
ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ДО ПРОЄКТУ  
ОНП 011 «Освітні педагогічні науки» 

 
№ 
з/п 

ПІБ 
стейкхолдера 

Підприємство / 
організація 

Пропозиції Примітки 

На базі ОС «Магістр» 
1 Лісовець Олег 

Васильович 
завідувач 
кафедри соціальної 
педагогіки і соціальної 
роботи Ніжинського 
державного 
університету ім. М. 
Гоголя 

Позитивно схвалено 
ґрунтовно розроблені освітні 
компоненти за вибором 
здобувачів за спеціальністю 
та логічну послідовність 
вивчення дисциплін, що 
сприяє формуванню 
визначених компетентностей 
та узгоджується із 
загальними цілями ОНП. 

Розглянуто на 
засіданні кафедри 
педагогіки. 
Протокол № 8  від 
27.02.2018 р.  

2 
 

Краснюк 
Василь 
Миколайович 

директор 
Березоворудського 
аграрного коледжу 
Полтавської 
державної аграрної 
академії 

З метою підкреслити 
специфіку ОНП до 
навчального плану (цикл 
вибіркові дисципліни за 
спеціальністю) внесені ВК 
«Інноваційні технології в 
освіті». 
 

Розглянуто і 
схвалено на 
засіданні кафедри 
педагогіки. 
Протокол № 12 від 
21.03 2019 року. 

3 Шинкарук 
Лідія 
Василівна  

 

 

 

О. Януш  

завідувач 
кафедри виробничого 
та інвестиційного 
менеджменту НУБіП 
України  
 
 
 
компанія Stella 

Відмічено оригінальний 
підхід до розробки ОНП, 
врахування 
компетентностей, 
спрямованих на професійну 
діяльність у закладах освіти 
та сферах, пов’язаних з 
аграрним виробництвом; 
структурно-логічну 
побудову ОНП, яка сприяє 
досягненню здобувачами 
визначених 
компетентностей. 
Запропоновано ввести ВК 
«Проєктування в освіті» з 
метою формування  
здатностей розробки 
дослідницько-інноваційних 
проєктів та управляти ними, 
проявляти лідерські якості.  
Запропоновано внести 
ВК«Інноваційні технології в 
освіті»    

Розглянуто і 
схвалено на 
засіданні кафедри 
педагогіки. 
Протокол № 11 від 
26.12.2018р. 

4 На підставі 
анонімного 
електронного 
анкетування 
здобувачів 
 

Аспіранти 011 
«Освітні педагогічні 
науки» НУБіП 
України 

З метою посилення 
інформаційно-
комунікативної 
компетентності 
запропоновано до блоку 
обов’язкових дисциплін 
ОНП ввести  «Інформаційне 
забезпечення аграрної освіти 
і виробництва», що 

Розглянуто та 
схвалено 
пропозицію на 
засіданні кафедри 
педагогіки. 
Протокол № 10 від 
10.04. 2019 р. 



допоможе оволодіти 
культурою і сприйняттям 
сучасної інформації, 
нормами та принципами 
побудови інформаційного 
простору, а також 
дотримуватись вимог до 
якісного інформаційного 
забезпечення аграрної освіті 
і виробництва на засадах 
академічної доброчесності.  

5 А.Сухіх 
 

 

 

О.Януш 

Інститут 
інформаційних 
технологій і засобів 
навчання АПН 
України 
 
компанія Stella 

Запропоновано внести до 
ОНП ОК «Ціннісний 
світогляд і сталий розвиток» 

Розглянуто та 
схвалено 
пропозицію на 
засіданні кафедри 
педагогіки.  
Протокол №10 від 
26.05.2020 

6 Альохін 
Володимир 
Ілліч  

 
 
 

Директор ВСП 
«Немішаївський 
фаховий  
коледж НУБіП 
України», кандидат 
сільськогосподарських 
наук, доктор філософії 
в галузі державного 
управління,  
заслужений працівник 
с.-г. України 

З метою підкреслити 
специфіку ОНП до 
навчального плану (цикл  
обов’язкових дисциплін за 
спеціальністю) ввести ОК 
«Ціннісний світогляд і 
сталий розвиток» з метою 
необхідності оволодіння 
знаннями про сучасні 
біономічні процеси та 
екологічні цінності.  

Розглянуто та 
схвалено 
пропозицію на 
засіданні кафедри 
педагогіки.  
Протокол №10 від 
26.05.2020 

7 Ломейко 
Олександр 
Петрович 

Проректор 
Таврійського 
державного  
агротехнологічного 
університету 
ім. Дмитра Моторного 

З метою формування 
компетентностей готовності 
до використання сучасних 
методів й технології 
наукової комунікації 
українською та іноземними 
мовами запропоновано до 
блоку обов’язкових 
дисциплін за спеціальністю 
внести ОК «Кроскультурна 
комунікація». 
 

Розглянуто та 
схвалено 
пропозицію на 
засіданні кафедри 
педагогіки.  
Протокол № 9 від 
15.04.2020 р. 

8 Пропозиція 
проєктної 
групи  

Проєктна група З метою оптимізації ОНП 
запропоновано розширити 
ОК «Педагогіка вищої 
школи» шляхом введення 
ОК «Педагогіка і управління 
закладом вищої освіти» у 
зв’язку з сучасними 
освітніми тенденціями та 
вдосконаленням системи 
управління закладами вищої 
освіти.  

Розглянуто та 
схвалено 
пропозицію на 
засіданні кафедри 
педагогіки. 
Протокол №16 від 
21.12.2020 р.  

9 Пропозиція 
від аспірантів  

Рада аспірантів 
гуманітарно-
педагогічного 
факультету 

Запропоновано у 2 семестрі 
передбачити дослідницький 
блок для роботи над 
дисертаційною працею, а в 
3-ому семестрі продовжити 

Розглянуто та 
схвалено 
пропозицію на 
засіданні кафедри 
педагогіки. 



вивчення освітніх 
компонентів   

Протокол № 22 від 
07.04.2021 р. 

10 Пропозиція 
проєктної 
групи  

Проєктна група З метою оптимізації ОНП 
запропоновано освітній 
компонент «Проєктування в 
освіті» з вибіркових 
перенести в цикл 
спеціальної (фахової) 
підготовки, бо проєкти стали 
невід’ємною складовою 
практики управління 
освітнім процесом, а 
освітніх компонент 
«Кроскультурна 
комунікація» — у вибіркові. 

Розглянуто та 
схвалено 
пропозицію на 
засіданні кафедри 
педагогіки. 
Протокол № 22 від 
07.04.2021 р. 

11 Москальова 
Людмила 
Юріївна  
 та пропозиція 
від 
випускників 

доктор педагогічних 
наук, професор 
проректор з наукової 
роботи 
Мелітопольського  
державного 
педагогічного 
університету  
імені Богдана 
Хмельницького 

Позитивно оцінено 
можливість формування 
ОПП індивідуальної 
освітньої траєкторії та 
м’яких навичок. 
Запропоновано збільшити 
перелік вибіркових 
дисциплін, зміст яких був би 
спрямований на формування 
компетентностей, 
пов’язаних із розвитком 
лідерських якостей та 
критичного мислення 

Розглянуто та 
схвалено 
пропозицію на 
засіданні кафедри 
педагогіки. 
Протокол № 22 від 
07.04.2021 р.  

 


