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Голова - гарант ОПП, професор кафедри психології, педагогіки та 

менеджменту, доктор економічних наук, професор Грозний І.С.

Секретар - ст.викладач кафедри психології, педагогіки та менеджменту 

Харагірло В.Є.

Горошкова Л.А. - член робочої групи, професор кафедри психології, 

педагогіки та менеджменту, доктор економічних наук, професор

Андрушків Б.М. - зовнішній експерт освітньо-професійної програми, 

професор кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг 

Тернопільського НТУ ім. Івана Пулюя, доктор економічних наук, професор, 

президент Академії соціального управління, член Президії Академії 

економічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України.

Пуліна Т.В. - зовнішній експерт освітньо-професійної програми, доктор 

економічних наук, завідувач кафедри менеджменту, професор кафедри 

менеджменту, академік АЕН України, директор бізнес-інкубатору 

Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя.

Запрошені:

Денисова А.В., в.о. заступника директора з навчальної роботи 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти;

Сахно В.О., к.сільгосп.наук, завідувач кафедри технологій навчання, 

охорони праці та дизайну, доцент

Усього осіб: 7



Порядок денний:

1. Про необхідність розширення переліку дисциплін вільного вибору 

здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 073 Менеджмент.

Доповідачі: гарант ОПП, завідувач кафедри психології, педагогіки та 

менеджменту, доктор економічних наук, професор Грозний І.С., д.екон.наук, 

професор Горошкова Л.А.

1. Слухали:

Про необхідність розширення переліку дисциплін вільного вибору 

здобувачів вищої освіти з метою посилення циклу професійної підготовки 

для здобуття фахових компетентностей та розвитку науково-педагогічних 

умінь відповідно до індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої 

освіти.

Акцентовано увагу на необхідності викладачам ОПП враховувати 

особисті потреби здобувачів освіти для формування індивідуальної освітньої 

траєкторії з правом вибору інших освітніх компонентів ОПП.

Ухвалили:

1. Розширити перелік вибіркових дисциплін, з метою посилення циклу 

професійної підготовки здобувачів вищої освіти для здобуття фахових 

компетентностей та розвитку науково-педагогічних умінь відповідно до 

індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти.

2. Викладачам ОПП враховувати особисті потреби здобувачів освіти 

для формування індивідуальної освітньої траєкторії з правом вибору інших 

освітніх компонентів ОПП.

«За» — 7

«Проти» - 0

«Утримались» - 0



2. Про внесення кандидатур зовнішніх стейкголдерів до освітньо- 

професійної програми «Управління навчальним закладом» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент.

Доповідач: гарант ОПП, професор кафедри психології, педагогіки та 

менеджменту д. екон. наук, професор Грозний І.С.

1. Слухали:

Про внесення кандидатур зовнішніх стейкхолдерів до освітньо- 

професійної програми «Управління навчальним закладом» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент.

Виступили:

Гарант освітньо-професійної програми «Управління навчальним 

закладом» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 

Менеджмент Грозний І.С., який зазначив, що спираючись на аналіз 

тенденцій розвитку спеціальності, прогностичних тенденцій ринку праці, 

отримання зворотного зв’язку та унормування співпраці з роботодавцями, 

пропонується до складу стейкхолдерів увести:

Опіийко Я.Ю. - директор Білоцерківського навчально-виховного об’єднання 

«Звитяга», Білоцерківської міської ради Київської області, учитель 

англійської мови, кваліфікаційна категорія «учитель вищої категорії», 

педагогічне звання «старший учитель».

Баркар В.І. - виконуюча обов’язки директора Державного навчального 

закладу «Білицький професійний ліцей», кваліфікаційна категорія «спеціаліст 

вищої категорії», методист Навчально-методичного центру професійно- 

технічної освіти у Донецькій області, здобувачка освітнього ступеня 

«магістр» спеціальності 073 «Менеджмент. Управління навчальним 

закладом».



Ухвалили:

За отриманої згоди, винести на розгляд і затвердження на засіданні 

Вченої ради БІНПО кандидатури стейкхолдерів освітньо-професійної 

програми «Управління навчальним закладом» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент у такому складі:

Ошийко Я.Ю. - директор Білоцерківського навчально-виховного об’єднання 

«Звитяга», Білоцерківської міської ради Київської області, учитель 

англійської мови, кваліфікаційна категорія «учитель вищої категорії», 

педагогічне звання «сіарший учитель».

Баркар В.І. - виконуюча обов’язки директора Державного навчального 

закладу «Білицький професійний ліцей», кваліфікаційна категорія «спеціаліст 

вищої категорії», методист Навчально-методичного центру професійно- 

технічної освіти у Донецькій області, здобувачка освітнього ступеня 

«магістр» спеціальності 073 «Менеджмент. Управління навчальним 

закладом».

«За» - 7

«Проти» - 0

«Утримались» - 0 /

Голова робочої групи І.С. Грозний

Секретар В.Є. Харагірло


