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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 

«29» травня  20020 р.                         м. Київ   № 01-01/ 59 –О.Д. 

Про введення в дію рішення  

позачергового  дистанційного 

засідання Вченої ради  

від 28 травня 2020 р. протокол №4 
 

НАКАЗУЮ: 

1. За результатами обговорення питання «Про зміну відповідальних 

виконавців підтем кафедр методики професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін та технологій навчання охорони праці та 

дизайну, які є складниками НДР БІНПО «Удосконалення сучасних 

моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у 

контексті формування та розвитку професійної компетентності», 2017-

2021 рр., РК № 0117U002381» 

    1.1. Призначити відповідальним виконавцем підтеми кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін «Розвиток науково-

методичної компетентності педагогів професійної школи за інноваційними 

моделями у системі неперервної освіти» (складник загальноінститутської НДР 

«Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної 

компетентності», 2017 - 2021 рр., РК № 0117U002381) Єрмоленка Андрія 

Борисовича, завідувача кафедри методики професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін, кандидата політичних наук, доцента. 

    1.2. Призначити відповідальним виконавцем підтеми кафедри 

технологій навчання охорони праці та дизайну «Розвиток інформаційної 

компетентності педагогічних працівників професійних навчальних закладів 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (складник 

загальноінститутської НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку 

професійної компетентності», 2017 - 2021 рр., РК   № 0117U002381) Сахна 

Олександра Володимировича, завідувача кафедри технологій навчання 

охорони праці та дизайну, кандидата сільськогосподарських наук, доцента. 

     1.3. Підготувати лист-клопотання проректорові з наукової роботи та 

цифровізації Спіріну Олегу Михайловичу щодо зміни відповідальних 
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виконавців підтем кафедр МПО та СГД й ТНОП та Д, що є складниками 

загальноінститутської НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку 

професійної компетентності», 2017 - 2021 рр., РК № 0117U002381). 

Відповідальний: Верченко Н.В., вчений секретар  

Термін: до 30 травня 2020 р.    

 

2. За результатами обговорення питання «Про аналіз науково-

методичного забезпечення освітнього процесу у БІНПО за 2019-І 

півріччя 2020 р.» 

  

2.1. Стан науково-методичного забезпечення освітнього процесу у 

БІНПО за 2019-І півріччя 2020 р. вважати незадовільним. 

2.2.  Вивчити й ґрунтовно проаналізувати запити керівних, 

педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо змісту програм 

підвищення кваліфікації, тем, спецкурсів. 

Відповідальні: Денисова А.В., в.о заступника директора з НР, 

Лукіянчук А.М., тво заступника директора з ННР, 

ЄрмоленкоА.Б., Сахно О.В., Харагірло В.Є., Горлова Г.Г., 

завідувачі кафедр і структурних підрозділів 

    Термін: 30 червня 2020  р.   

2.3.  Продовжити розроблення й апробацію альтернативних моделей, 

диверсифікованих форм підвищення кваліфікації з урахуванням запитів і 

потреб замовників освітніх послуг і ключових стейкголдерів у структуруванні 

змісту, доборі технологій, враховуючи існуючі ресурси. 

Відповідальні: Денисова А.В., в.о заступника директора з НР, 

Лукіянчук А.М., тво заступника директора з ННР, 

ЄрмоленкоА.Б., Сахно О.В., Харагірло В.Є., Горлова Г.Г., 

завідувачі кафедр і структурних підрозділів 

 Термін: упродовж 2020  р.   

2.4. Розширити пропозиції підвищення кваліфікації у системі 

формальної і неформальної освіти шляхом розроблення нових курсів, програм 

підвищення кваліфікації з актуальних питань реалізації завдань освітніх 

реформ. 

Відповідальні: Денисова А.В., в.о заступника директора з НР, 

Лукіянчук А.М., тво заступника директора з ННР, 

ЄрмоленкоА.Б., Сахно О.В., Харагірло В.Є., Горлова Г.Г. 

завідувачі кафедр і структурних підрозділів 

Термін: 30 червня 2020 р.   

 

2.5.  Спрямувати роботу науково-педагогічних працівників на 

розроблення інноваційного науково-методичного забезпечення освітнього 

процесу, зокрема навчальних посібників, методичних рекомендацій, 
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електронних курсів, цифрових навчально-методичних комплексів, відкритих 

електронних освітніх ресурсів (Open Educational Resources (OER), що 

адаптовані до запитів педагогічних працівників, потреб ринку освітніх послуг 

та відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів. 

     Відповідальні: Денисова А.В., во заступника директора НР, 

Лукіянчук А.М., тво заступника директора з ННР,  

Єрмоленко А.Б., Сахно О.В., Харагірло В.Є., Горлова Г.Г., 

завідувачі кафедр і структурних підрозділів 

 Термін: упродовж 2020  р.  

