
РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

від 31 березня 2021 року 

 

1.1. Рекомендувати присвоїти вчене звання доцента кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін кандидату 

педагогічних наук Кулішову Володимиру Сергійовичу. 

 

2.1. Інформацію про роботу кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін, щодо науково-методичного 

супроводу професійного розвитку педагогів професійної (професійно-

технічної) та фахової передвищої освіти за індивідуальною освітньою 

траєкторією взяти до відома. 

2.2. Налагодити співпрацю та укласти угоди про співпрацю із профільними 

структурами МОН та НАПН України з метою консультування та 

оптимізації системи науково-методичного супроводу професійного 

розвитку здобувачів освіти на всіх етапах їх освітньо-професійної 

траєкторії 

Відповідальний:Єрмоленко А.Б., завідувач кафедри 

МПО та СГД. 

 
3.1. Взяти до відома інформацію про роботу кафедр щодо співпраці з 

установами МОН і НАПН України. 

3.2. Завідувачам та науково-педагогічним працівникам кафедр продовжити 

роботу щодо поглиблення співпраці кафедр з установами МОН і НАПН 

України. 

Відповідальні:Єрмоленко А.Б., завідувач кафедри 

МПОтаСГД, Сахно О.В., завідувач кафедри 

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

ППтаМ. 

Термін виконання: упродовж 2021 року 

 

4.1. Взяти до відома інформацію про роботу кафедр та структурних 

підрозділів з питання «Удосконалення системи підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у сфері професійної (професійно-технічної) 

освіти із залученням до освітнього процесу висококваліфікованих 

працівників виробництва та сфери послуг, роботодавців і ключових 

стейкґолдерів» 

4.2. Продовжувати та поглиблювати співпрацю з існуючими партнерами та 

розширення кола їх учасників з метою співпраці у реалізації завдань 

освітніх кластерів, проведені науково-методичних заходів, організації та 

науково-методичного супроводу освітнього процесу. 

Відповідальні: Єрмоленко А.Б., завідувач кафедри 

МПОтаСГД, Сахно О.В., завідувач кафедри 
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ТНОПтаД, Харагірло В.Є. в.о. завідувача кафедри 

ППтаМ,  Сташенко С.В. завідувачка відділу ІТЗНП. 

Термін виконання: упродовж 2021 року 

4.3. На офіційному сайті Інституту своєчасно оприлюднювати необхідну для 

потенційних стейкхолдерів інформацію щодо можливостей співпраці з 

кафедрами і структурними підрозділами БІНПО. 

Відповідальні: Єрмоленко А.Б., завідувач кафедри 

МПОтаСГД,  Сахно О.В., завідувач кафедри 

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

ППтаМ,  Сташенко С.В. завідувачка відділу ІТЗНП. 

 

4.4. З метою популяризації та поглиблення співпраці з існуючими партнерами 

відділу сучасних технологій виробництва: 

4.4.1. висвітлювати досвід закладів П(ПТ)О із залучення до освітнього 

процесу висококваліфікованих працівників виробництва та сфери послуг, 

роботодавців і ключових стейкґолдерів в матеріалах рубрики «Методична 

скарбничка» освітнього порталу «Профосвіта», на сторінці відділу у 

соціальній мережі ФБ; 

4.4.2. підготувати е портфоліо «Державно-приватне партнерство у сфері 

професійної (професійно - технічної) освіти  як умова розвитку 

конкурентоздатного працівника». 

Відповідальні: Горлова Г.Г., завідувачка відділу 

СВТ,  Сташенко С.В. завідувачка відділу  ІТЗНП. 

Термін виконання: упродовж 2021 року 

 

5.1. Затвердити та рекомендувати до друку «Положення про конкурс на 

краще заняття для слухачів КПК у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти» 

5.2. Розмістити «Положення про конкурс на краще заняття для слухачів КПК 

у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти» на сайті 

БІНПО 

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

директора з навчальної роботи; Сташенко С.В. 

завідувач відділу ІТЗНП  

Термін виконання: до 15.04.2021р 

 

6.1. Затвердити та рекомендувати до друку «Положення про конкурс на 

кращу випускну роботу (проєкт) слухача курсів підвищення кваліфікації 

у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти» 

6.2. Розмістити «Положення про конкурс на кращу випускну роботу (проєкт) 

слухача курсів підвищення кваліфікації у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти» на сайті БІНПО 

Відповідальні: Лукіянчук А.М., вчений секретар, 

Сташенко С.В., завідувачка відділом ІТЗНП. 

Термін виконання: до 15.04.2021р 
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7.1. Затвердити та рекомендувати до друку «Положення про засади 

запобігання і протидії дискримінації, булінгу і мобінгу, гендерної 

нерівності та іншим проявам неетичної поведінки» 

7.2. Розмістити «Положення про засади запобігання і протидії дискримінації, 

булінгу і мобінгу, гендерної нерівності та іншим проявам неетичної 

поведінки» на сайті БІНПО 

Відповідальні: Лукіянчук А.М., вчений секретар, 

Сташенко С.В., завідувачка відділом ІТЗНП. 

