
Зведена таблиця пропозицій (обговорення)1 

 

освітньо-професійної програми (змін до ОПП) за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та 

технології»,      освітня програма «Управління проектами» 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
 

№ 

з/п 
Автор пропозиції / 

відношення до групи 

стейкхолдерів 

Дата 

надходження 

пропозиції / 

її оформлення 

Суть пропозиції, її обґрунтування Інформація від гаранта ОПП  про 

врахування пропозиції / 

обґрунтування причини не 

врахування пропозиції 

1 Бушуєв С.Д., зав.каф. 

УП, Войтенко О.С.,  

доцент каф. УП, 

Терентьєв О.О., д.т.н., 

проф. кафедри 

інформаційних 

технологій 

проєктування та 

прикладної 

математики 

04.02.2019 р. 

(висловлено на 

засіданні кафедри 

УП під час 

презентації 

проєкту ОПП) 

(протокол 

засідання кафедри 

УП №8 від 

04.02.2019) 

Представлення для обговорення проєкт 

ОПП. Обрання гаранта ОПП. 

Пропозиція щодо схвалення ОПП та 

подача її на затвердження до Вченої 

Ради університету. 

 

Схвалити без суттєвих зауважень ОПП. За 

результатом обговорення обрати гарантом 

ОПП к.т.н., доц. кафедри УП 

Веренич О.В. Подати розроблену ОПП на 

затвердження до Вченої Ради 

університету. 

 

2 Барабаш М.С./ 

представник 

роботодавців, 

Бушуєв С.Д., 

зав.каф.УП, 

Терентьєв О.О., 

д.т.н., проф. кафедри 

інформаційних 

технологій 

проєктування та 

прикладної 

математики, 

Веренич О.В., гарант 

ОПП 

05.05.2020 р. 

(висловлено на 

засіданні кафедри 

УП під час 

обговорення 

проєкту ОПП – 

онлайн режим) 

(протокол 

засідання кафедри 

УП №17 від 

05.05.2020) 

За результатами першого року 

упровадження внесення суттєвих змін 

не потребує. Необхідно врахувати 

вимоги до оформлення ОПП, за 

результатами обговорення ОПП на 

навчально-методичних рада 

(спеціальності та університету). 

Врахувати у ОПП. 

3 Бідюк П.І. / 25.01.2021 р. За результатами першого року Врахувати у ОПП. 

 
1 Дані оновлюються (додаються) щорічно, за результатами обговорення ОПП 



академічна 

спільнота, 

Бушуєв С.Д., 

зав.каф.УП, 

Терентьєв О.О., 

д.т.н., проф. кафедри 

інформаційних 

технологій 

проєктування та 

прикладної 

математики, 

Веренич О.В., гарант 

ОПП 

(висловлено на 

засіданні 

кафедри УП під 

час обговорення 

проєкту ОПП – 

онлайн режим) 

(протокол 

засідання 

кафедри УП 

№9 від 

25.02.2021) 

упровадження внесення суттєвих змін 

не потребує. Необхідно врахувати 

вимоги до оформлення ОПП, за 

результатами обговорення ОПП на 

навчально-методичних рада 

(спеціальності та університету). 

4 Веренич О.В., гарант 

ОПП, 

Терентьєв О.О., 

голова НМК за 

спеціальністю 

22.11.2021 р. 

(висловлено на 

засіданні 

кафедри УП під 

час обговорення 

проєкту ОПП) 

(протокол 

засідання 

кафедри УП 

№4 від 

22.11.2021) 

Пропозиція щодо: 

1. зміни назви професії, яку отримує 

випускник згідно зі змінами у 

Національному класифікаторі 

України: Класифікатор професій 

(ДК 003:2010) зі змінами внесеними 

25.10.2021; 

2. внесення коректив у ОПП 

відповідно до рекомендацій 

навчально-методичної комісії із 

галузі знань та навчально-

методичної комісії КНУБА. 

Врахувати у ОПП. 

5 Бушуєв С.Д., 

зав.каф. УП; 

Веренич О.В., гарант 

ОПП 

22.11.2021 р. 

(висловлено на 

засіданні 

кафедри УП під 

час обговорення 

проєкту ОПП) 

(протокол 

засідання 

кафедри УП 

№4 від 

22.11.2021) 

Пропозиція щодо внесення змін у 

розділи ОПП «Матеріально-технічне 

забезпечення» - за результатами 

упровадження міжнародних проєктів та 

оновлення матеріально-технічної бази 

кафедри. 

Врахувати у ОПП. 



6 Тригубенко Ю.В. / 

представник 

здобувачів, Веренич 

О.В., гарант ОПП 

22.11.2021 р. 

(висловлено на 

засіданні 

кафедри УП під 

час обговорення 

проєкту ОПП) 

(протокол 

засідання 

кафедри УП 

№4 від 

22.11.2021) 

Пропозиції щодо оптимізації видів 

навчальних занять в рамках ОПП. 

Внести зміни у види навчальних занять, в 

контексті зміни лабораторних занять на 

практичні за результатами навчального 

процесу та обговорення зі здобувачами. 

Врахувати у навчальному плані на 2022-

2023 навч.рік. 

7 А. Анісімов, 

В. Концевий, 

І.Бабаєв/ 

представники 

роботодавців 

17.10.2022 р. 

(висловлено на 

засіданні 

кафедри УП під 

час обговорення 

проєкту ОПП – 

онлайн режим) 

(протокол 

засідання 

кафедри УП 

№4 від 

17.10.2022) 

Пропозиції щодо внесення додаткових 

фахових компетентностей та 

програмних результатів, що будуть 

більш глибоко відображати специфіку 

ОПП.  

Врахувати у оновленому ОПП 2023-2024 

навч. року. За результатом обговорення 

додати до фахових компетенцій КС 15 

«Здатність застосовувати гнучкі підходи в 

управлінні проєктами створення ІТ-

технологій», КС 16. Здатність створювати 

та впроваджувати проєкти діджіталізації в 

організаціях та ПР 12 «Застосовувати 

знання та підходи щодо створення, 

контролю та управління процесами 

створення інформаційних систем та 

технологій, розробка яких базується на 

застосуванні гнучких підходів», ПР 13 

«Аргументувати підходи та управлінські 

рішення, які обрані для управління 

проєктами із діджіталізації організації на 

основі аналізу діяльності, функціонування, 

вирішення завдань, стратегії і технічних 

характеристик організації; мати навички 

знаходити нестандартні рішення, 

здійснювати ефективну комунікацію для 

виявлення потреб на проблем 

підприємства, презентувати результати 

проєкту, знати стратегії та підходи щодо 

управління зацікавленими сторонами 

проєкту з метою успішного упровадження 

останнього». 



За результатами внесених змін оновити 

матрицю відповідності програмних 

компетентностей компонентам освітньої 

програми та Матрицю забезпечення 

програмних результатів навчання 

відповідними компонентами освітньої 

програми. 

8 Веренич О.В., гарант 

ОПП 
17.10.2022 р. 

(висловлено на 

засіданні 

кафедри УП під 

час обговорення 

проєкту ОПП – 

онлайн режим) 

(протокол 

засідання 

кафедри УП 

№4 від 

17.10.2022) 

Пропозиції щодо внесення змін у 

розділи ОПП: 

1. Внести зміни у ОПП за результатами 

оновлення офіційного сайту КНУБА 

Врахувати у оновленому ОПП 2023-2024 

навч. року. 



 


