
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 

Навчально-науковий інститут фізичної культури 

Кафедра логопедії 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання експертної ради стейкхолдерів 

освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Логопедія) 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

від 06 вересня 2021 року 
 

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

директор Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр № 1» 

Сумської      міської ради. 

СЕКРЕТАР: Шаповал В. С. – магістрантка НН ІФК. 

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 другого року навчання  

НН ІФК. 
 

1. СЛУХАЛИ: Крикуненко Юлію Олександрівну, голову 

експертної ради стейкхолдерів, директор Комунальної установи 

«Інклюзивно- ресурсний центр № 1» Сумської міської ради, про 

необхідність залучення до освітнього процесу стейкхолдерів – 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). 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Крикуненко Юлія Олександрівна – голова експертної ради  стейкхолдерів, 

директор Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр № 1» 



Сумської міської ради, яка повідомила про необхідність залучення фахівців 

із досвідом управлінської, інноваційної, наукової роботи до освітнього 

процесу та запропонувала особисто поділитися досвідом роботи на посаді 

керівника Інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) та намірами ознайомити 

слухачів (магістрів спеціальності Спеціальна освіта (Логопедія)) із 

особливостями роботи ІРЦ, його структурою, основними завданнями, 

нормативною документацією. 

Коваленко Станіслав Олександрович – доктор біологічних наук, 

професор кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького, який наголосив 

на доцільності проведення даного заходу як з метою загального 

ознайомлення, так і для здобуття початкового досвіду щодо організації 

діяльності закладів такого типу та специфіки корекційного навчально-

виховного процесу в ІРЦ. 

 
УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати гаранту ОП Спеціальна освіта (Логопедія) Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

організувати гостьову лекцію для магістрів спеціальності Спеціальна 

освіта (Логопедія) з метою поділитися досвідом роботи на посаді 

керівника Інклюзивно- ресурсного центру (ІРЦ) та особливостями роботи 

ІРЦ, його структурою, основними завданнями, нормативною 

документацією. 

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

 

2. СЛУХАЛИ: Коваленко Станіслава Олександровича, доктора 

біологічних наук, професора кафедри анатомії, фізіології та фізичної 

реабілітації Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького про залучення фахівців із досвідом управлінської, 

інноваційної, наукової роботи до освітнього процесу для формування 

загальних та спеціальних фахових компетенцій здобувачів ОР магістр. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Прядко Любов Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти, наголосила, що таке 

залучення фахівців із досвідом управлінської, інноваційної, наукової роботи 

до освітнього процесу має вагомий вплив на формування загальних та 

особливо спеціальних фахових компетенцій магістрів і закликала до 

обговорення з представниками професорсько-викладацького складу 

кафедри логопедії подальшого планування та проведення даного виду 

робіт. 
 

 

 



 

УХВАЛИЛИ: 

Обговорити з представниками професорсько-викладацького складу 

кафедри логопедії подальше планування щодо залучення фахівців із 

досвідом управлінської, інноваційної, наукової роботи до освітнього 

процесу для формування загальних і спеціальних фахових компетенцій 

здобувачів ОР магістр спеціальності Спеціальна освіта (Логопедія) 

Сумського державного  педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

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

 

 
Голова засідання Крикуненко Ю.О. 

 

 

 
Секретар засідання Шаповал В. С. 


