
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти 

Засідання робочої групи освітньо-професійної програми 
«Управління навчальним закладом» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 073 Менеджмент 
кафедри педагогіки, психології та менеджменту

Протокол № З 
від 24.09.2020

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.

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

педагогіки та менеджменту, доктор економічних наук, професор

Фархшатова О.В. - член проектної групи, доцентка кафедри психології, 

педагогіки та менеджменту, кандидат економічних наук

Рудич О.О. - член проектної групи, доцентка кафедри психології, педагогіки 

та менеджменту, кандидат економічних наук, доцент

Храпкіна В.В. - зовнішній експерт освітньо-професійної програми, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу та управління 

бізнесом Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. 

Київ.

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.

Згоденко Р.О. - зовнішній стейкхолдер, голова Правління ПрАТ «Інститут 

керамічного машинобудування «Кераммаш» м. Слов’янськ (представник 

роботодавця).
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Ошийко Я.Ю. - зовнішній стейкхолдер, 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. - зовнішній стейкхолдер, в.о. 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».

Запрошені:
Кулішов В.С., заступник директора з навчальної роботи 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, к.пед.наук, 

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

охорони праці та дизайну, доцент.

Усього осіб: 12.

Порядок денний:
1. Про обговорення зворотного зв’язку за результатами опитування 

здобувачів вищої освіти та інших стейкголдерів, удосконалення системи 
внутрішнього забезпечення якості освіти у БІНПО.

Доповідачі: гарант ОПП, завідувач кафедри психології, педагогіки та 
менеджменту, доктор економічних наук, професор Грозний І.С., доктор 
економічних наук, професор Горошкова Л.А.

1. Слухали:
Про обговорення зворотного зв’язку за результатами опитування 

здобувачів вищої освіти та інших стейкголдерів, удосконалення системи 
внутрішнього забезпечення якості освіти в Інституті.
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Ухвалили:
1. Сприяти більш ґрунтовному залученню здобувачів вищої освіти до 

процедур внутрішнього забезпечення якості освіти через систему зворотного 

зв’язку, комунікацію з адміністрацією Інституту та проектною групою ОПП 

«Управління навчальним закладом» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 073 Менеджмент кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту.

2. Члену проектної групи Фархшатовій О.В. провести аналіз та 
узагальнити результати зворотного зв’язку. Зведену інформацію представити 
проектній групі та врахувати при розробці проекту ОПП і процедурах 
внутрішнього забезпечення якості освіти ОПП «Управління навчальним 
закладом».

«За» - 12
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

2. Про представлення проекту модернізованої освітньо-професійної 

програми 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., к.е.наук, 
доцентка Рудич О.О., к.е.н. Фархшатова О.В.

1. Слухали:
Представлення га обговорення проекту освітньо-професійної програми 

«Управління навчальним закладом» другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 073 Менеджмент.

Виступили:
Гарант ОПП «Управління навчальним закладом», завідувач кафедри 

психології, педагогіки та менеджменту, доктор економічних наук, професор 
Грозний І.С. з доповіддю про представлення проекту модернізованої 
освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» за 
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результатами опитування, врахування отриманих пропозицій та зауважень 
від ключових стейкхолдерів, академічної спільноти, здобувачів вищої освіти, 
а також - закордонного досвіду.

Члени робочої групи щодо оновлення освітньо-професійної програми 
«Управління навчальним закладом» її структури та освітніх компонент 
професійного спрямування.

У ході дискусії були опрацьовані зауваження та пропозиції 
стейкхолдерів, акцентовано увагу на врахуванні досвіду закордонних 
закладів вищої освіти.

Ухвалили:
1. За результатами обговорень представленого проекту освітньо- 

професійної програми «Управління навчальним закладом» зі 
стейкхолдерами: урахувати подані зауваження та пропозиції і внести 
відповідні зміни до проекту освітньо-професійної програми; урахувати 
закордонний досвід підготовки здобувачів вищої освіти.

2. Розглянути модернізовану освітньо-професійну програму 
«Управління навчальним закладом» другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 073 Менеджмент на Раді із забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти БІНПО із запрошеними 
стейкголдерами та розмістити відповідний проект програми на офіційному 
сайті БІНПО для подальшого обговорення.

3. Звернутися до зовнішніх стейкхолдерів для розміщення проекту 
освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент для 
громадського обговорення і зворотного зв’язку на інтернет-ресурсах 
організацій, які вони представляють у вільному доступі.

«За» - 12
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

Голова робочої групи

Секретар

І.С. Грозний

В.Є. Харагірло
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