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ЗАСІДАННЯ 1

24 ВЕРЕСНЯ 2021 Р.

1. Затвердження плану роботи Ради із забезпечення якості освітньої  
діяльності  та якості вищої освіти на 2021/2022 навчальний рік.

Доповідач: голова Ради з якості, заступник директора БІНПО з навчальної ро-
боти Кулішов В.С.

2. Про результати моніторингу щодо забезпечення якості освітньої  
діяльності та якості вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної 
професійної освіти серед науково-педагогічних працівників, здобувачів осві-
ти та ключових стейкголдерів. 

Доповідачі: голова Ради з якості, заступник директора БІНПО з навчальної 
роботи Кулішов В.С., заступниця голови Ради з якості, вчена секретарка БІНПО 
Лукіянчук А.М.

3. Про результати аналізу ринку праці і запитів роботодавців щодо затре-
буваності фахівців за спеціальністю 073 Менеджмент.

Доповідач: доцентка кафедри ПП та М Рудич О.О., ключові стейкголдери

4. Про громадське обговорення освітньо-професійних програм «Управ-
ління навчальним закладом» та «Адміністративний менеджмент» для під-
готовки здобувачів освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти  
за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань.

Доповідач: завідувач кафедри ПП та М, гарант освітньо-професійних програм 
«Управління навчальним закладом» та «Адміністративний менеджмент» Гроз-
ний І.С., ключові стейкголдери.

5. Про рекомендацію до затвердження робочих навчальних програм  
та силабусів навчальних дисциплін спеціальності 073 Менеджмент.

Доповідачі: завідувачі кафедр Єрмоленко А.Б., Сахно О.В., Грозний І.С.

6. Різне.
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ЗАСІДАННЯ 2

19 ЛИСТОПАДА 2021 Р.

1. Про особливості організації освітнього процесу з використанням  
технологій дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень  
у 2021/2022 навчальному році.

Доповідачі: завідувач кафедри ТНОП та Д Сахно О.В., завідувачка відділу 
цифровізації освітнього процесу Сташенко С.В. 

2. Положення «Про розвиток системи неформальної освіти та порядок 
визнання отриманих здобувачами вищої освіти результатів навчання».

Доповідач: голова Ради з якості, заступник директора БІНПО з навчальної ро-
боти Кулішов В.С., ключові стейкголдери

3. Про результати аналізу ринку праці і запитів роботодавців щодо за-
требуваності фахівців за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки та  
053 Психологія.

Доповідачі: гаранти освітніх програм Кулішов В.С., Торба Н.Г.

4. Про результати громадського обговорення освітньо-професійних про-
грам «Педагогіка вищої школи» та «Психологія» для підготовки здобувачів 
освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальностями 
011 Освітні, педагогічні науки та 053 Психологія.

Доповідачі: голова Ради з якості, гарант освітньо-професійної програми «Пе-
дагогіка вищої школи» Кулішов В.С., доцентка кафедри ПП та М, гарант освіт-
ньої програми «Психологія» Торба Н.Г.

5. Про рекомендацію до затвердження робочих навчальних програм та  
силабусів навчальних дисциплін спеціальностей 011 Освітні, педагогічні  
науки та 053 Психологія.

Доповідачі: завідувачі кафедр Єрмоленко А.Б., Сахно О.В., Грозний І.С.

6. Різне.
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ЗАСІДАННЯ 3

29 СІЧНЯ 2021 Р.

1. Про підготовку студентів БІНПО до участі у ІІ-му турі Всеукраїнських 
студентських олімпіад та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 
робіт з галузей знань і спеціальностей.

Доповідач: професорка кафедри ПП та М Горошкова Л.А.

2. Про стан та заходи щодо залучення зовнішніх стейкголдерів (робото-
давців і випускників) до процесу розробки, перегляду та моніторингу освіт-
ніх програм. 

Доповідачі: гаранти освітніх програм, ключові стейкголдери

3. Про стан забезпечення академічної доброчесності у БІНПО.
Доповідач: професор кафедри МПО та СГД Мандрагеля В.А., ключові стейк- 

голдери
4. Різне.

ЗАСІДАННЯ 4

11 БЕРЕЗНЯ 2021 Р.

1. Про забезпечення доступу учасників освітнього процесу до інформа-
ційних ресурсів, наукометричних баз даних та електронних ресурсів НАПН 
України.

Доповідач: заступниця голови Ради з якості, вчена секретарка БІНПО Лукіян-
чук А.М.

