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ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти 

Засідання робочої групи освітньо-професійної програми  

«Педагогіка вищої школи» 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

 

Протокол № 4 

від 23.07.2021 

 

Голова – гарант ОПП, доцент кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент 

Кулішов В.С. 

Секретар – член проєктної групи, старший викладач кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту, доктор філософії в галузі освіта/педагогіка 

Бабченко Н. В. 

 

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; 

Клочко А. О. – зовнішній стейкхолдер, керівник Громадської 

організації «Результативний старт ультраактивного розвитку суспільства», 

кандидат педагогічних наук, доцент; 
 

Запрошені: 

Щипська Т. П., завідувач навчального відділу Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти. 

 

Всього осіб: 6 

 

Порядок денний: 

1. Про сприяння формуванню індивідуальної траєкторії здобувачів 

вищої освіти освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, 

педагогічні науки. 
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Доповідачі: гарант ОПП, к. пед. наук, доцент Кулішов В. С., завідувач 

навчального відділу Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти Щипська Т. П.; 

 

1. Слухали:  

Про сприяння формуванню індивідуальної траєкторії здобувачів вищої 

освіти освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні 

науки з урахуванням малочисельного складу групи набору 2020 року, 

негативного впливу ситуації з пандемією COVID-19 на діяльність всіх 

суб’єктів освітнього процесу, у разі неможливості нормативної комплектації 

груп вивчення дисциплін за вибірковим компонентом. 

 

Ухвалили: 

1. Ураховуючи малочисельний склад групи набору 2020 року освітньо-

професійної програми «Педагогіка вищої школи», негативний вплив ситуації 

з пандемією COVID-19 на діяльність всіх суб’єктів освітнього процесу, і як 

наслідок – дистанційну форму навчання, що унеможливлює нормативну 

комплектацію груп вивчення дисциплін за вибірковим компонентом, 

звернутися до викладачів вибіркових дисциплін щодо застосування 

індивідуального підходу до здобувачів вищої освіти з метою сприяння 

формуванню їх індивідуальної освітньої траєкторії. 

2. Завідувачу навчального відділу Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти Щипській Т. П. врахувати дане рішення при 

складанні розкладів навчальних занять здобувачів вищої освіти освітньо-

професійної програми «Педагогіка вищої школи». 

 

«За» – 6 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

Голова робочої групи                                                                В. С. Кулішов 

 

Секретар                                                                                     Н. В. Бабченко 

 

 


