
РЕЦЕНЗIЯ _ ВIДГУК
на освiтньо-професiЙну програму <<Менеджмент>> зi спецiальностi 073

<<Менедясмент>> галузi знань 07 <Управлiння та адмiнiстрування>> першого

(бакалаврського) рiвня вищоi освiти у Бiлоuеркiвському наuiональному
аграрному унiверситетi

освiтньо-професiйна програма <<Менеджмент)), що реалiзусться у
Бiлоцеркiвсъкому нацiоналъному аграрному унiверситетi, складена вiдповiдно до

.u""n."rx цiлей та завдань пiдготовки фахiвцiв першого (бакалаврського) рiвня
вищоi освiти з менеджменту, вiдповiдае Стандарту вищот освiти за спецiальнiстю

07з <Менеджмент>> галузi знань 07 <Управлiння та адмiнiстрування) для першого

(бакалаврського) рiвня вищоi освiти, затвердженому HaKzrзoM MiHicTepcTBa освiти i

"uy*" 
Украiни :Ts l tos вtд29.10.2018 р. iт цiлi вiдповiдають Micii та стратегiТ закладу

вищоi освiти.
освiтня про|рама с логiчною, передбачае обrрунтоване посднання аудиторних

годин iз самостiйною роботою здобувачiв вищоi освiти, що дозволяе забезпечити

очiкуванi програмнi результати навчання та сформувати систему загальних та

спецiальних (фахових) компетентностей з данот спецiальностi.

,.Що переваг освiтньо-професiйноi програми вiдноситься достатньо широкиli

перелiк 
""6iр*о"их 

дисциплiн, що демонструе студентоцентрований пiдхiд, сприяе

роr-rр."нюдiапазону знань студентiв та формуванню iх iндивiдуальних траекторiй

навчання.
навчальний план пiдготовки бакалаврiв повнiстю вiдповiдае ocBiTHbo-

професiйнiй програмi. Послiдовнiсть.вивчення дисциплiн, перелiк обов'язкових та

"йбЦ*о"r* 
компонентiв вiдповiдають структурно-логiчнiй cxeMi пiдготовки

здобувачiв вищоI освiти.

ЩiнниМ с те, щО програма враховуС галузевий та регiональний контекст, досвiд

вiтчизняних та iноземних програМ, Що дозволяс пiдвищити якiсть знань здобувачiв

вищот освiти, а, отже, iх конкурентоспроможнiсть на ринку прачi, Щьому також

сприяе академlчна мобiльнiсть, акцент на практичнiй складовiй програми.

слiд також зазначити, що у освiтньо-професiйнiй програмi значна увага
придiлясться формуванню соцiальних навичок (soft skills), якi формуються такими

оЬвiтнiмИ компонеНтами, яК <ЛiдерствО та командоТворення)), <<Менеджмент)),

<МенеджменТ персон€шу), <Самоменеджмент), <<Комунiкативний менеджмент))

тощо.
Отже, представлена освiтньо-професiйна програма <Менеджмент> вiдповiдас

сучасним вимогам i може бути рекомендована до впровадження в освiтнiй процес

пiдrоrо"*и здобувачiв вищот освiти першого (бакалаврського) рiвня зi спецiальностi

О7з <МенеджrЬrrо га-гlузi знань о7 <Управлiння та адмiнiстРування) денноТ i

заочноТ форми навчання.
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