
Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти 

Засідання робочої групи освітньо-професійної програми  

«Психологія» 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

 

Протокол № 5 

від 14.09.2021 

 

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 психологічних наук, доцент Лукіянчук А.М. 

 

Максимов М.В. – член проєктної групи, доктор психологічних наук 

наук, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту; 

Товстоног Л.М. – стейкхолдер, директор КЗ «Чебанівський» ЗДО 

«Дзвіночок»; 

 

Запрошені: 

Грозний І.С., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту; 

Денисова А.В., в.о. заступника директора з навчальної роботи 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти; 

Всього осіб: 6 

 

Порядок денний: 

1. Про внесення кандидатур зовнішніх стейкхолдерів до освітньо-

професійної програми «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 053 Психологія та отримання рецензій. 

Доповідач: гарант ОПП, к. психол. наук, доцент Торба Н.Г. 

 

1. Слухали:  

Про внесення кандидатур зовнішніх стейкхолдерів до освітньо-

професійної програми «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 053 Психологія та отримання рецензій. 

 

Виступили: 

Гарант освітньо-професійної програми «Психологія» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія, який 



зазначила, що спираючись на аналіз тенденцій розвитку спеціальності, 

прогностичних тенденцій ринку праці, отримання зворотного зв’язку та 

унормування співпраці з роботодавцями, пропонується до складу 

стейкхолдерів увести: 

Клочко А.О. – зовнішній стейкхолдер, керівник Громадської 

організації «Результативний старт ультраактивного розвитку суспільства», 

кандидат педагогічних наук, доцента; 

Товстоног Л.М., завідувачку КЗ " Чабанівський ЗДО "Дзвіночок" 

 

Ухвалили: 

За отриманої згоди, винести на розгляд і затвердження на засіданні 

Вченої ради БІНПО кандидатури стейкхолдерів освітньо-професійної 

програми «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 053 «Психологія» у такому складі: 

Клочко А.О. – зовнішній стейкхолдер, керівник Громадської 

організації «Результативний старт ультраактивного розвитку суспільства», 

кандидат педагогічних наук, доцент. 

Товстоног Л.М., завідувачку КЗ " Чабанівський ЗДО "Дзвіночок". 

 

«За» – 6 

«Проти» – 0 

«Утримались» – 0 

 

Голова робочої групи                                                              Н.Г. Торба 

 

Секретар                                                                 А.М. Лукіянчук 

 

 


