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ВИТЯГ
з протоколу № 11 засідання Вченої ради 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
від 17 листопада 2021 року

СЛУХАЛИ:
Про створення інноваційного віддаленого кластеру 

«Електроімпульс» з метою проведення педагогічного експерименту 
регіонального рівня за темою: «Забезпечення якості підготовки 
майбутніх фахівців електротехнічного профілю в навчально-практичних 
центрах закладів професійної [професійно-технічної] освіти».

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію завідувача кафедри професійної і вищої освіти Центрального 

інституту післядипломної освіти доктора педагогічних наук, професора Сергеєвої Л.М. 
взяти до відома.

2. Схвалити створення інноваційного віддаленого кластеру «Електроімпульс» з 
метою проведення педагогічного експерименту регіонального рівня за темою: 
«Забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в 
навчально-практичних центрах закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

3.3 метою координації діяльності експериментальних педагогічних майданчиків 
із проведення педагогічного експерименту регіонального рівня в 7 областях України 
утворити Координаційну'раду' інноваційного віддаленого кластеру «Енергоімпульс» у 
складі:

• Сергеева Лариса Миколаївна, завідувач кафедри професійної і вищої освіти ЕЦПО
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ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАИН України, доктор педагогічних 
наук, професор (голова);

• Сидоренко Вікторія Вікторівна, директор Відокремленого структурного 
підрозділу Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» НАГІН України, доктор педагогічних наук, 
доцент (заступник голови);

• Мартиненко Катерина Валерїївна, методист Криворізького професійного 
гірничо-технологічного ліцею, аспірант кафедри професійної і вищої освіти ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України (секретар);

• Власик Олександр Володилшрович, директор, Свалявський будівельний ліцей 
Закарпатської області;

• Лопата Микола Петрович директор, ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр 
професійно-технічної освіти», Київська область;

• Лизогуб Марина Олексіївна, директор, ДНЗ «Корсунь-Шевченківський 
професійний ліцей», Черкаська область;

• Микитюк Світлана Миколаївна, директор, Навчально-методичний центр 
професійно-технічної освіти у Чернівецькій області;

• Муранова Наталія Петрівна, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи 
та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України, доктор педагогічних наук, професор;

• Одайський Савелій Іванович, директор, Чернівецьке вище професійне училище 
радіоелектроніки, Чернівецька область, кандидат педагогічних наук;

• Романова Ганна Миколаївна, професор кафедри професійної і вищої освіти ЦІЛО 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних 
наук, професор;

• Самошенко Натачія Юрїївна, директор, Навчально-методичний центр 
професійно-технічної освіти у Сумській області, кандидат педагогічних наук;

• Стасєєва Марина Андріївна, директор, Навчально-методичний кабінет 
професійно-технічної освіти у Київській області,

• Сущенко Сергій Борисович, директор, ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної 
освіти», Одеська область;

• Фатюшина Ганна Петрівна, директор, ДНЗ «Конотопське вище професійне 
училище», Сумська область.
4.3 метою забезпечення науково-методичного супроводу педагогічного 

експерименту регіонального рівня затвердити Консультативну’ раду’ інноваційного 
віддаленого кластеру «Енергоімпульс» у складі:

• Ничкало Неля Григорівна, академік секретар Відділення професійної освіти і освіти 
дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
(академік) НАПН України (голова);

• Стойчик Тетяна Іванівна, заступник директора з навчально-виробничої робота 
Криворізького професійної гірничо-технологічного ліцею, Дніпропетровська



область, доктор педагогічних наук (співголова);
• Мірошниченко Катерина Борисівна, президент громадської організації 

«Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти» (співголова);
• Василиненко Віктор Михайлович, директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області,
« Ермоленко Андрій Борисович, завідувач кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарні їх дисциплін Відокремленого структурного підрозділу 
Білоцерківський II [НО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 
кандидат політичних наук, доцент;

• Кашуба Лариса Іванівна, заступник директора Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти в Одеській області;

• Кулішов Володимир Сергійович, заступник директора Відокремленого 
структурного підрозділу Білоцерківський ІНПО ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент;

• Купрієвич Вікторія Олександрівна, доцент кафедри професійної і вищої освіти 
ТЇЇПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат 
педагогічних наук;

• Мартинюк Наталія Вікторівна, директор Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Черкаській області;

• Пацаринюк Мар яна Ярославівна, начальник відділу персоналу ТОВ «Автомотів 
Електрік Україна», м. Чернівці;

• Отамась ІннаГригорівна, доцент кафедри професійної і вищої освіти ЦІЛО ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат історичних наук;

• Романов Леонід Анатолійович, доцент кафедри професійної і вищої освіти ЦІЛО 
ДЗВО «Університет менеджменту  ̂освіти» НАПН України, кандидат педагогічних 
наук;

• Слюсарева Ольга Володимирівна, директор Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Закарпатській області,

• Стрілець Максим Олександрович, начальник відділу енергоменеджменту ПрАТ 
«Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», м. Кривий Ріг.

Микола КИРИЧЕНКО
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