
                   
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

Засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти 

від 20 травня 2022 року 

 

 

Присутні: Голова Ради Кулішов В.С. – завідувач кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту БІНПО, кандидат пед. наук, доцент, гарант ОПП 

«Педагогіка вищої школи». 

Заступниця голови Ради Лукіянчук А.М. – доцентка кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидатка психол. наук, 

доцентка.  

Секретарка Ради Щипська Т.П. – завідувачка навчального відділу 

БІНПО. 

 

Члени Ради: Грозний І.С. – професор 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; Самойленко О.М. – 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. – виконуюча обов’язки директора 

Білицького професійного ліцею, ключовий стейкґолдер; 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: Алейнікова О.В. – професорка кафедри управління та смарт-

інновацій КНУТД, професорка кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту БІНПО; 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; Івашев Є.В. – в.о. заступника директора з 

навчальної роботи БІНПО, кандидат юридичних наук. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про зміни в складі Ради із забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти. 

2. Про стан і перспективи інтернаціоналізації наукової діяльності, 

академічної мобільності науково-педагогічних працівників, здобувачів 

освіти, замовників освітніх послуг. 

3. Забезпечення психологічної і соціальної підтримки здобувачів 

вищої освіти у БІНПО. 

4. Про стан залучення здобувачів вищої освіти до наукової діяльності 

та заходи щодо її активізації. 

5. Підсумки атестації здобувачів вищої освіти освітніх ступенів 

«бакалавр», «магістр» у 2021/2022 навчальному році та заходи щодо 

підвищення якості її результатів. 

6. Про методичні рекомендації кафедрам щодо організації освітньої 

діяльності у 2022/2023 навчальному році. 

7. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Кулішова В.С. – голову Ради з якості, який доповів, що замість 

Сахна О.В., доцента кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, 

кандидата сільськогосподарських наук до складу Ради із забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти ввести Самойленка О.М., 

завідувача кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, доктора 

педагогічних наук, доцента. 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. До складу Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти увести Самойленка О.М., завідувача кафедри технологій 

навчання, охорони праці та дизайну, доктора педагогічних наук, доцента. 



 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 13, «проти» – 0, «утримались» – 0 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Кулішова В.С. – голову Ради з якості про стан і перспективи 

інтернаціоналізації наукової діяльності, академічної мобільності науково-

педагогічних працівників, здобувачів освіти, замовників освітніх послуг. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сидоренко В.В., директорка БІНПО, Мандрагеля В.А., професор 

кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін, які рекомендували робочим проєктним групам освітніх програм 

«Педагогіка вищої школи», «Психологія», «Адміністративний менеджмент» 

та «Управління навчальним закладом» організувати і провести гостьові 

лекції із запрошенням іноземних науково-педагогічних працівників та 

провідних фахівців у галузі, укласти нові дієві угоди про міжнародне 

науково-дослідницьке співробітництво.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати навчальному відділу БІНПО, завідувачам кафедр 

вивчити та проаналізувати запити і потреби науково-педагогічних 

працівників, здобувачів освіти, замовників освітніх послуг щодо 

інтернаціоналізації наукової та освітньої діяльності. 

2. Робочим проєктним групам освітніх програм організувати і 

провести гостьові лекції  із запрошенням іноземних науково-педагогічних 

працівників та провідних фахівців у галузі. 

3. Рекомендувати Вченій раді БІНПО розглянути більш детально 

питання інтернаціоналізації наукової діяльності, академічної мобільності 

науково-педагогічних працівників,  здобувачів освіти, замовників освітніх 

послуг на черговому засіданні. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 13, «проти» – 0, «утримались» – 0 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Максимова М.В., професора кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту про забезпечення психологічної і соціальної підтримки 

здобувачів вищої освіти у БІНПО. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Роботу із забезпечення психологічної та соціальної підтримки 

здобувачів вищої освіти у БІНПО продовжити. 

2. Систематично доносити інформацію та ознайомлювати здобувачів 

вищої освіти із наявними інструментами забезпечення психологічної та 

соціальної підтримки у БІНПО. 



3. Рекомендувати робочій проєктній групі освітньої програми 

«Психологія» розробити план роботи та започаткувати авторську школу 

психологічно-практичного спрямування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 13, «проти» – 0, «утримались» – 0 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Лукіянчук А.М., доцентку кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту про стан залучення здобувачів вищої освіти до наукової 

діяльності та заходи щодо її активізації. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Продовжити роботу Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції «СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІ ДОМІНАНТИ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО КОМПЕТЕНТНОГО 

ФАХІВЦЯ» 

2. Заохочувати та стимулювати здобувачів освіти до участі у науково-

практичних заходах різних рівнів, представлення власних наукових розробок 

у БІНПО та інших закладах освіти. 

3. Рекомендувати робочим проєктним групам стимулювати здобувачів 

освіти до участі в студентських наукових конкурсах та олімпіадах. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 13, «проти» – 0, «утримались» – 0 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Щипську Т.П., завідувачку навчального відділу БІНПО про підсумки 

атестації здобувачів вищої освіти освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» у 

2021/2022 навчальному році та заходи щодо підвищення якості її результатів. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сидоренко В.В., директорка БІНПО, Максимов М.В., професор 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту, Самойленко О.М., 

завідувач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, які 

звернули увагу на актуальність інформування здобувачів вищої освіти щодо 

відповідальності за недотримання принципів академічної доброчесності,  

посилення тісної співпраці з науковими керівниками кваліфікаційних робіт, 

відзначили можливості, переваги та складнощі у використанні сервісу 

перевірки оригінальності текстів Unichek. 

 

УХВАЛИЛИ:  



1. Підсумки атестації здобувачів вищої освіти освітніх ступенів 

«бакалавр», «магістр» у 2021/2022 навчальному році схвалити.  

2. Випусковій кафедрі продовжити роботу з роз’яснення сутності, 

змісту та напрямів реалізації принципів академічної доброчесності під час  

освітнього процесу та у ході написання курсових та  кваліфікаційних робіт. 

3. Рекомендувати здобувачам освіти самостійно проходити попередню 

перевірку унікальності тексту наукових робіт. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 13, «проти» – 0, «утримались» – 0 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Кулішова В.С., голову Ради з якості про методичні рекомендації 

кафедрам щодо організації освітньої діяльності у 2022/2023 навчальному році 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендації щодо організації освітньої діяльності у новому 

2022/2023 навчальному році довести до відома усіх осіб, задіяних у 

організації та провадженні освітнього процесу. 

2. Завідувачам кафедр, проєктним групам ураховувати представлені 

рекомендації при плануванні, організації та провадженні освітнього процесу. 

3. Рекомендувати науково-педагогічним працівникам удосконалити 

навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін за освітніми 

програмами для здобувачів вищої освіти. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 13, «проти» – 0, «утримались» – 0 

 

 

 

 

Голова Ради                                                              Володимир КУЛІШОВ 

Секретар Ради                                                           Тетяна ЩИПСЬКА 


