
РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

від 19 квітня 2021 року 

 

 

1.1. Затвердити та рекомендувати до друку «Положення про атестацію 

здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти». 

1.2. Розмістити «Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та 

екзаменаційну комісію у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти» на сайті БІНПО. 

Відповідальні: Мандрагеля В.А., професор кафедри 

МПОтаСГД, Сташенко С.В. завідувачка відділу 

ІТЗНП  

Термін виконання: до 15.05.2021 року 

 

2.1. Затвердити та рекомендувати до друку «Положення про забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти». 

2.2. Розмістити «Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти» на сайті БІНПО. 

Відповідальні: Денисова А.В. в.о. заступниці 

директорки з навчальної роботи,  

Сташенко С.В. завідувачка відділу ІТЗНП  

Термін виконання: до 15.05.2021 року 

 

3.1. Затвердити та рекомендувати до друку «Положення щодо організації 

поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти із 

застосуванням дистанційних технологій навчання у Білоцерківському 

інституту неперервної професійної освіти». 

3.2. Розмістити «Положення щодо організації поточного, семестрового 

контролю та атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням 

дистанційних технологій навчання у Білоцерківському інституту 

неперервної професійної освіти» на сайті БІНПО. 

Відповідальні: Щипська Т.П. завідувачка 

навчального відділу, 

Сташенко С.В. завідувач відділу ІТЗНП. 

Термін виконання: до 15.05.2021 року 

 

4.1.    Затвердити та рекомендувати до друку «Положення про курсову роботу 

(проект) здобувачів вищої освіти у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти». 
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4.2. До 15.05.2021 розмістити «Положення про курсову роботу (проект) 

здобувачів вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти» на сайті БІНПО. 

Відповідальні: Студінський В.А. професор кафедри 

МПОтаСГД, Сташенко С.В. завідувач відділу 

ІТЗНП. 

Термін виконання: до 15.05.2021 року 

 

5.1. Затвердити та рекомендувати до друку «Положення про куратора 

академічної групи Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти». 

5.2. Розмістити «Положення про куратора академічної групи Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти» на сайті БІНПО. 

Відповідальні: Сахно О.В. завідувач кафедри 

ТНОПтаД, Сташенко С.В. завідувачка відділу 

ІТЗНП  

Термін виконання: до 15.05.2021 року 

 

6.1. Затвердити та рекомендувати до друку «Положення про підготовку і 

захист кваліфікаційної роботи у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти». 

6.2. Розмістити «Положення про підготовку і захист кваліфікаційної роботи у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти» на сайті 

БІНПО. 

Відповідальні: Лукіянчук А.М., вчений секретар, 

Сташенко С.В., завідувачка відділу ІТЗНП. 

Термін виконання: до 15.05.2021 року 

 

7.1. Затвердити та рекомендувати до друку «Положення про порядок 

відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення 

здобувачів вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти». 

7.2. Розмістити «Положення про порядок відрахування, переривання 

навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти» на сайті 

БІНПО. 

Відповідальні: Єрмоленко А.Б. завідувач кафедри 

МПОтаСГД, Сташенко С.В. завідувачка відділу 

ІТЗНП  

Термін виконання: до 15.05.2021 року 

 

8.1. Затвердити та рекомендувати до друку «Положення про рейтингове 

оцінювання здобувачів вищої освіти Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти». 
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8.2. Розмістити «Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої 

освіти Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти» на 

сайті БІНПО. 

Відповідальні: Грядуща В.В. доцентка кафдри 

ТНОПтаД, Сташенко С.В. завідувач відділу ІТЗНП  

Термін виконання: до 15.05.2021 року 

 

9.1.  Затвердити та рекомендувати до друку «Положення про освітні програми у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти». 

9.2. Розмістити «Положення про освітні програми у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти» на сайті БІНПО. 

Відповідальні: Харагірло В.Є.в.о. зав кафедри 

ППтаМ, Сташенко С.В. завідувач відділу ІТЗНП. 

Термін виконання: до 15.05.2021 року 

 

10.1. Затвердити та рекомендувати до друку «Положення про самостійну 

роботу здобувачів вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної». 

10.2. Розмістити «Положення про самостійну роботу здобувачів вищої освіти у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної» на сайті БІНПО. 

Відповідальні: Верченко Н.В.доцентка кафедри 

ППтаМ, Сташенко С.В. завідувач відділу ІТЗНП  

Термін виконання: до 15.05.2021 року 

 

 

 

 

 


