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Упровадження освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої 

школи» у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 

зумовлене потребами ключових стейкхолдерів та ринку праці у фахівцях із 

профільною педагогічною освітою, здатних забезпечити організацію  

освітнього процесу та науково-дослідницьку діяльність на високому рівні у 

закладах освіти та наукових установах.  

Освітньо-професійна програма розроблена відповідно до стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 11 травня 2021 року № 520) та на основі ключових положень 

Закону України «Про вищу освіту» (ст. 1, п. 1.17; ст. 5, п.1; ст. 1 п. 1.13; ст. 1 

п. 1.19), Постанов Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р № 1341. «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій» та «Про затвердження 

ліцензійних умов провадження освітньої діяльності від 30.12.2015 р. №1187, 

методичних рекомендацій «Розроблення освітніх програм. Методичні 

рекомендації» (2014 р.). 

Освітньо-професійну програму розроблено проєктною групою з 

науково-педагогічних працівників, які працюють в Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти за основним місцем роботи, у складі:  

Кулішов Володимир Сергійович, доцент кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; кандидат 

педагогічних наук, доцент, гарант ОПП; 

Сидоренко Вікторія Вікторівна, професор кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту; доктор педагогічних наук, доцент; 



Бабченко Наталія Василівна, старший викладач кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту, доктор філософії зі спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки. 

До складу проєктної групи ОПП «Педагогіка вищої школи» включено 

ключових стейкхолдерів у складі: 

Ковальчук Василь Іванович, завідувач кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ імені 

Олександра Довженка, доктор педагогічних наук, професор; 

Юденкова Олена Петрівна, в.о. директора Міжрегіонального вищого 

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

кандидат педагогічних наук. 

У якості рецензентів освітньо-професійної програми залучено: 

Клочко Аллу Олексіївну – керівника Громадської організації 

«Результативний старт ультраактивного розвитку суспільства», кандидата 

педагогічних наук, доцента; 

Дей Марину Олександрівну – директора Центру стратегічних інновацій 

та прогресивного розвитку, кандидата юридичних наук, доцента. 

Мета освітньо-професійної програми – фундаментальна та прикладна 

підготовка кваліфікованих науково-педагогічних кадрів, опанування 

загальними та фаховими компетентностями, достатніми для виконання 

освітніх, дослідницьких завдань та вирішення проблем у професійно-

педагогічній та інноваційній діяльності закладів вищої освіти, наукових та 

освітніх установ. 

Особливості програми: освітньо-професійна програма зорієнтована на 

реалізацію науково-методологічного, компетентнісного, практико-

орієнтованого підходів, формування системи загальних та фахових 

компетентностей, підготовку педагогічного працівника нового покоління, 

діяльність якого уможливлює виконання у сучасному освітньому процесі 

функцій тьютора, наставника, фасилітатора, модератора; організацію 

освітнього процесу у закладах вищої освіти на високому науково-

методичному рівні (проєктування та планування навчання, розроблення 

навчально-методичного супроводу, критичне оцінювання та ін.), враховуючи 

запити і потреби потенційних замовників освітніх послуг. 

Освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи» 

систематично обговорювалася на засіданнях проєктної групи із залученням 

низки стейкголдерів, представників замовників освітніх послуг та здобувачів 

освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. 



При розробці програми також було враховано результати 

моніторингових досліджень, проведених серед науково-педагогічних 

працівників БІНПО, ключових стейкхолдерів та здобувачів вищої освіти. 

 

 


