
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДЕ РЖАВ НИЙ З АКЛ АД В ИЩ ОЇ  ОС ВІ Т И  
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БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

 

Н А К А З 

«  30 »   березня   2020 р.                           м. Київ         №  01-01/ 37- О.Д. 

 

 

Про введення в дію рішення  

дистанційного засідання Вченої ради 

Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти 

від 26 березня 2020 р. Протокол №2 

 

НАКАЗУЮ: 

1. За результатами обговорення питання «Забезпечення якості освітнього процесу КПК 

на компетентнісній основі за різними моделями і формами навчання» (Відповідальний за 

підготовку: завідувач кафедри МПО та СГД,  кандидат політичних наук, доцент, А.Б. 

Єрмоленко): 

1.1. Взяти до відома інформацію Єрмоленка А.Б. про забезпечення якості освітнього 

процесу КПК на компетентнісній основі за різними моделями і формами навчання.   

1.2. Заступникам директора (Денисовій А.В., Клокарю О.О.), завідувачам кафедр 

(Єрмоленку А.Б., Сахну О.В., Харагірло В.Є.), навчального відділу (Денисовій А.В.) та 

відділу сучасних технологій виробництва (Горловій Г.Г.) розробити пропозиції щодо 

приведення у відповідність оптимізації навчальних модулів щодо реалізації 

компетентністного підходу з урахуванням запитів замовників освітніх послуг та ключових 

стейкґолдерів.  

 

Відповідальні: заступники директора, завідувачі кафедр і структурних підрозділів 

 Термін: до  20 квітня 2020  р. 

  

2.  За результатами обговорення питання «Публікаційна стратегія вченого: наукові 

публікації в періодичних виданнях, включених до наукометричних баз даних 

(Scopus, WebofScienceCoreCollection) (Відповідальний за підготовку: заступник директора з 

ННР О.О. Клокар): 

2.1. До 20 квітня 2020 року заступнику директора з ННР Клокарю О.О. провести 

ґрунтовний аналіз наукових публікацій науково-педагогічних працівників БІНПО в 

періодичних виданнях, включених до наукометричних баз даних (Scopus, 

WebofScienceCoreCollection) та бази ЄДЕБО з урахуванням показників Методики оцінювання 

наукових напрямів закладів вищої освіти, затвердженої Наказом МОН України № 338 від 

12.03.2019 р. «Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними 

наукової (науково-технічної) діяльності» та теми НДР «Удосконалення сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку 

професійної компетентності» (РК №011U002381, 2017-2021 рр.).  

2.2. До 30 квітня 2020 року заступнику директора з ННР Клокарю О.О. розробити план 

та методичні рекомендації щодо покращення показників наукових публікацій науково-



педагогічних працівників БІНПО у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз 

даних (Scopus, WebofScienceCoreCollection).  

2.3. Результати аналізу та планування представити на черговому засіданні Вченої ради 

БІНПО.  

2.4. До 30 квітня 2020 року заступнику директора з ННР Клокарю О.О. організувати та 

провести корпоративне навчання науково-педагогічних працівників БІНПО: “Порядок 

підготовки до друку публікацій у виданнях, які входять до міжнародних науковометричних 

баз даних Scopus, Web of Science”. 

 

3. За результатами обговорення питання «Перспективи і практична реалізація 

міжнародної грантової діяльності у БІНПО» (Відповідальний за підготовку: доцент 

кафедри МПО та СГД,  кандидат педагогічних наук, доцент В.І. Семілетко): 

3.1.  Розробити план грантової діяльності БІНПО на 2020 рік.  

Відповідальні: заступники директора, завідувачі кафедр і структурних підрозділів  

Термін: до 30 квітня 2020 р.  

3.2.Підготувати необхідні документи (супровідний лист, анкети) для участі науково-

педагогічних працівників БІНПО в програмі Корпусу миру США за проєктом «Викладання 

англійської мови як іноземної».  

 

Відповідальні: доц. Семілетко В.І.        

                               Термін: до 30 березня 2020 р.  

  

4. За результатами обговорення питання «Профорієнтаційно-рекламна стратегія 

інституту щодо залучення здобувачів освіти в 2020 р.» (Відповідальний за підготовку: 

заступник директора з ННР О.О. Клокар): 
4.1. Взяти до відома інформацію заступника директора з науково-навчальної роботи, 

доктора економічних наук, доцента Олега Олександровича Клокара. 

