
РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

від 27 січня 2021 року 

 

1.1. Включити до складу членів Вченої ради Інституту провідного інспектора з 

кадрів Товбу Н.В. 

 

2.1. Продовжити діяльність БІНПО щодо реалізації І-го етапу Концепції 

реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) 

освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта (2020-2027). 

2.2. Упродовж 2021року завідувачам кафедр і структурних підрозділів взяти 

участь у заходах, передбачених «Планом заходів на 2020–2027 роки із 

запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна 

(професійно-технічна) освіта”, затвердженим розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 508-р2021: 

2.2.1. Взяти участь в обговоренні та затвердження порядку проведення 

інституційного аудиту закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

2.2.2. Удосконалити Програми підвищення кваліфікації для слухачів 

категорії «Керівники ЗП(ПТ)О», «Майстри виробничого навчання 

ЗП(ПТ)О», «Викладачів професійно-теоретичної підготовки ЗП(ПТ)О», 

«Старші майстри ЗП(ПТ)О» за різними моделями і формами ПК. 

2.2.3. Розробити методичні рекомендації з професійного розвитку 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в умовах відкритої освіти. 

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 відділу СТВ 

Сташенко С.В. завідувачка відділу ІТЗНП 

2.3. Здійснити заходи щодо професійної орієнтації та популяризації 

професійної (професійно-технічної) освіти із залученням ЗМІ, теле-, кіно-

, радіокомпаній серед дітей, молоді, дорослих, планування професійного 

розвитку та кар’єри здобувачів освіти. 

 

3.1. В цілому схвалити роботу Інституту щодо виконання плану-графіку 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних ЗП(ПТ)О в 

2020 році. 

3.2. У 2021 році продовжити виконання державного замовлення в повному 

обсязі, скоординуючи діяльність кафедр і структурних підрозділів щодо 

забезпечення якості освітньої діяльності, виконання навчальних планів і 

програм. 

Відповідальні: Денисова А.В, в.о.заступника директора з 

навчальної роботи,  

Ковальчук О.М., завідувач навчального відділу  
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3.3. Упродовж 2021року продовжити проведення внутрішнього моніторингу 

якості освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, якості надання освітніх послуг. 

Відповідальна: Денисова А.В,  в.о.заступника директора з  

навчальної роботи,  

3.4. Своєчасно оприлюднювати на офіційному сайті Інституту необхідну для 

споживачів освітніх послуг інформацію з урахуванням їхніх потреб, 

суспільних запитів і державних вимог. 

Відповідальні: Сташенко С.В., завідувач відділу ІТЗНП, 

    Денисова А.В., в.о.заступника директора з 

навчальної роботи  

4.1. У 2021 році продовжити роботу кафедр і структурних підрозділів за 

кластерним підходом відповідно до наукової підтеми. 

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 відділу СТВ 

       Ковальчук О.М завідувачка навчальним 

        відділом 

4.2. Завідувачам кафедр і структурних підрозділів особливу увагу приділити 

співпраці із закладами вищої освіти, освітніми установами та 

громадськими організаціями в межах України, міжнародному 

співробітництву на основі підписаних угод і меморандумів. 

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 відділу СТВ 

        Ковальчук О.М завідувачка навчальним відділом 

4.3. Завідувачам кафедр дотримуватись плану і графіку проведень засідань 

кафедр. 

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

Сахно О.В., завідувач кафедри ТНОПтаД,  

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

 

5.1. Затвердити робочу групу з організації конкурсу на краще заняття для 

слухачів КПК у 2021році у складі:  

Заступник голови: Денисова А.В. – в.о. заступника директора з 

навчальної роботи  

Члени комісії: 

Єрмоленко А.Б. – завідувач кафедри МПО та СГД,  

Верченко Н.В. – доцентка кафедри ПП та М, 

Грядуща В.В. – доцентка кафедри ТНОП та Д, 

Шевчук С.С. – старша викладачка кафедри МПО та СГД 

Харагірло В.Є. – голова профспілки 
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5.2. Робочій групі до 10.03.2021 р. узагальнити пропозиції, розробити та 

представити на розгляд Вченої ради «Положення про конкурс на краще 

заняття для слухачів КПК» 

Відповідальні:Денисова А.В. – в.о. заступника директора з 

навчальної роботи 

Єрмоленко А.Б., завідувач кафедри МПОтаСГД,  

Харагірло В.Є., в.о. голова профспілки 

Верченко Н.В., доцентка кафедри ПП та М, 

Грядуща В.В., доцентка кафедри ТНОП та Д, 

Шевчук С.С., старша викладачка кафедри МПО та 

СГД 

 

6.1. Затвердити склад конкурсної комісії на краще науково(навчально)-

методичне забезпечення освітнього процесу у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти у 2021 р. у складі:  

Голова комісії : Сидоренко В.В. – директорка БІНПО 

Члени комісії: 

Денисова А.В. – в.о. заступника директора з навчальної роботи, 

Ковальчук О.М – завідувачка навчальним відділом, 

Горлова Г.Г.- завідувачка відділом сучасних технологій виробництва, 

Сташенко С.В. – завідувачка відділом інформаційно-технічного 

забезпечення навчального процесу  

Харагірло В.Є. – в.о. завідувача кафедри ПП та М,  

Горошкова Л.А. – професорка кафедри ПП та М, 

Бородина Н.А. – професорка кафедри ТНОП та Д, 

Кулішов В.С. – доцент кафедри МПО та СГД. 

