
                   
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

Засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти 

від 29 грудня 2021 року 

 

 

Присутні: Голова Ради Кулішов В.С. – заступник директорки БІНПО з 

навчальної роботи, кандидат пед. наук, доцент, гарант ОПП «Педагогіка 

вищої школи». 

Заступниця голови Ради Лукіянчук А.М. – вчена секретарка БІНПО, 

кандидатка психол. наук, доцентка.  

Секретарка Ради Щипська Т.П. – завідувачка навчального відділу 

БІНПО. 

 

Члени Ради: Грозний І.С. – завідувач кафедри педагогіки, психології 

та менеджменту, гарант ОПП «Управління навчальним закладом», 

«Адміністративний менеджмент»; Торба Н.Г. – доцентка кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, гарант ОПП «Психологія»; 

Єрмоленко А.Б. – завідувач кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін; Сахно О.В. – завідувач кафедри 

технологій навчання, охорони праці та дизайну; Сташенко С.В. – 

завідувачка відділом цифровізації освітньої діяльності; Мандрагеля В.А. – 

професор кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін;  Рудич О.О. – доцентка кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту;  Горошкова Л.А. – професорка кафедри екології 

Національного університету «Києво-Могилянська академія», ключовий 

стейкґолдер; Алейнікова О.В. – професорка кафедри управління та смарт-

інновацій КНУТД, професорка кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту БІНПО; Баркар В.І. – заступник директора з навчально-

виробничої роботи, виконуюча обов’язки директора Білицького 

професійного ліцею, ключовий стейкґолдер; Юрченко Г.А. – голова 

студентського самоврядування; Максимов М.В. – професор кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту; Клочко А.О. – президентка ГО 



«Результативний старт ультраактивного розвитку суспільства», 

фасилітаторка програми «Активні Громадяни» Британської Ради в Україні, 

ключовий стейкґолдер. 

 

Запрошені: Сидоренко В.В. – директорка БІНПО, докторка 

педагогічних наук, професорка; Ковальчук В.І. – завідувач кафедри 

професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 

Глухівського НПУ імені Олександра Довженка, доктор педагогічних наук, 

професор; Юденкова О.П. – в.о. директора Міжрегіонального вищого 

професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій (м. Дніпро), 

кандидатка педагогічних наук; Щербатюк О.В. – викладачка Білоцерківської 

філії Академії пенітенціарної служби України, аспірантка Університету 

ім. Бориса Грінченка 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про особливості організації освітнього процесу з використанням 

технологій дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень у 

2021/2022 навчальному році. 

2. Положення «Про розвиток системи неформальної освіти та порядок 

визнання отриманих здобувачами вищої освіти результатів навчання». 

3. Про результати аналізу ринку праці і запитів роботодавців щодо 

затребуваності фахівців за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 

053 Психологія, 073 Менеджмент (ОПП «Адміністративний менеджмент») 

4. Про результати громадського обговорення освітньо-професійних програм 

«Педагогіка вищої школи», «Психологія» та «Адміністративний 

менеджмент» для підготовки здобувачів освіти за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 053 

Психологія та 073 Менеджмент  

 

1. СЛУХАЛИ:  

Сташенко С.В. – завідувачку відділом цифровізації освітньої 

діяльності, яка доповіла про особливості організації освітнього процесу з 

використанням технологій дистанційного навчання в умовах карантинних 

обмежень у 2021/2022 навчальному році. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію стосовно особливостей організації освітнього процесу з 

використанням технологій дистанційного навчання в умовах карантинних 

обмежень у 2021році взяти до уваги. 

