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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 № 5 

від 14.09.2021 

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. – ключовий стейкхолдер освітньо-професійної програми, 

завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського НПУ імені Олександра Довженка, доктор 

педагогічних наук, професор; 

Юденкова О. П. – рецензент освітньо-професійної програми, 

в.о. директора Міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та 

інформаційних технологій, кандидат педагогічних наук; 

Клочко А. О. – ключовий стейкхолдер, керівник Громадської організації 

«Результативний старт ультраактивного розвитку суспільства», кандидат 

педагогічних наук, доцент; 

Скиба Ю.А. – рецензент освітньо-професійної програми, заступник 

директора з наукової роботи Інституту вищої освіти НАПН України, доктор 

педагогічних наук, доцент; 

Грунтковська Ю.В. – ключовий стейкхолдер освітньо-професійної 

програми, майстер виробничого навчання, викладач Вищого професійного 

училища № 17 (м. Дніпро), студентка ІІ курсу ОПП «Педагогіка вищої школи» 

в БІНПО. 

Усього осіб: 8 

Порядок денний: 

1. Про внесення пропозицій ключових стейкхолдерів до проєкту освітньо-

професійної програми «Педагогіка вищої школи». 



2 
 

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

проф. Ковальчук В.І., к. пед.. наук, доцент Клочко А.О., д. пед. наук, доцент 

Скиба Ю.А., к. пед. наук Юденкова О.П., Грунтковська Ю.В. 

 

1. Слухали: 

Про внесення пропозицій ключових стейкхолдерів щодо удосконалення 

проєкту освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. 

 

Ухвалили: 

1. Внести у проєкт ОПП «Педагогіка вищої школи» такі пропозиції 

ключових стейкхолдерів щодо удосконалення ОПП: 

− Удосконалити  ОПП в частині орієнтації та більш ґрунтовного 

розшифрування основного фокусу ОПП (професор Ковальчук В.І.); 

− Удосконалити ОПП в частині «Придатність випускників до 

працевлаштування». Виключити ті спеціальності для працевлаштування, які не 

забезпечуються освітніми компонентами ОПП (доцент Клочко А.О.); 

− Удосконалити ОПП в частині розроблення логіко-структурної схеми 

підготовки фахівця. Удосконалити схему з урахуванням реалізації освітніх 

компонентів  відповідно до навчальних семестрів (доцент Скиба Ю.А.); 

− Удосконалити програмні результати навчання, відповідно до 

Стандарту вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти (студентка Грунтковська Ю.В.); 

− Назви дисциплін за вибором здобувача не прописувати в переліку 

компонент ОПП, а подати окремим списком як «Перелік вибіркових компонент 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня» (к. пед. наук 

Юденкова О.П.). 

2. Проєктній групі ОПП «Педагогіка вищої школи» доопрацювати проєкт 

ОПП з урахуванням представлених вище пропозицій ключових стейкхолдерів. 

 

«За» – 8 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

Голова робочої групи                                                                В. С. Кулішов 

 

Секретар                                                                                     Н. В. Бабченко 


