
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

від 25 листопада 2020 року 

 

1. Про зміни в складі Вченої ради БІНПО. 

Відповідальна за підготовку: учений секретар Лукіянчук Алла 

Миколаївна. 

 

2. Організація освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації на 

дистанційному етапі навчання. 

Відповідальна за підготовку: В.о. завідувача кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Харагірло Віра Єгорівна. 

Експертна комісія: Денисова А.В. (голова), в.о. заступника директора з 

навчальної роботи, Сахно О.В., завідувач кафедри технологій навчання, 

охорони праці та дизайну, Жуковська С.А., доцент кафедри технологій 

навчання, охорони праці та дизайну. 

 

3.   Про зміну підтеми НДР кафедри технологій навчання, охорони 

праці та дизайну «Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти засобами інформаційно-

комунікаційних технологій» (складник загальноінститутської НДР 

«Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної 

компетентності» (РК № 0117U002381). 

Відповідальна за підготовку: директорка БІНПО Сидоренко Вікторія 

Вікторівна 

 

4. Про стан науково-дослідної діяльності кафедр БІНПО за підтемами 

НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти в контексті формування та розвитку професійної 

компетентності» (РК № 0117Ш02381) (01.01.2017 р. - 31.12.2021 р.)»: прикладні 

результати та інновації. 

Відповідальні за підготовку: завдувач кафедри МПО та СГД, кандидат 

політичних наук, доцент Єрмоленко Андрій Борисович; завідувач кафедри 

ТНОП та Д, канд.сільско-господарських наук, доцент Сахно Олександр 

Володимирович, в.о завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

Харагірло Віра Єгорівна, завідувач відділу СВТ Горлова Ганна Григорівна. 

 

5. Про затвердження плану роботи БІНПО на 2021 рік. 

Відповідальна за підготовку: директорка, докторка педагогічних наук, 

доцентка Вікторія Вікторівна Сидоренко. 



6. Затвердження плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

України на 2021 р. 

Відповідальна за підготовку: завідувачка навчального відділу 

Ломоносова Олена Василівна. 

7. Про роботу Відбіркової комісії БІНПО і результати вступної 

кампанії у 2020 році 

Відповідальні за підготовку: директор БІНПО Сидоренко Вікторія 

Вікторівна, відповідальний секретар Відбіркової комісії Єрмоленко Андрій 

Борисович. 

8. Затвердження наукових(навчально)-методичних матеріалів. 

8.1. Про затвердження та рекомендацію до друку Електронного збірника 

матеріалів Регіонального науково-практичного конференції «Реалізація 

перспективного педагогічного досвіду у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти». 

Відповідальний за підготовку: завідувач кафедри МПО та СГД, кандидат 

політичних наук, доцент Єрмоленко Андрій Борисович. 

8.2. Про затвердження та рекомендацію до друку навчально-методичного 

посібника Харагірло Віри Єгорівни «Національне виховання здобувачів освіти 

на сучасному етапі» 

Відповідальна за підготовку: в.о.завідувача кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Харагірло Віра Єгорівна. 

8.3. Про затвердження та рекомендацію до друку навчально-

методичного посібника Верченко Надії Вікторівни «Психологічні засади 

професійної діяльності» 

Відповідальні за підготовку: доцентка кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту, кандидатка біологічних наук, доцентка Верченко Надія 

Вікторівна; в.о.зав.кафедри ППтаМ, Харагірло Віра Єгорівна. 

 


