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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 № 7 

від 18.01.2022 

 

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. 
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Запрошені: 

Щипська Т. П., завідувач навчального відділу Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти; 

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

менеджменту, доктор економічних наук, професор; 

Лукіянчук А. М., вчений секретар Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти, кандидат психологічних наук, доцент. 

Всього осіб: 11 

 

Порядок денний: 

1. Про представлення проєкту модернізованої 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., члени 

робочої групи. 

 

1. Слухали: 

Представлення та обговорення проєкту освітньо-професійної програми 

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

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки 

 

Виступили: 

Гарант освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи», 

к. пед. наук, доцент Кулішов В.С. з доповіддю про представлення проєкту 

модернізованої освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» за 

результатами опитування, врахування отриманих пропозицій та зауважень 

від ключових стейкхолдерів, академічної спільноти, здобувачів вищої освіти, 

а також – закордонного досвіду. 

Члени робочої групи щодо оновлення освітньо-професійної програми 

«Педагогіка вищої школи», її структури та освітніх компонент професійного 

спрямування, урахування результатів аналізу ринку праці та запитів 

роботодавців щодо затребуваності фахівців зі спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки. 

 

Ухвалили:  

1. Модернізовану освітньо-професійну програму «Педагогіка вищої 

школи» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 

Освітні, педагогічні науки розглянути на розширеному засіданні кафедри ПП 
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та М із запрошеними стейкхолдерами та розмістити на офіційному сайті 

БІНПО. 

2. Звернутися до ключових стейкхолдерів для розміщення освітньо-

професійної програми «Педагогіка вищої школи» і зворотного зв’язку на 

інтернет-ресурсах організацій, які вони представляють у вільному доступі. 
 

«За» – 11 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

Голова робочої групи                                                                В. С. Кулішов 

 

Секретар                                                                                     Н. В. Бабченко 
 

 


