
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

від 23 грудня 2020 року 

 

 

1. Про зміни в складі вченої ради БІНПО ДЗВО «УМО». 

Відповідальна за підготовку: учений секретар Лукіянчук Алла 

Миколаївна 

 

2. Звіт про діяльність БІНПО в 2020 р.: освітня, наукова, методична, 

організаційна діяльність. 

Відповідальна за підготовку: директорка, докторка педагогічних наук 

Сидоренко Вікторія Вікторівна 

 

3. Моніторинг якості освітнього процесу на курсах підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників державних ЗП(ПТ)О. 

Відповідальна за підготовку: в.о. затупника директора з навчальної 

роботи Денисова Анастасія Володимирівна 

 

4. Рейтинг науково-педагогічних працівників БІНПО. Рейтинг кафедр. 

Відповідальні за підготовку: в.о. заступника директора з навчальної 

роботи Денисова Анастасія Володимирівна, завідувачі кафедр. 

 

5. Затвердження навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників кафедр інституту. 

Відповідальна за підготовку: в.о. завідувача навчального відділу 

Ковальчук Олена Миколаївна. 

 

6. Затвердження Правил прийому до БІНПО в 2021 році. 

Відповідальний за підготовку: Відповідальний секретар Відбіркової 

комісії Єрмоленко Андрій Борисович. 

 

7. Про виконання рішень Вченої ради. 

Відповідальна за підготовку: учений секретар Лукіянчук Алла 

Миколаївна. 

 

8. Затвердження науково(навчально)-методичних матеріалів. 

Відповідальна за підготовку: учений секретар Лукіянчук Алла 

Миколаївна. 

 

8.1. Про затвердження та рекомендацію до друку методичних 

рекомендацій Лукіянчук Алли Миколаївни «Мотивація професійної 

діяльності педагогічних працівників». 

Відповідальна за підготовку: старша викладачка кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту, кандидатка психологічних наук Лукіянчук 

Алла Миколаївна. 
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8.2. Про затвердження та рекомендацію до друку збірника тез 

доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції 

«Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах 

діджиталізації суспільства» Секція №3: «Розвиток цифрової 

компетентності педагога професійної і фахової передвищої освіти в 

умовах діджиталізації: цифрові можливості, трансфер знань, 

інтеграція із цифровою економікою» (11 листопада 2020 року). 

Відповідальний за підготовку: завідувач кафедри ТНОПтаД, канд.с.-г. 

наук, доцент Сахно Олександр Володимирович. 

 

8.3 Про затвердження та рекомендацію до друку електронного 

збірника матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Інноваційні технології при підготовці фахівців будівельної галузі» 

Відповідальний за підготовку: завідувач кафедри МПО та СГД, 

канд.політичних наук, доцент Єрмоленко Андрій Борисович. 

 

8.4. Про затвердження та рекомендацію до друку навчального 

посібника Горошкової Л.А., Хлобистова Є.В. «Менеджмент сталого 

розвитку: інновації та виробництво»»  

Відповідальна за підготовку: професорка кафедри ПП та М, докторка 

економічних наук, доцентка Горошкова Лідія Анатоліївна 

 

8.5. Про затвердження силабусів навчальних дисциплін 
Відповідальна за підготовку: в.о. затупника директора з навчальної 

роботи Денисова Анастасія Володимирівна 

 

9. Різне 

9.1. Про вдосконалення освітньо-професійної програми підвищення 

кваліфікації галузі знань «01 Освіта» категорії слухачів: 

майстри виробничого навчання закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 
Доповідач: проф. Бородіна Н.А. 

 

9.2. Про пропозиції щодо формування та заповнення сайту БІНПО 

(https://binpo.com.ua/) 

 

Доповідач: зав кафедри ТНОПтаД Сахно О.В. 
 

https://binpo.com.ua/

