(кредитів) на практичне 

навчання: 

- науково-виробнича практика – 

120 год. (4 кредити) 

- виробнича (асистентська) 

практика – 150 год. (5 

кредитів) 

- виробнича (переддипломна) 

практика – 270 год. (9 

кредитів). 

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію 

на засіданні 

кафедри 

педагогіки. 

Протокол 

№11-D від 

03.04.2020 р. 

9.  Сопівник 

Руслан 

Васильович 

 

завідувач 

кафедри 

педагогіки 

НУБіП 

України 

Змінити назву ОК «Лідерологія» 

на «Лідерологія в освіті та ІТ», у 

зв’язку з внесенням до неї тем, 

пов’язаних із лідерством у галузі 

ІТ. 

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію 

на засіданні 

кафедри 

педагогіки. 

Протокол 

№12-D від 

14.04.2020 р.  

10.  Прохорчук 

Олександр 

Михайлович 

доцент 

кафедри 

педагогіки 

НУБіП 

України 

Дисципліну «Педагогічні та 

психологічні засади 

міжособистісної взаємодії у 

віртуальному освітньому 

середовищі» перенести з циклу 

обов’язкових дисциплін у блок 

вибіркових дисциплін. 

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію 

на засіданні 

кафедри 

педагогіки. 

Протокол 



№12-D від 

14.04.2020 р. 

11.  Буцик Ігор 

Михайлович 

доцент 

кафедри 

педагогіки 

НУБіП 

України 

Об’єднати зміст ОК «Теорія та 

методика професійного 

навчання», «Освітні технології», 

«Педагогіка вищої школи» в 

один ОК «Педагогіка вищої 

школи» у зв’язку із загальною 

вимогою щодо укрупнення 

дисциплін навчального плану. 

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію 

на засіданні 

кафедри 

педагогіки. 

Протокол 

№12-D від 

14.04.2020 р. 

12.  Капустянчик 

Вікторія 

Євгенівна 

магістрантка 

ІКТО-19001м 

Дисципліну «Методологія та 

організація наукових досліджень 

з основами інтелектуальної 

власності» перенести з 

вибіркового блоку в цикл 

обов’язкових дисциплін. Ця 

дисципліна для магістра є 

важливою, зокрема для 

підготовки магістерської роботи 

та курсових робіт. 

Розглянуто та 

схвалено 

пропозицію 

на засіданні 

кафедри 

педагогіки. 

Протокол 

№13-D від 

22.04.2020 р. 

 


