
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 

Навчально-науковий інститут фізичної культури 

Кафедра логопедії 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання експертної ради стейкхолдерів 

освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Логопедія) 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

від _26_ серпня 2021 року 

 

ГОЛОВА: Крикуненко Ю.О. – голова експертної ради стейкхолдерів, 

директор Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр №1» Сумської 

міської ради. 

СЕКРЕТАР: Шаповал В. С. – магістранта НН ІФК, спеціальність 

016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія). 

 

Присутні: 

1. Крикуненко Юлія Олександрівна – голова експертної ради стейкхолдерів, 

директор Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр №1» 

Сумської міської ради. 

2. Коваленко Станіслав Олександрович – доктор біологічних наук, 

професор кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 

3. Прядко Любов Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

4. Шевич Кристина Володимирівна – завідуюча дошкільним навчальним 

закладом (ясла-садок) № 18 «Зірниця» Сумської міської ради. 

5. Корягіна Світлана Олександрівна – завідуюча дошкільним навчальним 

закладом (ясла-садок) № ЗО «Чебурашка» Сумської міської ради. 

6. Шаповал Вікторія Сергіївна – магістрантка ННІФК, спеціальність 

016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія). 

 

1. СЛУХАЛИ: Крикуненко Юлію Олександрівну, голову експертної 

ради стейкхолдерів, директора Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр №1» Сумської міської ради, про: затвердження плану роботи 

експертної ради стейкхолдерів на 2021-2022 навчальний рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Крикуненко Юлія Олександрівна – голова експертної ради стейкхолдерів, 

директор Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр №1» Сумської 

міської ради, (далі – ЕР або Ради) яка запропонувала долучити до переліку 

заходів роботи експертної ради стейкхолдерів освітньо-професійної 

програми (ОПП) Спеціальна освіта (Логопедія) Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка питання обговорення 



змісту освітніх компонентів освітньо-професійної програми Спеціальна 

освіта (Логопедія). 

Прядко Любов Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, ініціювала розгляд питання 

щодо моніторингу умов організації та якості дистанційного навчання умовах 

пролонгованої пандемії «Covid-19». 

Шевич Кристина Володимирівна – завідуюча дошкільним навчальним 

закладом (ясла-садок) № 18 «Зірниця» Сумської міської ради, запропонувала 

долучити питання пріоритетних напрямів співпраці з освітніми й 

соціальними закладами. 

Коваленко Станіслав Олександрович – доктор біологічних наук, професор 

кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького, який наголосив на 

необхідності оновлення каталогу вибіркових дисциплін та запропонував 

досліджувати питання щодо залучення вчителів-логопедів, методистів 

відділів освіти, фахівців з досвідом управлінської, інноваційної, наукової 

роботи до освітнього процесу (читання лекцій, проведення практичних 

занять, керівництво виробничими (педагогічними) практиками, участь у 

роботі комісії з державної атестації). 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити перелік запропонованих учасниками засідання експертної ради 

стейкхолдерів освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Логопедія) 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

питань (1. Обговорення змісту освітніх компонентів ОПП Спеціальна освіта 

(Логопедія). 2. Оновлення каталогу вибіркових дисциплін. 3. Моніторинг умов 

організації та якості дистанційного навчання умовах пролонгованої пандемії 

«Covid-19». 4. Обговорення пріоритетних напрямів співпраці з освітніми й 

соціальними закладами. 5. Залучення вчителів-логопедів, методистів відділів 

освіти, фахівців із досвідом управлінської, інноваційної, наукової роботи до 

освітнього процесу – читання лекцій, проведення практичних занять, 

керівництво виробничими (педагогічними) практиками, участь у роботі 

комісії з державної атестації тощо) у якості плану роботи експертної ради 

стейкхолдерів на 2021-2022 навчальний рік. 

(Результати голосування: 6 ‒ «за», 0 ‒ «проти», 0 ‒ утрималися). 

 

2. СЛУХАЛИ: Крикуненко Юлію Олександрівну, голову Ради, про 

зміну складу експертної ради стейкхолдерів освітньо-професійної програми 

Спеціальна освіта (Логопедія) Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Крикуненко Юлія Олександрівна – голова Ради стейкхолдерів, яка 

запропонувала ввести до складу експертної ради стейкхолдерів ОПП Спеціальна 



освіта (Логопедія) СумДПУ імені А.С. Макаренка Шаповал Вікторію 

Сергіївну (магістранту другого року навчання НН ІФК) на посаду секретаря. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити кандидатуру Шаповал Вікторії Сергіївни (магістрантка 

другого року навчання НН ІФК) на посаді секретаря експертної ради 

стейкхолдерів ОПП Спеціальна освіта (Логопедія) СумДПУ імені 

А.С. Макаренка. 

(Результати голосування: 6 ‒ «за», 0 ‒ «проти», 0 ‒ утрималися). 

 

 

Голова засідання                                                        Крикуненко Ю.О. 

 

 
 

Секретар засідання           Шаповал В. С. 
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