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НАКАЗУЮ: 

1. За результатами обговорення питання «Про затвердження 

Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти»: 

 

1.1. Затвердити Положення про моніторинг якості освіти та освітньої 

діяльності у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти. 

2. За результатами обговорення питання «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти»: 

 

2.1. Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору під час 

заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти. 

2.2.  Розмістити Порядок проведення конкурсного відбору під час 

заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників  на 

офіційному  сайті  Білоцерківського інституту   неперервної 

професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України.       

         Відповідальна:  Денисова А.В., во заступника директора з НР 

                                                                   Термін: до  04 травня 2020 р.   2.3. 

Визначити перелік посад, на які оголошується конкурс. 

      Відповідальні: Магдич П.В, провідний інспектор з кадрів, 

ДенисоваА.В., во заступника директора з НР, завідувачі кафедр 



Термін: до 08 травня 2020  р.    

2.4 .Повідомити науково-педагогічних працівників про закінчення 

строку дії контракту. 

Відповідальний: Магдич П.В, провідний інспектор з кадрів 

Термін: до  30 квітня 2020  р. 

2.5. Опублікувати оголошення про проведення конкурсу в засобах 

масової інформації та на офіційному інтернет-сайті  Білоцерківського 

інституту   неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН 

України. 

Відповідальні: Магдич П.В, провідний інспектор з 

кадрів, Денисова А.В., во заступника директора з НР 

 Термін: травень 2020 р.  

 

3. За результатами обговорення питання «Про затвердження силабусів 

навчальних дисциплін»: 

3.1.  Затвердити силабуси навчальних дисциплін. 

3.2. Розмістити силабуси навчальних дисциплін на офіційному сайті 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

ДЗВО«Університет менеджменту освіти» НАПН України та в 

Електронній бібліотеці НАПН України в ресурсі відповідної кафедри. 

                                    

                                    Відповідальні: тво заступника директора з ННР 

Лукіянчук А.М.,  завідувачі кафедр 

                  Термін: до  05 травня 2020  р.    

 

 4. За результатами обговорення питання «Про 

затвердження електронного збірника регіонального науково-практичного 

семінару «Реалізація сучасних освітніх практик при підготовці 

кваліфікованих робітників»: 

4.1. Рекомендувати до друку матеріали електронного збірника 

Регіонального науково-практичного семінару «Реалізація сучасних 

освітніх практик при підготовці кваліфікованих робітників». 

4.2. Розмістити електронний збірник регіонального науково-

практичного семінару «Реалізація сучасних освітніх практик при 

підготовці кваліфікованих робітників» в Електронній бібліотеці 

НАПН України в ресурсі кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти. 

                                Відповідальний: Єрмоленко А.Б., завідувач кафедри МПО 

та СГД 

Термін: до  05 травня 2020 р.    



5. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора з 

НР Денисову А.В. 

 

 

 

Директор                                                                           В.В.Сидоренко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завізовано:  

Заступник директора з НР                                                   А.В.  Денисова                                                                                            

      

Провідний юрисконсульт                              Н.П. Магдич 

 

 

Підготувала:                         

Н.В.Верченко 

 



З наказом № 01-01/48-О.Д. від 30 квітня 2020 р.  ознайомлені:  

 

1. Лукіянчук А.М.____________________________________ 

2. Денисова А.В.     _____________________________________ 

3. Єрмоленко А.Б._____________________________________ 

4. Харагірло В.Є.______________________________________ 

5. Сахно А.В.       ______________________________________ 

6. Магдич П.В._______________________________________ 

  

 


