
РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

від 23 грудня 2020 року 

 

 

1.1. Включити до складу членів Вченої ради інституту в.о. завідувача 

навчальним віддлом  Ковальчук О.М. 

 

2.1.Затвердити звіт про роботу Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти за 2020 рік. 

2.2.Упродовж 2021 року завідувачам кафедр Єрмоленку А.Б., Сахну О.В., 

Харагірло В.Є. особливу увагу приділити якості досліджень і розробок 

та результативності їх упровадження відповідно до Стратегії розвитку 

Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки, 

зокрема:  

а) середньому індексу цитувань (h-індекс) науково-педагогічних 

працівників кафедр;  

б) кількості публікацій у виданнях, які входять до наукометричних баз 

даних;  

в) індексу скачування публікацій за темою НДР в Електронній бібліотеці 

НАПН України. 

Відповідальні:Єрмоленко А.Б. завідувач кафедри МПОтаСГД,  

 Сахно О.В., завідувач кафедри ТНОПтаД,  

Харагірло В.Є. в.о. завідувача кафедри ППтаМ 

2.3. Упродовж 2021 року відповідальним виконавцям НДР 

Єрмоленку А.Б., Сахну О.В., Харагірло В.Є.: 

- продовжити виконання НДР відповідно до 5-го етапу технічного 

завдання і програми дослідження з урахуванням показників Методики 

оцінювання наукових напрямів закладів вищої освіти, затвердженої 

Наказом МОН України № 338 від 12.03.2019 р. «Про державну 

атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової 

(науково-технічної) діяльності»; 

- продовжити розроблення й апробацію сучасних моделей, 

диверсифікованих форм підвищення кваліфікації в контексті розвитку 

науково-методичної, психолого-педагогічної, цифрової 

компетентностей з урахуванням запитів і потреб замовників освітніх 

послуг і ключових стейкголдерів у структуруванні змісту, доборі 

технологій; 

Відповідальні:Єрмоленко А.Б. завідувач кафедри МПОтаСГД,  

 Сахно О.В., завідувач кафедри ТНОПтаД,  

Харагірло В.Є. в.о. завідувача кафедри ППтаМ 

- постійно узагальнювати й висвітлювати в засобах масової 

інформації, віртуальному освітньому просторі (офіційний сайт 

ДЗВО «УМО», сайт НАПН України, сайти БІНПО, сторінки Facebook 

кафедр, персональні блоги науково-педагогічних працівників тощо) 

результати НДР. 
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Відповідальні: Єрмоленко А.Б. завідувач кафедри МПОтаСГД,  

 Сахно О.В., завідувач кафедри ТНОПтаД,  

Харагірло В.Є. в.о. завідувача кафедри ППтаМ 

2.4. Прослухати звіт завідувачів кафедр і структурних підрозділів 

(Єрмоленко А.Б, Сахно О.В., Харагірло В.Є., Горлова Г.Г.) щодо 

аналізу цільових показників на І-му засіданні Вченої ради у 2021 році. 

Відповідальні: Єрмоленко А.Б. завідувач кафедри МПОтаСГД, 

      Сахно О.В., завідувач кафедри ТНОПтаД,  

     Харагірло В.Є. в.о. завідувача кафедри ППтаМ, 

  Горлова Г.Г. завідувачка відділом СТВ 

 

3.1. Схвалити результати моніторингових досліджень якості курсів 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних 

ЗП(ПТ)О в БІНПО у 2020 р. 

3.2. Урахувати результати моніторингових досліджень підчас організації 

та проведення курсів підвищення кваліфікації в 2021 році. 

3.3. Продовжити моніторингову діяльність з оцінки курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників державних ЗП(ПТ)О в БІНПО у 

2021 році. 

Відповідальна: Денисова А.В.,  

в.о. заступника директора з НР 

 

4.1.Затвердити робочий протокол Рейтингу науково-педагогічних 

працівників БІНПО та рейтингу кафедр у 2020 р. 

4.2.Призначити комісію в складі: в.о. заступника директора з навчальної 

роботи Денисової А.В., в.о. завідувача навчального відділу 

Ковальчук О.М., доц. Верченко Н.В., доц. Кулішова В.С., доц. 

Грядущої В.В., для перевірки рейтингу науково-педагогічних 

працівників щодо відповідності Індивідуальним планам науково-

педагогічних працівників та Положенню про рейтингову систему 

оцінювання в ДЗВО «УМО». 

