
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти 

Засідання робочої групи освітньо-професійної програми  

«Педагогіка вищої школи» 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

 

Протокол № 3 

від 18.06.2020 

 

Голова – гарант ОПП, доцент кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат педагогічних наук 

Кулішов В.С. 

Секретар – член проєктної групи, доцент кафедри методики професійної 

освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат педагогічних наук, 

доцент Семілетко В.І. 

 

Сидоренко В.В. – член проєктної групи, директор Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту; 

Ковальчук В.І. – зовнішній стейкхолдер освітньо-професійної 

програми, завідувач кафедри професійної освіти та технологій 

сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ імені Олександра 

Довженка, доктор педагогічних наук, професор; 

Юденкова О.П. – зовнішній експерт освітньо-професійної програми, 

в.о. директора Міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії 

та інформаційних технологій, кандидат педагогічних наук; 

Клочко А.О. – зовнішній стейкхолдер, керівник Громадської 

організації «Результативний старт ультраактивного розвитку суспільства», 

кандидат педагогічних наук, доцент; 

Дей М.О. – зовнішній стейкхолдер, директор Центру стратегічних 

інновацій та прогресивного розвитку, кандидат юридичних наук, доцент; 
 

Запрошені: 

Лукіянчук А.М., вчений секретар Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти, кандидат психологічних наук; 

 

Всього осіб: 8 

 

Порядок денний: 



1. Про посилення наукової складової освітньо-професійної програми 

«Педагогіка вищої школи» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. 

Доповідачі: гарант ОПП, к. пед. наук, доцент Кулішов В.С., вчений 

секретар БІНПО, к. псих. наук, доцент Лукіянчук А.М. 

 

1. Слухали: 

Про посилення наукової складової освітньо-професійної програми 

«Педагогіка вищої школи» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки та ознайомлення здобувачів 

вищої освіти з планом роботи Інституту та запланованими науковими та 

науково-практичними заходами (конференціями, семінарами, круглими 

столами). 

 

Ухвалили: 

Провести ознайомлення здобувачів освіти з планом заходів щорічних 

конференцій, семінарів, круглих столів у БІНПО з можливістю публікації 

матеріалів власних досліджень у збірниках наукових праць за результатами 

конференцій, можливістю публікації у наукових виданнях зарубіжних 

університетів-партнерів. 

Вченому секретарю БІНПО Лукіянчук А.М. врахувати дане рішення 

при складанні помісячних планів роботи Інституту та проведенні масових 

заходів. 

 

«За» – 8 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

Голова робочої групи                                                                В.С. Кулішов 

 

Секретар                                                                                     В.І. Семілетко 

 

  

 

 

 


