
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти 

Засідання робочої групи освітньо-професійної програми  

«Психологія» 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

 

Протокол № 4 

від 21.01.2021 

 

Голова – гарант ОПП, доцент кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту, кандидат психологічних наук, доцент Торба Н.Г. 

Секретар – член проєктної групи, доцент кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту, кандидат біологічних наук, доцент Верченко Н.В. 

 

Лукіянчук А.М. – член проєктної групи, вчений секретар 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту; 

Ігнатович О.М. – зовнішній експерт освітньо-професійної програми, 

доктор психологічних наук, професор, старший науковий співробітник, 

завідувачка відділу психології праці інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих ім. Івана Зязюна НАПНУ; 

Клочко А.О. – зовнішній стейкхолдер, керівник Громадської 

організації «Результативний старт ультраактивного розвитку суспільства», 

кандидат педагогічних наук, доцент; 

 

Запрошені: 

 

Сидоренко В.В. – директорка Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти, докторка педагогічних наук, професорка кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту; 

Харагірло В. Є., в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту. 

 

Всього осіб: 7 

 

Порядок денний: 

1. Про обговорення зворотного зв’язку за результатами опитування 

здобувачів вищої освіти та інших стейкхолдерів, удосконалення системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти у БІНПО. 



Доповідачі: гарант ОПП, к. психол. наук, доцент Торба Н.Г., д. пед. 

наук, проф. Сидоренко В.В. 

 

1. Слухали: 

Про обговорення зворотного зв’язку за результатами опитування 

здобувачів вищої освіти та інших стейкхолдерів, удосконалення системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти в Інституті. 

 

Ухвалили: 

1. Сприяти більш ґрунтовному залученню здобувачів вищої освіти до 

процедур внутрішнього забезпечення якості освіти через систему зворотного 

зв’язку, комунікацію з адміністрацією Інституту та проєктною групою ОПП 

«Психологія» кафедри педагогіки, психології та менеджменту. 

2. Члену проєктної групи Верченко Н.В. провести аналіз та узагальнити 

результати зворотного зв’язку. Зведену інформацію представити проєктній 

групі та врахувати при розробці проєкту ОПП і процедурах внутрішнього 

забезпечення якості освіти ОПП «Психологія». 

 

«За» – 7 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

 

Голова робочої групи                                                              Н.Г. Торба 

 

Секретар                                                                    Н.В. Верченко 

 
 