Відповідальна:Денисова А.В.,  

в.о. заступника директора зНР 

 

5.1. Затвердити обсяг річного навчального навантаження науково-

педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти на 2021 рік  

 

6.1. Затвердити Правила прийму до Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти на 2021 рік. 

6.2. До 31.12.2020 року відповідальному секретарю Відбіркової комісії 

Єрмоленку А.Б. розмістити Правила прийому до Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти на 2021 рік на офіційному 

сайті Інституту (http:binpo.com.ua). 
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6.3. До 31.12.2020 року адміністратору ЄДЕБО Арестовій І.В. розмістити 

Правила прийому до Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти на 2021 рік. 

Відповідальний: Єрмоленко А.Б.,  

відповідальний секретар Відбіркової комісії 

 

7.1. Визнати роботу структурних підрозділів Інституту по виконанню 

рішень Вченої ради задовільною 

 

8.1.1. Затвердити та рекомендувати до друку методичні рекомендації 

Лукіянчук Алли Миколаївни «Мотивація професійної діяльності 

педагогічних працівників». 

8.1.2 До 25 січня 2021 розмістити методичні рекомендацій Лукіянчук Алли 

Миколаївни «Мотивація професійної діяльності педагогічних 

працівників» в Електронній бібліотеці НАПН України в ресурсі 

педагогіки,психології та менеджменту Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти.  

Відповідальна: Лукіянчук А.М.,  

вчений секретар 

 

8.2.1. Затвердити та рекомендувати до друку збірник 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).  

8.2.2. До 25 січня 2021 розмістити електронний збірник 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). в 

ресурсі кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти. 

Відповідальний: Сахно О.В.,  

завідувач кафедри ТНОПтаД 

 

8.3.1. Затвердити та рекомендувати до друку електронний збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Інноваційні технології при підготовці фахівців будівельної галузі». 

8.3.2. До 25 січня 2021 р розмістити електронний збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні 

технології при підготовці фахівців будівельної галузі» в Електронній 
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бібліотеці НАПН України в ресурсі кафедри методики професійної 

освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти.  

Відповідальний: Єрмоленко А.Б.,  

завідувач кафедри МПОтаСГД 

 

8.4.1. Затвердити та рекомендувати до друку навчальний посібник 

Горошкової Лідії Анатоліївни, Хлобистова Євгена Володимировича 

«Менеджмент сталого розвитку: інновації та виробництво». 

8.4.2. До 25 січня 2021 р розмістити навчальний посібник Горошкової Лідії 

Анатоліївни, Хлобистова Євгена Володимировича «Менеджмент 

сталого розвитку: інновації та виробництво» в Електронній бібліотеці 

НАПН України в ресурсі педагогіки,психології та менеджменту 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.  

Відповідальна: Горошкова Л.А,  

професорка кафедри ППтаМ 

 
8.5.1. Затвердити силабуси навчальних дисциплін. 

8.5.2. До 25 січня 2021 р. розмістити силабуси навчальних дисциплін на 

сайті Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

Відповідальні: Денисова А.В., 

в.о. заступника директора з НР, 

завідувачі кафедр  

8.6.1. Затвердити та рекомендувати до друку цифровий інформаційно-

аналітичний комплекс «Потреба у нових кваліфікаціях 

(компетентностях) у сфері енергоефективності й енергозбереження в 

Україні: актуальний стан та розвиток ринку праці (у рамках проєкту 

«Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про 

енергоефективність в Україні». 

 

9.1.1. Пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми 

підвищення кваліфікації галузі знань «01 Освіта» категорії слухачів: 

майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-

технічної) освіти взяти до відома. 

9.1.2. До 15 січня 2021 р. завідувачу кафедри ТНОПтаД Сахну О.В. 

розробити експериментальну освітньо-професійну програму 

підвищення кваліфікації галузі знань «01 Освіта» категорії слухачів: 

майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-

технічної) освіти та представити на розгляд Вченої ради БІНПО. 

Відповідальні:Сахно О.В.,  

завідувача кафедри ТНОПтаД, 

Бородіна Н.А., професор кафедри ТНОПтаД  
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9.2.1. Пропозиції щодо формування та заповнення сайту БІНПО взяти до 

відома. 

9.3.1. Затвердити тему науково-дослідної роботи для виконання в 2021 

році: «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікацій 

педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку». 

Науковий керівник - доктор педагогічних наук, доцент В. В. 

Сидоренко 
  Відповідальний: Сидоренко В.В., 

науковий керівник теми 


