
                   
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

Засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти 

від 28 січня 2022 року 

 

 

Присутні: Голова Ради Кулішов В.С. – заступник директорки БІНПО з 

навчальної роботи, кандидат пед. наук, доцент, гарант ОПП «Педагогіка 

вищої школи». 

Заступниця голови Ради Лукіянчук А.М. – вчена секретарка БІНПО, 

кандидатка психол. наук, доцентка.  

Секретарка Ради Щипська Т.П. – завідувачка навчального відділу 

БІНПО. 

 

Члени Ради: Грозний І.С. – завідувач кафедри педагогіки, психології 

та менеджменту, гарант ОПП «Управління навчальним закладом», 

«Адміністративний менеджмент»; Торба Н.Г. – доцентка кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, гарант ОПП «Психологія»; 

Єрмоленко А.Б. – завідувач кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін; Сахно О.В. – завідувач кафедри 

технологій навчання, охорони праці та дизайну; Сташенко С.В. – 

завідувачка відділом цифровізації освітньої діяльності; Мандрагеля В.А. – 

професор кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін;  Рудич О.О. – доцентка кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту;  Горошкова Л.А. – професорка кафедри екології 

Національного університету «Києво-Могилянська академія», ключовий 

стейкґолдер; Алейнікова О.В. – професорка кафедри управління та смарт-

інновацій КНУТД, професорка кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту БІНПО; Баркар В.І. – заступник директора з навчально-

виробничої роботи, виконуюча обов’язки директора Білицького 

професійного ліцею, ключовий стейкґолдер; Юрченко Г.А. – голова 

студентського самоврядування; Максимов М.В. – професор кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту; Клочко А.О. – президентка ГО 



«Результативний старт ультраактивного розвитку суспільства», 

фасилітаторка програми «Активні Громадяни» Британської Ради в Україні, 

ключовий стейкґолдер. 

 

Відсутні: Сахно О.В. – завідувач кафедри технологій навчання, 

охорони праці та дизайну, у зв’язку з відпусткою; Клочко А.О. – 

президентка ГО «Результативний старт ультраактивного розвитку 

суспільства», фасилітаторка програми «Активні Громадяни» Британської 

Ради в Україні, ключовий стейкґолдер. 

 

Запрошені: Сидоренко В.В. – директорка БІНПО, докторка 

педагогічних наук, професорка 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про підготовку студентів БІНПО до участі у ІІ-му турі Всеукраїнських 

студентських олімпіад та Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.  

2. Про стан та заходи щодо залучення зовнішніх стейкголдерів 

(роботодавців і випускників) до процесу розробки, перегляду та 

моніторингу освітніх програм.  

3. Про стан забезпечення академічної доброчесності у БІНПО.  

 

1. СЛУХАЛИ:  

Горошкову Л.А. – професорку кафедри ПП та М, яка доповіла про Про 

підготовку студентів БІНПО до участі у ІІ-му турі Всеукраїнських 

студентських олімпіад та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт з галузей знань і спеціальностей. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Розробити «Положення про загальноінститутський конкурс студентських 

наукових робіт у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти». 

2. Донести до здобувачів вищої освіти інформацію про умови участі у ІІ-му 

турі Всеукраїнських студентських олімпіад та Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт. 

3. Провести у 2022 році у БІНПО загальноінститутський І тур студентських 

олімпіад та конкурс студентських наукових робіт з метою визначення 

претендентів для участі у ІІ-му турі Всеукраїнських студентських олімпіад 

та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 14, «проти» – 0, «утримались» – 0 

 



2. СЛУХАЛИ: 

Кулішова В.С. – голову Ради з якості, заступника директорки з 

навчальної роботи, гаранта освітньої програми, Грозного І.С. – завідувача 

кафедри ПП та М, Торбу Н.Г. – доцентку кафедри ПП та М, про стан та 

заходи щодо залучення зовнішніх стейкґолдерів (роботодавців і випускників) 

до процесу розробки, перегляду та моніторингу освітніх програм «Педагогіка 

вищої школи», «Психологія» та «Адміністративний менеджмент» для 

підготовки здобувачів освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія та 073 

Менеджмент   

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Роботу по залученню ключових стейкґолдерів до забезпечення 

якості освітнього процесу та до розроблення (вдосконалення) і моніторингу 

освітньо-професійних програм підготовки здобувачів на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти у БІНПО у 2022 році продовжити та 

розширити. 

2. Гарантам освітніх програм (Кулішову В.С., Грозному І.С., Торбі 

Н.Г.) пропозиції та зауваження ключових стейкґолдерів оперативно вносити 

у проєкти освітніх програм та систематично відображати в протоколах 

засідань робочих груп освітньо-професійних програм. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 14, «проти» – 0, «утримались» – 0 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Мандрагелю В.А. – професора кафедри МПО та СГД Про стан 

забезпечення академічної доброчесності у БІНПО 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. У 2022 навчальному році кафедрам і структурним підрозділам 

Інституту продовжити роботу з роз’яснення сутності, змісту та напрямів 

реалізації   принципів академічної доброчесності при плануванні, організації 

та провадженні освітнього процесу.  

2. Навчальному відділу БІНПО, кураторам груп здобувачів освіти, 

тьюторам груп слухачів курсів підвищення кваліфікації особливу увагу 

приділити вивченню вимог законодавчих та нормативно-правових 

міжнародних та вітчизняних документів щодо дотримання принципів 

академічної доброчесності у  освітньому процесі та їх виконання під час 

написання курсових, кваліфікаційних робіт, випускних робіт тощо. 

3. Завідувачам кафедр (Єрмоленку А.Б., Грозному І.С., Івашеву Є.В.) 

продовжити роботу з питань здійснення постійного контролю за 

дотриманням принципів академічної доброчесності у процесі підготовки 



науково-педагогічними працівниками кафедр наукових та навчально-

методичних матеріалів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 14, «проти» – 0, «утримались» – 0 

 

 

Голова Ради                                                              Володимир КУЛІШОВ 

Секретар Ради                                                           Тетяна ЩИПСЬКА 


