
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

від 27 січня 2021 року 

 

 

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

Відповідальна за підготовку: учений секретар Лукіянчук Алла 

Миколаївна 

 

2. Діяльність БІНПО щодо реалізації І-го етапу Концепції реалізації 

державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) 

освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на 

період до 2027 року». 

Відповідальна за підготовку: директорка, докторка педагогічних 

наук Сидоренко Вікторія Вікторівна 

 

3. Виконання плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників державних закладів професійної (професійно-

технічної) освіти в 2020 році та організація освітнього процесу в 

2021 році. 

Відповідальні за підготовку: в.о. завідувачки навчальним відділом 

Ковальчук Олена Миколаївна, в.о. заступниці директорки з навчальної 

роботи Денисова Анастасія Володимирівна 

 

4. Про роботу науково-педагогічних кластерів кафедр і структурних 

підрозділів у 2021 році. 

Відповідальні за підготовку: завідувачка навчальним відділом 

Ковальчук Олена Миколаївна,  завідувачка відділу сучасних 

технологій виробництва Горлова Ганна Григорівна, завідувач кафедри 

методики професійної освіти та соціально гуманітарних дисциплін 

Єрмолеко Андрій Борисович, завідувач кафедри технологій навчання 

охорони праці та дизайну Сахно Олександр Володимирович, в.о. 

завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту Харагірло 

Віра Єгорівна. 

 

5. Про організацію конкурсу на краще заняття для слухачів КПК у 

2021році  

Відповідальна за підготовку: в.о. заступниці директорки з 

навчальної роботи Денисова Анастасія Володимирівна. 

 

6. Про організацію конкурсу на краще науково-методичне 

забезпечення освітнього процесу в 2021 році. 

Відповідальні за підготовку: в.о. заступниці директорки з навчальної 

роботи Денисова Анастасія Володимирівна, вчена секретарка 

Лукіянчук Алла Миколаївна. 

 



7. Про організацію конкурсу на кращу випускну роботу (проєкт) 

слухача КПК у 2021 році. 

Відповідальна за підготовку: в.о. заступниці директорки з 

навчальної роботи Денисова Анастасія Володимирівна. 

 

8. Затвердження науково(навчально)-методичних матеріалів. 

Відповідальна за підготовку: учений секретар Лукіянчук Алла 

Миколаївна. 

8.1. Про затвердження та рекомендацію до друку навчально-

методичного посібника Торби Н.Г. «Психологічні аспекти 

творчого підходу в роботі педагога сучасної професійної школи». 

Відповідальна за підготовку: доцентка кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту, кандидатка психологічних наук Торба 

Наталія Григорівна. 

8.2. Про затвердження та рекомендацію до друку матеріалів VІ 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

«Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі 

неперервної освіти» (26 листопада 2020 р.) 
Відповідальна за підготовку: в.о завідувача кафедри ППтаМ 

Харагірло В.Є. 

8.3. Про затвердження «Положення про гаранта освітньої програми у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти» 

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

роботи Денисова А.В. 

8.4. Про затвердження та рекомендацію до друку «Положення про 

конкурс на краще науково(навчально)-методичне забезпечення 

освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти» 

Відповідальна за підготовку: директорка, докторка педагогічних 

наук Сидоренко Вікторія Вікторівна 

9. Різне 

 

9.1. Рейтинг науково-педагогічних працівників БІНПО. Рейтинг 

кафедр 

Відповідальні за підготовку: в.о. заступниці директорки з навчальної 

роботи Денисова Анастасія Володимирівна, завідувач навчального 

відділу Ковальчук Олена Миколаївна, доцент кафедри ППтаМ 

Верченко Надія Вікторівна, доцент кафедри МПОтаСГД Кулішов 

Володимир Сергійович., доцент кафедри ТНОПтаД Грядуща Віра 

Володимирівна 

 