4.2. Розробити і затвердити в установленому порядку графік залучення до 

профорієнтаційної роботи науково-педагогічних працівників БІНПО, форми  

профорієнтаційної роботи впродовж квітня-червня 2020 року. 

 

Відповідальні: заступник з ННР Клокар О.О., секретар відбіркової комісії Красний С.І., 

завідувачі кафедр і структурних підрозділів  

Термін: до 24 квітня 2020 р. 

 

5. За результатами обговорення питання «Фінансовий звіт за І квартал 2020 року за 

напрямом «підготовка здобувачів вищої освіти напрямів «магістр», «бакалавр» за 

спеціальним фонд БІНПО» (Відповідальна за підготовку: головний бухгалтер БІНПО С.В. 

Гірка) 

 

5.1. Фінансовий звіт головного бухгалтера С.В. Гіркої за І квартал 2020 року за 

напрямом «підготовка здобувачів вищої освіти напрямів «магістр», «бакалавр» за 

спеціальним фонд БІНПО схвалити.  

5.2. До 10.04.2020 року переглянути навчальне навантаження науково-педагогічних 

працівників та перевести їх на погодинну оплату праці за фактично відпрацьований час.  

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

головний бухгалтер Гірка С.В.  

5.3. Скоротити видатки на оплату праці персоналу, задіяному в організації освітнього 

процесу за спеціальним фондом.  

 Відповідальні: головний бухгалтер Гірка С.В.  

5.4. Внести до структури і штатного розпису Інституту за спеціальним фондом 

відповідні зміни.  

Відповідальні: директор БІНПО Сидоренко В.В., головний бухгалтер Гірка С.В. 

 



6. За результатами обговорення питання про «Про вивчення питань, викладених 

у службових записках заступника з ННР Клокаря О.О. до директора БІНПО Сидоренко 

В.В.» 

Експертна комісія:   

Голова комісії – Сахно О.О. – завідувач кафедри ТНОП та Д, к.с/г наук, доц.; Члени комісії: 

Хлобистов Є.В. – академік АЕН України, д-р економ.н., професор, професор кафедри ПП та 

М, сертифіковний експерт НАЗЯВО; Єрмоленко А.Б. – завідувач кафедри МПО та СГД, 

к.політ.н., доц.; Харагірло В.Є. – в.о. завідувача кафедри ПП та М, голова профспілки; 

Бородіна Н.А. – д-р техн. н., професор, професор кафедри ТНОП та Д, сертифіковний експерт 

НАЗЯВО; Лукіянчук А.М. – к.псих.н., ст. викл. кафедри ПП та М; Денисова А.В. – зав. 

навчального відділу, в.о заст. директора з навчальної роботи; Магдич Н.П. – провідний 

юрисконсульт; Гірка С.В. – головний бухгалтер. 

6.1. Порушити клопотання перед ректором ДЗВО «УМО» проф. Кириченком М.О. про 

звільнення з посади заступника директора з науково-навчальної роботи Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти КЛОКАРЯ Олега Олександровича. 

 

7. Помічнику керівника Корчук Т.В. даний  Наказ надіслати для ознайомлення 

електронною поштою наступним працівникам інституту: Клокарю О.О., Єрмоленку А.Б., 

Харагірло В.Є., Сахну О.В., Горловій Г.Г., Семілетку В.І. , Красному С.І.  

 

8. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                                             В.В. Сидоренко 

 

 

Завізовано:  

Заступник директора з НР                                                                                  А.В. Денисова                                                                             

Провідний юрисконсульт                                                Н.П. Магдич 

Вчений секретар                Н.В. Верченко 

                                  



 

З наказом № ______________від ___________2020 р.  ознайомлені:  

1. Клокар О.О.     _____________________________________ 

2. Єрмоленко А.Б._____________________________________ 

3. Харагірло В.Є.______________________________________ 

4. Сахно А.В.       ______________________________________ 

5. Горлова Г.Г. ________________________________________ 

6. Семілетко В.І. _______________________________________ 

7. Красний С.І. _______________________________________ 


