
 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ  

 

НАКАЗ 

«  30  »  січня  2020 року                  м. Біла Церква                      № 01-01/15-О.Д. 

Про введення в дію рішення  

Вченої ради від 28 січня  2020 р. 

Протокол №1 

 

НАКАЗУЮ: 

1.  За результатами обговорення питання «Про діяльність БІНПО щодо реалізації 

політики із реформування освіти та впровадження Концепції «Сучасна професійна 

(професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року»                                                                                          

1.1. Рекомендувати в.о.заступниці з навчльної роботи, завідувачам кафедр БІНПО, 

завідувачці відділу СТВ: 

- упродовж 2020 року модернізувати зміст, форми, моделі підготовки, перепідготовки, 

підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників професійної 

(професійно-технічної) освіти відповідно до запитів замовників освітніх послуг і 

ключових стейкголдерів; 

- до 30 березня 2020 року розробити професійні профілі різних категорій педагогічних 

працівників ЗПО (викладач, майстер виробничого навчання, педагог професійного 

навчання, старший майстер, керівники ЗПО) із визначеними компетентностями, що 

відповідають сучасним і перспективним завданням реформування професійної 

(професійно-технічної) освіти; 

- до 15 лютого 2020 року розробити Положення про різні форми, моделі підвищення 

кваліфікації, надання додаткових освітніх послуг; 

- до 1 березня 2020 року розробити науково-методичне забезпечення підвищення 

кваліфікації різних категорій, керівників та педагогічних працівників (ОПП, Програми 

підвищення кваліфікації, інтерактивні науково-методичні комплекси); 

- продовжити роботу над розробленням відкритого контенту і відкритих освітніх 

ресурсів Інституту і кафедр зокрема ( сайт, сторінки у Фейсбуці, Інстаграм, освітня 

платформа віртуальної кафедри андрагогіки, персональні освітні ресурси науково- 

педагогічних працівників) із метою розширення доступу до якісної  ступеневої освіти, 

створення умов для здобуття додаткової освіти та безперервного навчання фахівців 

упродовж життя; 

- упродовж 2020 року забезпечити співпрацю з підприємствами, організаціями різних 

типів форм власності, соціальними партнерами на основі укладання угод (договорів) про 

співпрацю; 

- узагальнювати та висловлювати в засобах масової інформації, віртуальному освітньому 

просторі ( офіційний сайт ДЗВО «УМО», сайт НАПН Укрїни, сторінки Фейсбуку 

кафедр, персональні блоги науково- педагогічних працівників, Електронна бібліотека 

НАПН України тощо) досвід БІНПО щодо реалізації політики із реформування освіти та 

впровадження Концепції «Сучасна професійна(професійно-технічна) освіта». 



2.  За результатами обговорення питання «Виконання плану-графіка підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників державних закладів професійної (професійно-

технічної) освіти в 2019 році та організація освітнього процесу в 2020 році»: 

 

2.1. Завідувачам  кафедр здійснювати планування навчального навантаження науково-

педагогічних працівників  згідно  з план-графіком підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти України 

на 2020 р. 

                                                                                                             Відповідальні: завідувачі кафедр   

                                                                                                              Термін: січень 2020 р. 

3. За результатами обговорення питання «Розвиток державно-приватного партнерства для 

якісної підготовки кваліфікованих робітників професійної (професійно-технічної) освіти. 

Розширення зв’язків із замовниками освітніх послуг і ключовими стейкхолдерами»: 

3.1.Взяти до відома інформацію про сучасний стан та перспективи розвитку державно-

приватного партнерства для забезпечення високої якості професійної підготовки кадрів, 

залучення додаткових ресурсів для розвитку професійної освіти та її орієнтації на 

сучасні технічні й технологічні умови. 

3.2.Завідувачам кафедр, навчального та відділу сучасних технологій виробництва 

розглянути можливості та подати пропозиції  щодо участі БІНПО в програмах державно-

приватного партнерства. (квітень 2020 року) 

                                  Відповідальні:завідувачі  кафедр,  керівники структурних підрозділів 

                                                                                                              Термін: квітень 2020 р.   

4.За результатами обговорення питання «Про затвердження звіту голови 

екзаменаційної комісії про результати прийому державних екзаменів випускників заочної 

форми навчання освітнього ступеня бакалавр спеціальності 053 Психологія (скорочений 

термін) 

4.1. Затвердити  звіту голови екзаменаційної комісії про результати прийому державних 

екзаменів випускників заочної форми навчання освітнього ступеня бакалавр 

спеціальності 053 Психологія (скорочений термін) 

 

5. За результатами обговорення нормативних документів, які забезпечують 

діяльність БІНПО 

Затвердити нормативні документи, які забезпечують діяльність БІНПО: 

- Освітньо-професійна програма підготовки фахівців другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»; 

- Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»; 

- Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу 

освіту державного зразка в Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти; 

-  Положення про кафедру; 

- Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти; 

- Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти». 

6.  За результатами обговорення питання про «Затвердження науково (навчально-) 

методичних матеріалів» 



6.1. Затвердити та рекомендувати матеріали електронного збірника Всеукраїнського 

науково-практичного семінару «Інноваційна діяльність педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О в умовах сталого розвитку суспільства» (6 листопада 2019 р., м. Біла Церква, 

Київська обл.) .)  до розміщення на сайті з подальшою їх публікацією. 

6.2. Затвердити та рекомендувати матеріали електронного збірника Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції «Інноваційні технології при підготовці фахівців 

аграрного сектору» (13 жовтня 2019 р., м. Біла Церква, Київська обл.)  до розміщення на 

сайті з подальшою їх публікацією. 

6.3. Затвердити та рекомендувати матеріали електронного збірника Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні моделі розвитку науково-

методичної компетентності педагогів професійної школи у системі безперервної освіти». 

(11 грудня 2019 р., м. Біла Церква, Київська обл.)  до розміщення на сайті з подальшою їх 

публікацією. 

6.4. Затвердити та рекомендувати до друку навчально-методичний посібник Лукіянчук 

А.М. Психологічні основи професійного становлення та розвитку особистості 

майбутнього кваліфікованого робітника: Біла Церква – БІНПО ДЗВО УМО, 2020. 155 с. 

6.5. Затвердити та рекомендувати до друку навчально-методичний посібник Торби Н.Г. 

«Психолого-педагогічна корекція міжособистісних відносин учасників освітнього 

процесу»: Біла Церква – БІНПО ДЗВО УМО, 2020. 130 с. 

6.6. Затвердити та рекомендувати до друку навчально-методичний посібник Харагірло 

В.Є. «Психолого-педагогічні аспекти корекційної роботи з підлітками девіантної 

поведінки»: Біла Церква – БІНПО ДЗВО УМО, 2020. 147 с. 

6.7. Затвердити та рекомендувати до друку навчально-методичний посібник Коваль Л.Є. 

«Профорієнтаційна робота в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» : Біла 

Церква – БІНПО ДЗВО УМО, 2020. 150 с. 

 

7. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора з ННР, 

доктора економічних наук, доцента Олега Олександровича Клокаря. 

 

Директор                                                           В.В.Сидоренко  
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Заступник директора з ННР                                                                                  О.О. Клокар                                                                                            
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