
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 

Навчально-науковий інститут фізичної культури 

Кафедра логопедії 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

засідання експертної ради стейкхолдерів 

освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Логопедія) 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

від 09 грудня 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. Кравцова Ірина Вадимівна – вчитель-логопед Сумського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 12 «Олімпійський». 

6. Шаповал Вікторія Сергіївна – магістрантка другого року навчання 

факультету ННІФК. 

 

1. СЛУХАЛИ: Крикуненко Юлію Олександрівну, голову 

експертної ради стейкхолдерів, директора Комунальної установи  

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

про необхідність внесення змін до складу експертної ради стейкхолдерів 

освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Логопедія) Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Крикуненко Юлія Олександрівна – голова експертної ради 

стейкхолдерів, директор Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр №1» Сумської міської ради, яка повідомила про реструктуризацію 

експертної ради стейкхолдерів освітньо-професійної програми Спеціальна 



освіта (Логопедія) Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С.Макаренка. Зокрема, Голова комісії запропонувала виключити з 

колективу Ради, через виробничу необхідність, кандидатуру Корягіної 

Світлани Олександрівни  (завідуюча дошкільним навчальним закладом 

(ясла-садок) № ЗО «Чебурашка» Сумської міської ради) та ввести до складу 

Ради нового представника – Кравцову Ірину Вадимівну (вчитель-логопед 

Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 12 

«Олімпійський»). За словами Голови Ради: «Долучення фахівця – практика 

надасть змогу членам Ради та представникам ПВС кафедри логопедії 

ефективніше вирішувати практико-орієнтовані питання щодо організації 

та реалізації освітнього процесу для магістрів, які проходять навчання за 

чинною освітньо-професійної програмою Спеціальна освіта (Логопедія)». 

Також, у зв’язку із майбутнім випуском секретаря Шаповал Вікторії 

Сергіївни (магістрантку другого року навчання НН ІФК) голова 

запропонувала виключити її із колективу Ради та ввести до складу нового 

представника – Полуюфту Катерину Олександрівну (магістрантку першого 

року навчання НН ІФК). 

 
УХВАЛИЛИ: 

Затвердити оновлений склад експертної ради стейкхолдерів ОПП 

Спеціальна освіта (Логопедія) СумДПУ імені А. С. Макаренка, зокрема, 

ввести до складу Ради Кравцову Ірину Вадимівну, вчителя-логопеда 

Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 12 

«Олімпійський» та Полуюфту Катерину Олександрівну (магістрантку 

першого року навчанні НН ІФК). 

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

2. СЛУХАЛИ: Крикуненко Юлію Олександрівну, голову 

експертної ради стейкхолдерів, директора Комунальної установи 

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

удосконалення чинної освітньо-професійної програми Спеціальна освіта 

(Логопедія) Сумського державного педагогічного університету  

імені А. С. Макаренка. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Крикуненко Юлія Олександрівна – голова Ради та Кравцова Ірина 

Вадимівна – вчитель-логопед Сумського дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) № 12 «Олімпійський» відзначили, що під час розширених 

засідань кафедри логопедії викладачі-методисти блоку «Практика» 

наголошують про труднощі проведення навчальної і виробничої практики 

на базі профільних установ, які виникають через соціальні чинники 

(спалахи пандемії та функціонування установ в закритому, частково 

закритому для освітян  (педагогів- методистів, здобувачів вищої освіти)). 

Прядко Любов Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту Сумського обласного 



інституту післядипломної педагогічної освіти, наголосила, що для 

підвищення ефективності підготовки магістрів, які проходять навчання за 

чинною освітньо-професійної програмою (ОПП) Спеціальна освіта 

(Логопедія)», варто переглянути підхід щодо реалізації блоку «Практична 

підготовка» в умовах пролонгованої пандемії «Covid-19»; для цього з 

представникам ПВС кафедри логопедії варто обговорити оптимальні 

шляхи організації процесу навчання на базах практики, з урахуванням 

взаємокомфортних умов обох учасників даної взаємодії (здобувачі освіти 

ОР магістр та учасники освітнього процесу закладів практичної 

підготовки). 

Коваленко Станіслав Олександрович – доктор біологічних наук, 

професор кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького, порекомендував 

порадити керівнику та ПВС кафедри логопедії вивчати досвід інших 

закладів  вищої освіти щодо вирішення такого типу труднощів, змінюючи 

підходи організації процесу практичного навчання і переходити на 

змішаний формат/досвід організації виробничої практики. 

 
УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати обговорити з представникам ПВС кафедри логопедії 

оптимальні шляхи організації процесу навчання на базах практики, з 

урахуванням взаємокомфортних умов обох учасників даної взаємодії та 

вивчати/опановувати досвід організації виробничої практики у змішаному 

форматі. 

 

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

 

 
 

Голова засідання                                         Крикуненко Ю.О. 

 

 

 
Секретар засідання   Шаповал В. С.  


