
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми 

«Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання» 

другого(магістерського) рівня вищої освіти 

на здобуття освітнього ступеня «магістр» 

за спеціальністю 073 Менеджмент 

для вступників 2019 р. 

Пропозиції Обґрунтування пропозицій Відповідь на 

пропозицію 

Зміна назви 

дисципліни 

«Англійська мова» на 

«Комунікативний курс 

англійської мови» 

В ОПП програмі зазначено, що однією із 
компетентностей, що мають бути сформовані 
під час навчання у майбутнього керівника: 
«здатність до спілкуватися з представниками 
інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів 
економічної діяльності)». Ключовим 
моментом є набуття навичок спілкування, 
тому вважаємо доречним внести зміни до 
назви дисципліни. Замінити назву 
«Англійська мова» на «Комунікативний курс 
англійської мови».  

 

Ініціатор внесення змін: рішення Навчально-
методичної ради  ІДГУ (Протокол № 3) 

 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі 

пропозицію 

враховано 

Збільшити кількість 

кредитів на вивчення 

іноземної мови 

Особливості соціально-економічного 

розвитку прикордонного регіону Півдня 

України та сучасні вимоги ринка праці 

диктують необхідність знання іноземної мови 

сучасним керівником задля використання 

можливостей транскордонного 

співробітництва, налагодження 

комунікаційних зв’язків, розширення та 

розвитку інтеграційних процесів в діяльності 

як окремих господарських суб’єктів так і 

регіону в цілому з сусідніми європейськими 

країнами: Румунією, Угорщиною, Австрією, 

Німеччиною, тощо. Тому вважаємо за 

доцільне рекомендувати збільшити кількість 

кредитів відведених на вивчення іноземної 

мови. 

 

Ініціатор внесення змін: директор  

Ізмаїльського міськрайоного центру 

зайнятості Довгаль В.О. 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі 

пропозицію 

враховано 



Зміна назви 

дисципліни 

«Психологія 

управління на 

«Психологія 

управління та 

самоменеджмент 

сучасного керівника» 

Сучасні недетерміновані умови 

функціонування суб’єктів господарювання, 

які характеризуються швидкою зміною як 

чинників зовнішнього оточення так і стану 

внутрішніх ресурсів організації, особливо 

людських, потребують вивчення дисципліни 

«Психологія управління», опанування 

майбутнім керівником  технологій роботи з 

персоналом. Разом з тим звернемо увагу на 

той момент, що успіх діяльності організації 

може забезпечити лише керівник, який 

володіє не лише технологіями роботи з 

персоналом, але й здатний до саморозвитку, 

має навички ефективного самоменедженту, 

здатен забезпечити особистий  професійний 

розвиток та планування власного часу. Тож 

рекомендуємо уточнити назву дисципліни — 

«Психологія управління та самоменеджмент 

сучасного керівника». 

Ініціатор внесення змін: випускник 

спеціальності 073 Менеджмент ОПП 

«Менеджмент. Управління навчальним 

закладом» директор Новонекрасівській ЗОШ 

І-ІІІ ступенів Арешкіна О.С. 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі 

пропозицію 

враховано 

Зміна назви 

«Інформаційне 

забезпечення 

управлінської 

діяльності» на 

«Інформаційно-

комунікаційне 

забезпечення 

управлінської 

діяльності» 

Ефективне інформаційне забезпечення 

управлінської діяльності неможливе без 

застосування сучасних інформаційних 

продуктів та створення дієвих внутрішніх і 

зовнішніх комунікації. До того ж, акцентуємо 

увагу, що однією із компетентностей 

зазначених у стандарті підготовки здобувачів 

за другим освітнім рівнем «магістр» 

спеціальності 073 Менеджмент зазначена: 

«Здатність застосовувати спеціалізоване 

програмне забезпечення та інформаційні 

системи для вирішення задач управління 

організацією», тобто важливим є формування 

навичок використання інформаційних та 

комунікаційних технологій. Тому вважаємо 

необхідним уточнити назву дисципліни і 

замінити її на «Інформаційно-комунікаційне 

забезпечення управлінської діяльності» і 

врахувати цей аспект у змісті навчальної 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі 

пропозицію 

враховано 



дисципліни. 

Ініціатор внесення змін: завідувач кафедри 

менеджменту Полтавської державної академії 

проф. Маркіна І.А. 

Зміна обсягів 

навчальних 

дисциплін: 

- «Стратегічний 

маркетинг» 

(зменшення на 1 

кредит); 

- «Інформаційно-

комунікаційне 

забезпечення 

управлінської 

діяльності» 

(зменшення на 1 

кредит); 

- «Комунікативний 

курс іноземної мови»                   

(збільшення на 2 

кредити) 

 

Пропозиція обґрунтована необхідністю 

впорядкування кількості кредитів у семестрі 

внаслідок введення нових дисциплін. 

 

Ініціатор внесення змін: робоча група з 

розробки ОПП 

За результатами 

обговорення на 

засіданні 

кафедри 

пропозицію 

враховано. 

 


