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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 № 6 

від 23.11.2021 

 

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; 

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. – зовнішній стейкхолдер, керівник Громадської 

організації «Результативний старт ультраактивного розвитку суспільства», 

кандидат педагогічних наук, доцент. 

Грунтковська Юлія Валеріївна – майстер виробничого навчання, 

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

курсу ОПП «Педагогіка вищої школи» БІНПО 

 

Запрошені: 

Грозний І. С., завідувач кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту, доктор економічних наук, професор. 

 

Всього осіб: 8 
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Порядок денний: 

1. Про обговорення результатів аналізу ринку праці і запитів 

роботодавців щодо затребуваності фахівців за спеціальністю 011 Освітні, 

педагогічні науки. 

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

стейкхолдери д. пед. наук, професор Ковальчук В.І., к. пед. наук, доцент 

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

 

1. Слухали: 

Про обговорення результатів аналізу ринку праці і запитів 

роботодавців щодо затребуваності фахівців за спеціальністю 011 Освітні, 

педагогічні науки. 

 

Ухвалили: 

1. Здійснювати систематичний щорічний аналіз ринку праці та запитів 

роботодавців щодо затребуваності фахівців за спеціальністю 011 Освітні, 

педагогічні науки з метою виявлення динаміки й узагальнення сучасних 

професійних якостей, навичок, ключових і фахових компетенцій, рівня 

оплати праці сучасного працівника сфери освіти. 

2. Проводити моніторинг та анкетування фахівців спеціальностей 011 

Освітні, педагогічні науки, щоб мати можливість чітко окреслити найбільш 

актуальні напрями їх професійного розвитку, вносити якісні зміни до 

освітньо-професійних програм відповідно до вимог ринку праці. 

3. Поглибити зв’язок із зовнішніми стейкхолдерами (інтерв’ювання, 

робочі зустрічі, круглі столи) для визначення основних потреб щодо набуття 

знань, досвіду та навичок у сфері вітчизняної освіти. 

4. Гаранту ОПП «Педагогіка вищої школи» Кулішову В.С. 

оприлюднити результати аналізу ринку праці та запитів роботодавців щодо 

затребуваності фахівців за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки на 

черговому засіданні Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти у БІНПО. 

 

«За» – 7 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

Голова робочої групи                                                                В. С. Кулішов 

 

Секретар                                                                                     Н. В. Бабченко 


