
КЛЮЧОВІ СТЕЙКГОЛДЕРИ ДОЛУЧИЛИСЬ ДО  ПУБЛІЧНИХ 

ЛЕКЦІЙ БІНПО У РАМКАХ ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО 

КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ПУНКТУ 

06 травня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулось чергове засідання 

консультаційного пункту «Відкриті публічні лекції для педагогів, батьків, 

дітей». 

Модераторами заходу виступили три ключові стейкголдери БІНПО. Було 

зафіксовано понад 100 точок підключення. У консультпункті взяли участь 

науково-педагогічні працівники, педагоги закладів професійної та фахової 

передвищої освіти, здобувачі освіти, слухачі курсів підвищення кваліфікації, 

волонтери і ключові стейкголдери із Донецької, Чернігівської, 

Дніпропетровської, Київської, Сумської, Черкаської, Житомирської, 

Миколаївської, Вінницької, Закарпатської, Одеської, Івано-Франківської, 

Полтавської областей, м. Києва. 

Відкрила марафон Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка 

педагогічних наук, професорка. Усім присутнім запропоновано для перегляду 

відеоролик «Непереможна Україна», в якому золоті голоси України, актори 

об’єдналися зі своєю пісенною збpoєю, словом, думкою, ділом, аби висловити 

у цій пісні бiль України та водночас надію і віру в Перемогу. Вікторія 

Вікторівна в рамках відеочеленджу «Історія поколінь» запропонувала дві 

історії: «1939 -2022 рр.: історія має здатність повторюватись» (авторка Ірина 

Кучерак, кандидатка педагогічних наук, доцентка БІНПО 

(https://www.facebook.com/100012276764886/videos/1031542511107937) та 

«Тому що я – Україна» (авторка Марина Князєва, методистка навчального 

відділу БІНПО, 

https://www.facebook.com/100012276764886/videos/541048244299120). 

Модератор Михайло ЖУК, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри соціально-гуманітарної освіти Сумського ОблІППО, виступив із 

лекцією: «Проблемно-ресурсний та індикативно-технологічний виміри 

освітніх інноваційних проєктів, партнерства зараз та після перемоги: 

досвід практичного консультування». Михайло Васильович окреслив 

виклики розвитку людського капіталу у вимірі «2021+», здійснив аналіз 

концепцій майбутнього професійної освіти, аспектів адаптації людського 

капіталу до розвитку цифрового суспільства та потенціалу фахової 

мобільності. 

Модераторка Юлія Грунтковська, майстриня виробничого навчання, 

викладачка спеціальних дисциплін Вищого професійного училища № 17 

(м.Дніпро), випускниця БІНПО (спеціальність «Педагогіка вищої школи») 

виступила із лекцією: «Особливості педагогічної комунікації в період 

війни». Простежила історію становлення культури обміну інформацією, 

походження терміну «комунікація», аспекти професійно-педагогічної 

комунікації як специфічного процесу взаємообміну інформацією. 

Модераторка Наталія КАМІНСЬКА, студентка 1-го курсу 

кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Психологія» БІНПО, 

https://www.facebook.com/100012276764886/videos/541048244299120


виступила із лекцією: «Психологічна безпека дитини під час війни». 

Модераторка в простій і доступній формі роз’яснила ознаки та складники 

психологічної безпеки, надала практичні поради щодо того, як зберегти 

фізичне і психічне здоров’я дитини. 

Учасники відкритих публічних лекцій висловили приємні слова вдячності 

організаторам та модераторам заходу.  

Повний запис засідання консультаційного пункту доступний для 

перегляду на ютуб-каналі БІНПО за посиланням: 

https://youtu.be/ZFVILCpcDR8. 

Нагадуємо, що робота консультаційного пункту продовжується, тож 

запрошуємо приєднуватися до нашого переможного освітянського строю!  

Ми працюємо разом заради майбутнього нашої України! 


