
Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Гуманітарно – педагогічний факультет 

Протокол № 6 
20.04.20 р. м. Київ 

Засідання клубу аграрного та освітньо-наукового консалтингу: 
Присутні: 68 із 77 членів клубу аграрного та освітньо-наукового консалтингу. 

 
Порядок денний: 

1. Про актуальність підготовки фахівців ОП «Інформаційно-комунікаційні технології у 
навчанні» та обговорення ОПП «Інформаційно-комунікаційні технології у освіті». 
2. Про перспективи розвитку освітньої галузі враховуючи досягнення сучасних цифрових 
технологій.  
3. Про актуальність підготовки фахівців ОП «Професійна освіта (Аграрне виробництво, 
переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)». 

Слухали: 
1.Прохорчук О. керівник клубу (КАТОК). 
2.Сопівник Р. Завідувач кафедри педагогіки НУБіП України. 
3.Кучай О. Гарант ОП ІКТО. 
4.Іщенко Т. Директор НМЦ «Агроосвіта». 
5. Корсун Я. Директор ВП Рівненський коледж НУБіП України. 
6. Члени Клубу (студенти).  
7. Науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки. 
8. Васюк О.В., гаранта ОПП «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка 
сільськогосподарської продукції та харчові технології)». 
 

Виступили: 
1. Прохорчук О.М. про перспективи розвитку клубу в період карантину. 
2. Сопівник Р.В. про актуальність підготовки студентів за ОПП «Інформаційно-
комунікаційні технології у освіті» та ОПП «Професійна освіта (Аграрне виробництво, 
переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)», а також про 
підсилення підготовки студентів інших ОП з урахуванням змін, які вносить 
цифровізація освіти. 

3. Кучай О.В. про перспективи підготовки сучасних педагогічних працівників з 
урахуванням досвіду зарубіжних колег, а також новинки ІТ у освітній галузі. 

4. Іщенко Т.Д. про гостру потребу освітньої галузі у фахівцях педагогах, які вільно 
володіють ІТ-технологіями, й Soft-skills, про актуальність співпраці Науково-
методичного центру вищої, та фахової передвищої освіти та кафедри педагогіки НУБіП 
України у контексті підготовки високопрофесійних фахівців освітньої галузі. 

5. Корсун Я.П. про міжкафедральну навчальну лабораторію, про випускників кафедри 
педагогіки НУБіП України, у яких має потребу Рівненський коледж НУБіП України, 
про актуальність ОПП «Інформаційно-комунікаційні технології у освіті», «Педагогіка 
вищої школи» підготовка за якими ведеться кафедрою педагогіки, а також про 
проходження практики і стажування студентами кафедри педагогіки у його установі. 
Також Ярослав Петрович зазначив, що докладно вивчивши ОПП «Інформаційно-
комунікаційні технології в освіті» він з колегами рекомендували б 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. 

6. Капустянчик В. про переваги студентського навчання, й написання магістерської 
кваліфікаційної роботи за спеціальністю ІКТО, також про імплементацію отриманих у 



процесі навчання знань у освітній процес Путрівського НВК. Також вона додала, що 
Дисципліну «Методологія та організація наукових досліджень з основами 
інтелектуальної власності» варто перенести з вибіркового блоку в цикл обов’язкових 
дисциплін. Ця дисципліна для магістра є важливою, зокрема для підготовки 
магістерської роботи та курсових робіт. Шакун Н. про внесок кожного члена у роботу 
«Клубу аграрного та освітньо-наукового консалтингу». 

7. Краснюк В.М. з метою формування організаційно-управлінських компетентностей 
запропонував викласти зміст компетентності ЗК 08 у такій редакції: Здатність 
працювати в команді та діяти з позиції лідера та ПРН 12: Уміти діяти з позиції лідера, 
планувати час, раціонально розпоряджатись ресурсами та працювати в команді. 

8. Кисленко О. запропонувала до скорегувати СК 07, СК 08, СК 14 та ПРН 02, ПРН 16, 
ПРН 18, ПРН 19, ПРН 24 з підкресленням специфіки ОПП «Професійна освіта (Аграрне 
виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)». 

 
           Президент клубу аграрного та освітньо-наукового консалтингу              Прохорчук О.М. 