  

2.6. Наповнити ресурси кафедр в Електронній бібліотеці НАПН України 

науково(навчально-) методичним забезпеченням щодо реалізації підтем НДР. 

Відповідальні: виконавці НДР, Єрмоленко А.Б., Сахно О.В., 

Харагірло В.Є., Горлова Г.Г. завідувачі кафедр і структурних 

підрозділів 

Термін: упродовж 2020 р. 

 

2.7.  Постійно узагальнювати й висвітлювати в засобах масової 

інформації, віртуальному освітньому просторі (офіційний сайт ДЗВО «УМО», 

сайт НАПН України, сайти БІНПО, сторінки Facebook кафедр, персональні 

блоги науково-педагогічних працівників тощо) результати розроблення 

інноваційного науково-методичного забезпечення в системі формальної і 

неформальної освіти. 

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

Лукіянчук А.М., тво заступника директора з ННР, 

ЄрмоленкоА.Б., Сахно О.В., Харагірло В.Є., Горлова Г.Г., 

завідувачі кафедр і структурних підрозділів 

 Термін: упродовж 2020 р.   

 

3. За результатами обговорення питання «Про затвердження Освітньої 

програми підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 

Психологія освітній рівень – бакалавр» 

3.1. Затвердити Освітню програму підготовки здобувачів вищої освіти 

за спеціальністю 053 Психологія освітній рівень – бакалавр. 

3.2. Розмістити Освітню програму підготовки здобувачів вищої освіти 

за спеціальністю 053 Психологія освітній рівень – бакалавр на офіційному веб-

сайті БІНПО (Розділ_Здобувачі). 

Відповідальна: Лукіянчук А.М., тво заступниці директорки з ННР 

Термін: до 15 червня 2020  р.    
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 4. За результатами обговорення питання «Про затвердження 

Освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 

053 Психологія освітній рівень – магістр» 

4.1. Затвердити Освітню програми підготовки здобувачів вищої освіти 

за спеціальністю 053 Психологія освітній рівень – магістр. 

4.2. Розмістити Освітню програму підготовки здобувачів вищої освіти 

за спеціальністю 053 Психологія освітній рівень – магістр на офіційному веб-

сайті БІНПО (Розділ_Здобувачі). 

                  Відповідальна: Лукіянчук А.М., тво заступниці директорки з ННР 

Термін: до 15 червня 2020 р.    

5. За результатами обговорення питання «Про 

затвердження електронного збірника регіонального науково-

практичного семінару «Упровадження сучасних освітніх технологій при 

підготовці кваліфікованих робітників» 

 

5.1. Рекомендувати до друку матеріали електронного збірника 

регіонального науково-практичного семінару «Упровадження сучасних 

освітніх технологій при підготовці кваліфікованих робітників».  

5.2. Розмістити електронний збірник регіонального науково-

практичного семінару «Упровадження сучасних освітніх технологій при 

підготовці кваліфікованих робітників» в Електронній бібліотеці НАПН 

України в ресурсі кафедри методики професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін БІНПО. 

Відповідальний: Єрмоленко А.Б., завідувач кафедри МПО та СГД 

Термін: до  08 червня 2020  р.   

 

  

6. За результатами обговорення питання «Про затвердження  матеріалів 

навчально-методичного комплексу до спецкурсу «Розвиток ключових 

компетентностей здобувачів освіти у позааудиторній навчальній 

діяльності ЗП(ПТ)О» 

 

6.1. Рекомендувати до друку матеріали навчально-методичного 

комплексу до спецкурсу «Розвиток ключових компетентностей здобувачів 

освіти у позааудиторній навчальній діяльності ЗП(ПТ)О» 

6.2. Розмістити матеріали навчально-методичного комплексу до 

спецкурсу «Розвиток ключових компетентностей здобувачів освіти у                   

позааудиторній навчальній діяльності ЗП(ПТ)О» в Електронній бібліотеці 

НАПН України в ресурсі кафедри методики професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти. 
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Відповідальний: Єрмоленко А.Б., завідувач кафедри МПО та СГД 

Термін: до  08 червня 2020  р.    
 

 

7. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                         В.В.Сидоренко  

 

 

 

 

 

 

Завізовано:                                                                                           

Провідний юрисконсульт                            Н.П. Магдич 

 

Підготувала          Н.В.Верченко 
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З наказом № 01-01/ 59-О.Д. від 29 травня 2020 р. ознайомлені:  

1. Лукіянчук А.М.____________________________________ 

 

2. Денисова А.В. ____________________________________ 

3. Єрмоленко А.Б._____________________________________ 

4. Харагірло В.Є.______________________________________ 

5. Сахно А.В.       ______________________________________ 

6. Горлова Г.Г. ________________________________________ 

 

 