6.2. У 2021 році провести конкурс на краще науково(навчально)-методичне 

забезпечення освітнього процесу у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти впродовж травня-червня 2021 року. 

Відповідальні: Сидоренко В.В., директорка БІНПО 

Денисова А.В. – в.о. заступника директора з 

навчальної роботи 

Ковальчук О.М. ,завідувачка навчальним відділом, 

Горлова Г.Г., завідувачка СТВ, 

Сташенко С.В., завідувачка відділом ІТЗНП  

Харагірло В.Є. – в.о. завідувача кафедри ПП та М,  

Горошкова Л.А. – професорка кафедри ПП та М, 

Бородина Н.А. – професорка кафедри ТНОП та Д, 

Кулішов В.С. – доцент кафедри МПО та СГД 

 

 

7.1. Затвердити робочу групу з організації конкурсу на краще заняття для 

слухачів КПК у 2021році у складі:  

Заступник голови комісії: Лукіянчук А.М. – вчена секретарка БІНПО,  
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Члени комісії: 

Сахно О.В. – завідувач кафедри ТНОП та Д, 

Торба Н.Г. – доцентка кафедри ПП та М, 

Уряднікова І.В. – доцентка кафедри ТНОП та Д, 

Щипська Т.П. – старша викладачка кафедри МПО та СГД  

 

7.2. Робочій групі до 10.03.2021 р. узагальнити пропозиції, внести корективи 

та представити на розгляд Вченої ради «Положення про конкурс на 

кращу випускну роботу слухача КПК» (проєкт) 

Відповідальні: Лукіянчук А.М., вчена секретарка БІНПО 

Сахно О.В. – завідувач кафедри ТНОП та Д, 

Торба Н.Г. – доцентка кафедри ПП та М, 

Уряднікова І.В. – доцентка кафедри ТНОП та Д, 

Щипська Т.П. – старша викладачка кафедри МПО та 

СГД  

 

8.1.1. Затвердити та рекомендувати до друку навчально-методичний 

посібник Торби Н.Г. «Психологічні аспекти творчого підходу в роботі 

педагога сучасної професійної школи». 

8.1.2 До 25 лютого 2021 розмістити навчально-методичний посібник Торби 

Н.Г. «Психологічні аспекти творчого підходу в роботі педагога 

сучасної професійної школи» в Електронній бібліотеці НАПН України 

в ресурсі кафедри педагогіки,психології та менеджменту 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.  

Відповідальна: Торба Н.Г., доцентка кафедри ППтаМ 

 

8.2.1. Затвердити та рекомендувати до друку матеріали VІ Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні 

аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти»(26 

листопада 2020 р.).  

8.2.2. До 25 лютого 2021 розмістити матеріали VІ Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти 

навчання дорослих в системі неперервної освіти»(26 листопада 2020 

р.) в Електронній бібліотеці НАПН України в ресурсі кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти. 

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

 

8.3.1. Затвердити «Положення про гаранта освітньої програми у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти». 

8.3.2. До 29 січня 2021 р розмістити «Положення про гаранта освітньої 

програми у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти» на офіційному сайті БІНПО.  

Відповідальні: Денисової А.В., в.о. заступника директора з 

навчальної роботи ,Сташенко С.В., завідувач відділу ІТЗНП 
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8.4.1. Затвердити та рекомендувати до друку «Положення про конкурс на 

краще науково(навчально)-методичне забезпечення освітнього процесу 

у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти». 

8.4.2. До 25 лютого 2021 р розмістити Положення про конкурс на краще 

науково(навчально)-методичне забезпечення освітнього процесу у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти в 

Електронній бібліотеці НАПН України в ресурсі кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти.  

Відповідальна: Сидоренко В.В., директорка БІНПО 

 
9.1.1. Затвердити Рейтинги науково-педагогічних працівників БІНПО та 

рейтинги кафедр у 2020 р. 

9.1.2. Упродовж 2021 року завідувачам кафедр своєчасно і коректно 

вносити показники фактичного виконання всіх видів робіт науково-

педагогічних працівників, уникати розбіжностей у звітних показниках 

та рейтингових таблицях. 

Відповідальні: Єрмоленко А.Б., завідувач кафедри 

МПОтаСГД,  

Сахно О.В., завідувач кафедри ТНОПтаД,  

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

9.1.3.Завідувачам кафедр своєчасно подавати розрахунки рейтингів та 

звіти науково-педагогічних працівників рейтинговій комісії 

Відповідальні: Єрмоленко А.Б., завідувач кафедри 

МПОтаСГД,  

Сахно О.В., завідувач кафедри ТНОПтаД, 

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

 