2. Врахувавши отримані результати, набутий досвід організації освітнього 

процесу з використанням технологій дистанційного навчання в умовах 

карантинних обмежень, удосконалювати і розвивати використання наявних 

освітніх платформ та цифрових інструментів під час організації освітнього 



процесу в 2022 році з урахуванням потреб замовників освітніх послуг та 

ключових стейкґолдерів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 16, «проти» – 0, «утримались» – 0 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Кулішова В.С. – голову Ради з якості щодо Положення «Про розвиток 

системи неформальної освіти та порядок визнання отриманих здобувачами 

вищої освіти результатів навчання» 

 

ВИСТУПИЛИ  

Сидоренко В.В. – директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, 

професорка, яка рекомендувала розмістити даний документ на сайті БІНПО 

для громадського обговорення. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Розмістити Положення на сайті БІНПО для громадського 

обговорення. 

2. За результатами доопрацювання та взявши до уваги результати 

громадського обговорення, рекомендувати до затвердження на Вченій раді 

БІНПО Положення «Про розвиток системи неформальної освіти та порядок 

визнання отриманих здобувачами вищої освіти результатів навчання». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 16, «проти» – 0, «утримались» – 0 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Кулішова В.С. – голову Ради з якості, Грозного І.С. – завідувача 

кафедри ПП та М, Торбу Н.Г. – доцентку кафедри ПП та М щодо 

результатів аналізу ринку праці і запитів роботодавців щодо затребуваності 

фахівців за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 

073 Менеджмент (ОПП «Адміністративний менеджмент») 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Здійснювати систематичний щорічний аналіз ринку праці та запитів 

роботодавців щодо затребуваності фахівців за спеціальностями 011 Освітні, 

педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент (ОПП 

«Адміністративний менеджмент») з метою виявлення динаміки й 

узагальнення сучасних професійних якостей, навичок, ключових і фахових 

компетенцій, рівня оплати праці сучасного працівника сфери освіти. 

2. Проводити моніторинг та анкетування фахівців спеціальностей 011 

Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент (ОПП 

«Адміністративний менеджмент»), щоб мати можливість чітко окреслити 

найбільш актуальні напрями їх професійного розвитку, вносити якісні зміни 

до освітньо-професійних програм відповідно до вимог ринку праці. 



3. Поглибити зв’язок із зовнішніми стейкґолдерами (інтерв’ювання, робочі 

зустрічі, круглі столи) для визначення основних потреб щодо набуття знань, 

досвіду та навичок у сфері вітчизняної освіти. 

4. Оприлюднити результати аналізу ринку праці та запитів роботодавців 

щодо затребуваності фахівців за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні 

науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент (ОПП «Адміністративний 

менеджмент») на офіційному сайті Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти https://binpo.com.ua. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 16, «проти» – 0, «утримались» – 0 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Кулішова В.С. – голову Ради з якості, Грозного І.С. – завідувача 

кафедри ПП та М, Торбу Н.Г. – доцентку кафедри ПП та М, про результати 

громадського обговорення освітньо-професійних програм «Педагогіка вищої 

школи», «Психологія» та «Адміністративний менеджмент» для підготовки 

здобувачів освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за 

спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія та 073 

Менеджмент 

 

ВИСТУПИЛИ 

Ковальчук В.І. – завідувач кафедри професійної освіти та технологій 

сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ імені Олександра 

Довженка, який надав свої пропозиції та рекомендував доопрацювати 

освітньо-професійну програму «Педагогіка вищої школи». 

Юденкова О.П. – в.о. директора Міжрегіонального вищого 

професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій щодо 

обговорення освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи». 

Щербатюк О.В. – викладачка Білоцерківської філії Академії 

пенітенціарної служби України, випускницю БІНПО щодо обговорення 

освітньо-професійної програми «Психологія». 

Клочко А.О. – президентка ГО «Результативний старт 

ультраактивного розвитку суспільства» щодо обговорення освітньо-

професійних програм «Педагогіка вищої школи», «Психологія». 

 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до уваги результати громадського обговорення та рекомендувати до 

затвердження оновлену освітньо-професійну програму спеціальності 011 

Освітні, педагогічні науки на засіданні  Вченої  ради БІНПО за умови 

доопрацювання та внесення рекомендацій. 

2. Взяти до уваги результати громадського обговорення освітньо-професійної 

програми спеціальності 053 Психологія. 




