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  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ  

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»  
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 

 

Н А К А З 
«08» травня   2020 р.               м. Київ   № 01-01/51-О.Д. 

 

Про організацію та проведення конкурсу 

на заміщення вакантних посад  

науково-педагогічних працівників 
 

На виконання вимог п.11 ст. 55 Закону України «Про вищу освіту», п.п.5.12,  

5.14, 8.8. статуту ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Положення про 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти як відокремлений 

структурний підрозділ ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Порядку 

проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затвердженого 

Вченою радою БІНПО від 29.04.2020 року протокол № 3, введеного в дію 

наказом директорки від 30.04.2020 року № 01-01/48-О.Д. 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

(Додаток 1). 

2. Для організації та проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад науково-педагогічних працівників створити конкурсну 

комісію згідно з додатком (Додаток 2). 

3. До 14.05.2020 року провідному інспектору з кадрів Магдичу П.В. 

розмістити в засобах масової інформації, на офіційних вебсайтах 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти та ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» оголошення про конкурс на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти. 

4. Із 14.05.2020 по 15.06.2020 рр. секретарю конкурсної комісії здійснювати 

прийом документів від претендентів на вакантні посади, ознайомити 

претендентів із Порядком проведення конкурсного відбору під час 

заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти та укладання з 

ними трудових договорів (контрактів), Положенням про Білоцерківський 

інститут неперервної професійної освіти, посадовими інструкціями, 

правилами внутрішнього трудового розпорядку.  
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5. Завідувачам кафедр Єрмоленку А.Б., Сахну О.В., Харагірло В.Є. до 

12.06.2020 року: 

5.1. Провести оцінювання професійного рівня та відбір претендентів на 

заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та 

завідувачів кафедр шляхом таємного голосування на засіданнях 

кафедр. 

5.2.  Розглянути кандидатури на засіданні кафедр посад науково-

педагогічних працівників та завідувачів кафедр для прийняття  

рекомендацій щодо кандидатур на обрання. 

5.3. Заслухати звіти про освітню, методичну, наукову та організаційну 

роботу за попередній період, визначення рейтингу професійної 

діяльності, цільові показники ефективності діяльності на наступний 

термін обрання тих працівників, у яких закінчуються строки 

трудових договорів (контрактів), та подати пропозиції конкурсній 

комісії щодо доцільності продовження з науково-педагогічними 

працівниками трудових договорів, укладання та переукладання 

контрактів. 

5.4. Для завідувачів кафедр мають бути представлені цільові показники 

діяльності, досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді 

завідувача, терміни для досягнення таких цільових показників. 

 

6. Голові конкурсної комісії забезпечити: 

6.1. Відбір кандидатів на посади науково-педагогічних працівників 

відповідно до кваліфікаційних характеристик. 

6.2. Підготовку висновків щодо відповідності кандидатів, які подали 

документи на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників, кваліфікаційним характеристикам. 

7. Провести конкурс на заміщення вакантних посад у вересні 2020 року. 

8. Ученому секретарю Верченко Н.В. підготувати питання щодо заміщення 

посад науково-педагогічних працівників до розгляду на засіданні Вченої 

ради до 23.09.2020 року. 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

                  

 

Директорка                                                                                                     В.В. Сидоренко 
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Додаток 1 до наказу 

Білоцерківського інституту неперервної  

професійної освіти 

від «08» 05.2020 року 

№01-01/51-О.Д. 

 

Перелік посад науково-педагогічних працівників Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти, на які оголошено конкурс 

 

На заміщення вакантних посад завідувачів кафедр (доктор/кандидат 

наук, професор/доцент відповідно до профілю кафедри) по кафедрах: 
 

- кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; 

- кафедра педагогіки, психології та менеджменту; 

- кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну. 

 

На заміщення вакантних із 01.07.2020 року посад науково-педагогічних 

працівників (учений ступінь/учене звання ВІДПОВІДНО ДО ПРОФІЛЮ 

КАФЕДРИ) по кафедрах: 
 

Кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін: 

- професор кафедри (доктор наук, доцент/професор) – 2  

- доцент кафедри (кандидат наук/доцент, доктор наук/доцент) – 5 

- старший викладач (кандидат наук, доктор філософії або магістр за відповідним 

профілем кафедри) – 6 

 

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту: 

- професор кафедри (доктор наук, доцент/професор) – 2  

- доцент (кандидат/доктор наук, доцент) – 2 

- старший викладач (кандидат наук, доктор філософії або магістр за відповідним 

профілем кафедри) – 4 

 

Кафедра технологій навчання, охорони праці  та  дизайну: 

- професор кафедри (доктор наук, доцент/професор) – 2 

- доцент (кандидат/доктор наук, доцент) – 3  

- старший викладач (кандидат наук, доктор філософії або магістр за відповідним 

профілем кафедри) – 4 
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Додаток 2 до наказу 

Білоцерківського інституту неперервної  

професійної освіти 

від «08» 05.2020 року 

№01-01/51-О.Д 

 

 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії  

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

 

 

СИДОРЕНКО 

Вікторія Вікторівна 

Директорка БІНПО, 

голова комісії 

ДЕНИСОВА 

Анастасія Володимирівна 

В.о. заступниці директорки з 

навчальної роботи, 

заступник голови комісії 

МАГДИЧ  

Павло Володимирович 

провідний інспектор з кадрів, 

секретар комісії 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ 

ЛУКІЯНЧУК  

Алла Миколаївна 

тво заступниці директорки з науково-

навчальної роботи, к.псих.н. 

ЄРМОЛЕНКО  

Андрій Борисович 

завідувач кафедри методики 

професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін, к.політ.н., 

доцент 

САХНО  

Олександр Володимирович 

завідувач кафедри технологій 

навчання, охорони праці та дизайну, 

к.сільськ.н., доцент 

БОРОДІНА 

Наталія Анатоліївна 

докторка технічних наук, професорка, 

сертифікована експертка НАЗЯВО 

ХАРАГІРЛО  

Віра Єгорівна 

голова профспілкового комітету 

МАГДИЧ 

Надія Павлівна 

провідний юрисконсульт 
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З наказом № 01-01/51-О.Д.   від 08.05.2020 року  ознайомлені: 

 

 Денисова А.В.  _____________________________________ 

 

Магдич П.В. _____________________________________ 

 

Лукіянчук А.М.        _____________________________________ 

 

Єрмоленко А.Б.       ______________________________________ 

 

Сахно О.В. _____________________________________ 

 

Харагірло В.Є. _____________________________________ 

 

Магдич Н.П. _____________________________________ 

 

Верченко Н.В. _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