2. Про стан і перспективи інтернаціоналізації наукової діяльності, ака-
демічної мобільності науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти, 
замовників освітніх послуг

Доповідач: голова Ради з якості Кулішов В.С., заступниця голови Ради з якості, 
вчена секретарка БІНПО Лукіянчук А.М., ключові стейкголдери

3. Забезпечення психологічної і соціальної підтримки здобувачів вищої 
освіти у БІНПО

Доповідач: професор кафедри ТНОП та Д Максимов М.В.
4. Різне.
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ЗАСІДАННЯ 5

20 ТРАВНЯ 2021 Р.

1. Про стан залучення здобувачів вищої освіти до наукової діяльності  
та заходи щодо її активізації.

Доповідач: заступниця голови Ради з якості, вчена секретарка БІНПО Лукіян-
чук А.М., ключові стейкголдери

2. Підсумки атестації здобувачів вищої освіти освітніх ступенів «бака-
лавр», «магістр» у 2021/2022 навчальному році та заходи щодо підвищення 
якості її результатів.

Доповідач: завідувачка навчального відділу Щипська Т.П.

3. Про методичні рекомендації кафедрам щодо організації освітньої  
діяльності у 2022/2023 навчальному році.

Доповідач: голова Ради з якості, заступник директора БІНПО з навчальної  
роботи Кулішов В.С.

4. Різне.
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

вул. Леваневського, 52/4, м. Біла Церква, 09108; тел. (04563) 7-16-07 
E-mail: dipodist@ukr.net

« 16 » вересня 2021 р.                                                             № 01-01/64-О.Д.

Директорка                                                                   В. В. Сидоренко

НАКАЗ

Про створення Ради із забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти 
у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», рекомендацій Національ-
ного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Стратегії розвитку БІНПО на 
2020–2025 рр., Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності 
та якості вищої освіти та з метою організація внутрішньої системи забезпечення 
якості освіти

НАКАЗУЮ:

1. Створити Раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти з метою ви-
значення її функцій, порядку організації роботи і взаємодії з ключовими стейк- 
ґолдерами, кафедрами, іншими підрозділами, відповідних прав, обов’язків та 
відповідальності.

2. Затвердити згідно з Додатком 1 персональний склад Ради із забезпечення 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Білоцерківському інституті 
неперервної професійної освіти.

Додаток: на 2 аркушах у 1 примірнику.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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Персональний склад 
Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти  

у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти

1. Кулішов Володимир Сергійович – заступник директора з навчальної ро-
боти, гарант ОПП «Педагогіка вищої школи», головаРади.

2. Лукіянчук Алла Миколаївна – вчена секретарка БІНПО, заступникголо-
ви Ради.

3. Щипська Тетяна Петрівна – завідувачканавчальноговідділу БІНПО,  
секретар Ради.

4. Грозний Ігор Сергійович – завідувач кафедри педагогіки, психології та 
менеджменту, гарант ОПП «Управління навчальним закладом», «Адміністратив-
ний менеджмент».

5. Торба Наталія Григорівна – доцентка кафедри педагогіки, психології та 
менеджменту БІНПО, гарант ОПП «Психологія».

6. Єрмоленко Андрій Борисович – завідувач кафедри методики професійної 
освіти та соціально-гуманітарних дисциплін.

7. Сахно Олександр Володимирович – завідувач кафедри технологій нав-
чання, охорони праці та дизайну.

8. Сташенко Світлана Вікторівна – завідувачка відділом інформаційно-тех-
нічного забезпечення освітнього процесу БІНПО.

9. Максимов Микола Володимирович – професор кафедри технологій нав-
чання, охорони праці та дизайну.

10. Мандрагеля Володимир Андрійович – професор кафедри методики про-
фесійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін.

11. Рудич Оксана Олександрівна – доцентка кафедри педагогіки, психології 
та менеджменту.

12. Клочко Алла Олексіївна – президентка ГО «Результативний старт ультра-
активного розвитку суспільства», фасилітаторка програми «Активні Громадяни» 
Британської Ради в Україні, ключовий стейкхолдер;

Додаток
до наказу Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти  
від 16.09.2021 р.        № 01-01/64-О.Д.
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13. Горошкова Лідія Анатоліївна – професорка кафедри екології Національ-
ного університету «Києво-Могилянська академія», ключовий стейкґолдер.

14. Алейнікова Олена Володимирівна – доктор наук з державного управ-
ління, професорка кафедри публічного управління та проєктного менеджменту 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, професорка кафедри 
психології, педагогіки та менеджменту БІНПО.

15. Баркар Вікторія Іванівна – заступник директора з навчально-виробничої 
роботи, виконуюча обов’язки директора Білицького професійного ліцею, ключо-
вий стейкґолдер. 

16. Юрченко Ганна Анатоліївна – голова студентського самоврядування.




