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Відповідно до п. 1.11 Положення про Вчену раду БІНПО 

НАКАЗУЮ: 

1. За результатами обговорення питання «Про зміни у складі Вченої ради»: 

1.1. Виключити зі складу членів Вченої ради Клокара О.О., Соболеву С.В.. 
Даценка А.С., Магдич Н.П, Свидан Н.П. 

1.2. Включити до складу членів Вченої ради інституту Горошкову Л.А.. 
Грядущу В.В., Кулішова B.C., Юрченко Г.А. 

2.'3а результатами обговорення питання «Про рекомендацію кандидатур до обрання 
за конкурсом на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників» та 
таємного голосування 

2.1. Порушити клопотання перед Вченою радою ДЗВО «УМО» про рекомендацію 
кандидатури до обрання за конкурсом на заміщення вакантної посади завідувача кафедри 
методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Єрмоленка Андрія 
Борисовича, кандидата політичних наук, доцента, завідувача кафедри методики 
професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; 

2.2. Порушити клопотання перед Вченою радою ДЗВО «УМО» про рекомендацію 
кандидатури до обрання за конкурсом на заміщення вакантної посади завідувача кафедри 
технологій навчання, охорони праці та дизайну Сахна Олександра Володимировича, 
кандидата сільськогосподарських наук, доцента, завідувача кафедри технологій навчання, 
охорони праці та дизайну. 

2.3. Укласти контракт з обраною за конкурсом на заміщення вакантної посади 
професора кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Бородіною Нататею 
Анатоліївною. 
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2.4. Укласти контракт з обраною за конкурсом на заміщення вакантної посади 
доцента кафедри педагогіки, психології та менеджменту Торбу Наталю Григорівну 2 

2.5 Укласти контракт з обраним за конкурсом на заміщення вакантної посади 
доцента кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін 
Кулішова Володимира Сергійовича 

2.6. Укласти контракт з обраною за конкурсом на заміщення вакантної посади 
доцента кафедри технологій навчання; охорони праці та дизайну Грядущу Віру 
Володимирівну. 

2.7. Укласти контракт з обраною за конкурсом на заміщення вакантної посади 
старшого викладача кафедри педагогіки, психології та менеджменту Харагірло Вірою 
Єгорівною. 

2.8. Укласти контракт з обраною за конкурсом на заміщення вакантної посади 
старшого викладача кафедри педагогіки, психології та менеджменту Лукіянчук Аллою 
Миколаївною. 

2.9. Укласти контракт з обраною за конкурсом на заміщення вакантної посади 
старшого викладача кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 
дисциплін Шевчук Світланою Степанівною. 

Відповідальні: Сидоренко В.В., директорка Інстиутут; 
Магдич П.В., завідувач відділом кадрів 

Термін: вересень 2020 

3. За результатами обговоренная питания «Про рекомендацію про присвоєння вченого 
звання доцента кафедри педагогіки, психології та менеджменту Лукіянчук Аллі Миколаївні, 
кандидату психологічних наук» та таємного голосування 

3.1.Рекомендувати присвоїти вчене звання доцента кафедри педагогіки, психології та 
менеджменту кандидату психологічних наук Лукіянчук Аллі Миколаївні 

0 

4. За результатами обговоренная питання «Про результати роботи Відбіркової 
комісії БІНПО» 

4.1 .Схвалити роботу Відбіркової комісії БІНПО 
4.2. Активізувати діяльність працівників інституту щодо просування інформації з метою 

рекламування освітніх послуг БІНПО. 

5. За результатами обговорення питання «Затвердження науково (навчатьно)-
методичних матеріалів» 

5.1. Затвердити освітньо-професійні програми підвищення кваліфікації галузі знань: 
01 Освіта, категорії слухачів: персонал, який залучається до професійного навчання на 
виробництві (90 год./З кредити ЕКТС); педагогічні працівники закладів освіти 
«Дистанційні технології в умовах цифровізації освіти» (120 год./4 кредити ЕКТС). 

5.2. Затвердити навчальні плани підвищення кваліфікації за дистанційною формою 
галузі знань: 01 Освіта, категорії слухачів: майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти (150 ГОД./5 кредитів ЕКТС). 
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5.3. Затвердити навчальні плани підвищення кваліфікації за дистанційною формою 
галузі знань: 01 Освіта, категорії слухачів: майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти (150 год./5 кредитів ЕКТС); викладачі 
професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
(150 год./5 кредитів ЕКТС); персонал, який залучається до професійного навчання на 
виробництві (90 год./З кредити ЕКТС); педагогічні працівники закладів освіти 
«Дистанційні технології в умовах цифровізації освіти» (120 год./4 кредити ЕКТС). 

5.4. Затвердити графіки освітнього процесу та навчальні плани підготовки 
здобувачів вищої освіти 2020 року набору спеціальностей та спеціалізацій: спеціальності 
011 Наука про освіту для освітнього ступеня магістр заочної форми навчання: 
спеціальності 073 Менеджмент спеціалізації Адміністративний менеджмент, спеціалізації 
Управління навчальними закладами для освітнього ступеня магістр заочної форми 
навчання; спеціальності 053 Психологія для освітнього ступеня магістр заочної форми 
навчання. 

5.5. Затвердити навчальний план (зі змінами) підготовки здобувачів освіти першого 
(бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 
спеціальності 053 Психологія заочної форми навчання набору 2018 року. 

5.6. Затвердити навчальний план (зі змінами) підготовки першого (бакалаврського) 
освітнього рівня галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 
053 Психологія заочної форми навчання набору 2019 року , 

Відповідальні: в.о. заступника директора з навчальної роботи Денисова А.В., 
завідувачі кафедр (МПО та СГД, канд. політичних наук, 
доцент Єрмоленко А.Б., ПП та М Харагірло B.C., ТНОП та Д 
канд. сільськогосподарських наук, доцент Сахно О.В.) 

6. За результатами обговорення питання «Різне»; 

У зв'язку з розробленням нового бренду Білоцерківського інституту неперервної 
професійної освіти ДЗВО УМО НАПН України, що сприятиме впізнаваносгі, формуванню 
репутації та позитивного іміджу затвердити зовнішній вигляд емблеми (додаток 1) та 
внести зміни до додатків 5, 6 Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку 
документів про вищу освіту державного зразка та підвищення кваліфікації у 
Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти, затвердженого Вченою радою 
БІНПО протокол № 6 від «26» грудня 2019 року. 

Директор В. В. Сидоренко 


