
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну7 програму «Інформаційна діяльність підприємства» 

фахового молодшого бакалавра
зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Відокремленого структурного підрозділу
«Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж Національного 

університету водного господарства та природокористування»

Рецензована освітньо-професійна програма «Інформаційна діяльність 

підприємства» (далі ОПП) підготовки з добувачів освіти 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність містить: вимоги до осіб, які можуть розпочати 

навчання за програмою; зміст підготовки здобувачів фахової передвшцої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання; обсяг кредитів ЄКТС, 

необхідний для здобуття ступеня фахової передвшцої освіти; перелік освітніх 

компонентів і логічну послідовність їх виконання; форми атестації здобувачів 

фахової передвшцої освіти; вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості 

фахової передвшцої освіти; перелік компетентностей випускника.

ОПП розроблена на основі Державного стандарту фахової передвшцої 

освіти зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі 

знань 07 Управління та адміністрування освітньо-професійного ступеня «фаховий 

молодший бакалавр» від 22.06.2021р. № 704.

Мета освітньо-професійної програми - формування та розвиток загальних і 

професійних компетентностей, що направлені на здобуття з добувачем освіти: 

теоретичних знань, вмінь і навичок щодо вирішення типових спеціалізованих 

задач та практичних проблем з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, 

інформаційної діяльності підприємства; підготовка здобувачів фахової 

передвшцої освіти до подальшого навчання за обраною спеціальністю.

ОПП фахового молодшого бакалавра базується на адаптації та 

впровадженні в професійну діяльність знань, аналітичних, комунікативних, 

організаторських, підприємницьких навичок інтегративного вирішення завдань 

інформаційної діяльності суб’єктів підприємництва, які повинні об’єктивно 

оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти сутність і 

тенденції розвитку відносин у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 



діяльності, розробляти і вирішувати питання розвитку суб’єктів господарювання в 

цілому.

Освітньо-професійна програма складена логічно, у ній чітко вмотивовані 

компетентності та результати навчання, які мають практико-орієнтований 

характер. У рецензованій ОПП практики знаходяться в розділі обов’язкових 

компонент, що дає можливість здобувачам освіти набути практичні навички та 

спеціальні компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності в 

сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, зокрема, інформаційній 

діяльності підприємства.

Якісно сформовані: матриці відповідності компетентностей, результатів 

навчання випускника освітнім компонентам ОПП; матриця відповідності 

результатів навчання та компетентностей, яка відображає вплив результатів 

навчання на забезпечення формування інтегральної, загальних та фахових 

компетентностей.

Варто відмітити, що перелік обов’язкових та вибіркових компонент 

освітньої програми, сформований розробниками, враховує освітні реформи та 

потреби сфери інформаційної діяльності підприємства.

Розроблена ОПП має високий рівень забезпеченості навчально-методичною 

документацією та матеріалами. Якість рецензованої ОПП не викликає сумнівів. 

Освітньо-професійна програма «Інформаційна діяльність підприємства» може 

бути рекомендована для підготовки здобувачів освіти за освітньо-професійним 

ступенем фаховий молодший бакалавр зі спеціальності 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність.
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