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У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 

провадиться системна робота із залучення роботодавців та випускників до 

забезпечення якості освітнього процесу та до розроблення (вдосконалення) 

освітньо-професійних програм підготовки здобувачів на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти. 

Участь здобувачів освіти та ключових стейкголдерів у забезпеченні якості 

освітнього процесу в БІНПО регулюється низкою внутрішніх нормативних 

документів, серед яких: 

‒ Положення про участь здобувачів вищої освіти у забезпеченні якості 

освіти у БІНПО; 

‒ Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти; 

‒ Положення про організацію та проведення опитувань внутрішніх і 

зовнішніх стейкголдерів у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти; 

‒ Положення про порядок та умови обрання дисциплін за вибором 

здобувачів вищої освіти БІНПО; 

‒ Положення про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої 

освіти БІНПО 

‒ Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. 

 Питання про участь здобувачів освіти та ключових стейкголдерів у 

забезпеченні якості освітнього процесу в БІНПО систематично висвітлюються 

на засіданнях Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти: 

‒ Про результати моніторингу щодо забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти серед науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти 

та ключових стейкголдерів (Протокол № 1 від 28.09.2021); 

https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9F%D0%A0%D0%9E-%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%AE-%D0%A2%D0%90-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%AC-%D0%92%D0%9D%D0%A3%D0%A2%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%9D%D0%86%D0%A5-%D0%86-%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%86%D0%A8%D0%9D%D0%86%D0%A5-%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%93%D0%9E%D0%9B%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%86%D0%92.pdf
https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9F%D0%A0%D0%9E-%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%AE-%D0%A2%D0%90-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%AC-%D0%92%D0%9D%D0%A3%D0%A2%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%9D%D0%86%D0%A5-%D0%86-%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%86%D0%A8%D0%9D%D0%86%D0%A5-%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%93%D0%9E%D0%9B%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%86%D0%92.pdf
https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9F%D0%A0%D0%9E-%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%AE-%D0%A2%D0%90-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%AC-%D0%92%D0%9D%D0%A3%D0%A2%D0%A0%D0%86%D0%A8%D0%9D%D0%86%D0%A5-%D0%86-%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%86%D0%A8%D0%9D%D0%86%D0%A5-%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%93%D0%9E%D0%9B%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%86%D0%92.pdf


‒ Про результати аналізу ринку праці і запитів роботодавців щодо 

затребуваності фахівців за спеціальністю 073 Менеджмент (Протокол № 1 від 

28.09.2021); 

‒ Про громадське обговорення освітньо-професійних програм 

«Управління навчальним закладом» та «Адміністративний менеджмент» для 

підготовки здобувачів освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

(Протокол № 1 від 28.09.2021); 

‒ Про результати аналізу ринку праці і запитів роботодавців щодо 

затребуваності фахівців за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 053 

Психологія (Протокол № 2 від 29.12.2021); 

‒ Про результати громадського обговорення освітньо-професійних 

програм «Педагогіка вищої школи», «Психологія» для підготовки здобувачів 

освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальностями 011 

Освітні, педагогічні науки та 053 Психологія (Протокол № 2 від 29.12.2021). 

Основними способами залучення зовнішніх стейкхолдерів до 

забезпечення якості освітнього процесу у БІНПО є: 

‒ участь у розробці (перегляді) освітньо-професійних програм 

підготовки здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти та 

надання відповідних пропозицій; 

‒ рецензування освітньо-професійних програм для підготовки 

здобувачів вищої освіти; 

‒ рецензування кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти 

фахівцями-практиками; 

‒ залучення до складу екзаменаційних комісій з атестації здобувачів 

вищої освіти фахівців підприємств (організацій, установ); 

‒ залучення фахівців-практиків до освітнього процесу шляхом 

проведення занять, майстер-класів, кейсів тощо. 

У розробленні освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти активну участь беруть та 

надають свої пропозиції та зауваження ключові стейкхолдери у складі: 

Ковальчук Василь Іванович, завідувач кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ імені 

Олександра Довженка, доктор педагогічних наук, професор; 

Клочко Алла Олексіївна – керівник Громадської організації 

«Результативний старт ультраактивного розвитку суспільства», докторка 

психологічних наук, доцентка; 

Грунтковська Юлія Валеріївна – майстер виробничого навчання, 

викладач Вищого професійного училища № 17 (м. Дніпро), студентка ІІ курсу 

ОПП «Педагогіка вищої школи». 

У якості рецензентів освітньо-професійної програми залучено: 



Юденкову Олену Петрівну, в.о. директора Міжрегіонального вищого 

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

кандидатку педагогічних наук. 

Участь ключових стейкхолдерів у розробленні (удосконаленні) та 

моніторингу освітньо-професійних програм забезпечує їх експертне 

оцінювання та врахування сучасних галузевих особливостей при підготовці 

фахівців та удосконалення змістової частини освітніх програм і навчальних 

планів.  

 

 