Термін виконання: до 15.04.2021р 

 

8.1.1.Затвердити та рекомендувати до друку навчально-методичний посібник 

Шевчук С.С. «Навчально-методична діяльність педагога ЗП(ПТ)О на 

засадах компетентнісного підходу». 

8.1.2. До 25 квітня 2021 розмістити навчально-методичний посібник Шевчук 

С.С. «Навчально-методична діяльність педагога ЗП(ПТ)О на засадах 

компетентнісного підходу» в Електронній бібліотеці НАПН України в 

ресурсі кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.  

Відповідальна:  Шевчук С.С., старша викладачка 

кафедри МПОтаСГД 

Термін виконання: до 25.04.2021р 

 

8.2.1.Затвердити та рекомендувати до друку навчально-методичний посібник 

Кулішова В.С. «Теоретичні і методичні аспекти проведення інтегрованих 

занять у закладі професійної освіти на засадах компетентнісного 

підходу». 

8.2.2. Розмістити навчально-методичний посібник Кулішова В.С. «Теоретичні і 

методичні аспекти проведення інтегрованих занять у закладі професійної 

освіти на засадах компетентнісного підходу» в Електронній бібліотеці 

НАПН України в ресурсі кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти.  

Відповідальний: Кулішов В.С.,  

доцент кафедри МПО та СГД 

Термін виконання: до 25.04.2021р 

 

8.3.1.Затвердити та рекомендувати до друку навчальне видання: «Підготовка 

підсумкових випускних робіт за освітньою програмою підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників (категорія: викладачі професійно-

теоретичної підготовки та майстри виробничого навчання): практичний 

порадник». 

8.3.2. Розмістити навчальне видання: «Підготовка підсумкових випускних робіт 

за освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників (категорія: викладачі професійно-теоретичної підготовки та 

майстри виробничого навчання): практичний порадник» в Електронній 
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бібліотеці НАПН України в ресурсі кафедри технологій навчання 

охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти та на офіційному сайті Інституту.  

Відповідальний: Сахно О.В.,  

завдувач кафедри ТНОПтаД 

Термін виконання: до 25.04.2021р 

 

8.4.1.Затвердити та рекомендувати до друку методичне видання: «Організація 

та проведення практики студентів галузі знань 053 Соціальні та 

поведінкові науки спеціальності «Психологія»: методичні рекомендації». 

8.4.2. Розмістити методичне видання: «Організація та проведення практики 

студентів галузі знань 053 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 

«Психологія»: методичні рекомендації» на офіційному сайті Інституту.  

Відповідальний: Кулішов В.С.,  

доцент кафедри МПОтаСГД. 

Термін виконання: до 15.04.2021р 

 

8.5.1. Затвердити та рекомендувати до друку навчально-методичний посібник 

«Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О у системі безперервної освіти». 

8.5.2. Розмістити навчально-методичний посібник «Розвиток науково-

методичної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у системі 

безперервної освіти» в Електронній бібліотеці НАПН України в ресурсі 

кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.  

Відповідальний: Кулішов В.С.,  

доцент кафедри МПОтаСГД. 

Термін виконання: до 25.04.2021р 

  

8.6.1.Затвердити форму Щоденника практики для студентів денної та заочної 

форм навчання першого рівня вищої освіти (бакалаврський) галузі знань 

053 Соціальні та поведінкові науки спеціальності «Психологія».  

 

9.1.1.Затвердити програми фахового вступного випробування для вступу на 

основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

до Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти в 2021 році 

для здобуття освітнього рівня «Бакалавр». 

9.1.2. Розмістити програми фахового вступного випробування для вступу на 

основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

до Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти в 2021 році 

для здобуття освітнього рівня «Бакалавр» на офіційному сайті БІНПО. 

Відповідальний: Єрмоленко А.Б.,   

секретар Відбіркової комісії. 
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9.2.1. Затвердити програми фахового вступного випробування для вступу на 

основі здобутого ступеня вищої освіти до Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти в 2021 році для здобуття освітнього рівня 

«Магістр». 

9.2.2. Розмістити програми фахового вступного випробування для вступу на 

основі здобутого ступеня вищої освіти до Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти в 2021 році для здобуття освітнього рівня 

«Магістр» на офіційному сайті БІНПО. 

Відповідальний: Єрмоленко А.Б.,   

секретар Відбіркової комісії. 

9.3.1. Затвердити програми додаткового вступного випробування для вступу на 

основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

до Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти в 2021 році 

для здобуття освітнього рівня «Бакалавр». 

9.3.2.  Розмістити програми додаткового вступного випробування для вступу на 

основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

до Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти в 2021 році 

для здобуття освітнього рівня «Бакалавр» на офіційному сайті БІНПО. 

Відповідальний: Єрмоленко А.Б.,   

секретар Відбіркової комісії. 

9.4.1. Затвердити програми додаткового вступного випробування для вступу на 

основі здобутого ступеня вищої освіти до Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти в 2021 році для здобуття освітнього рівня 

«Магістр» 

9.4.2. Розмістити програми додаткового вступного випробування для вступу на 

основі здобутого ступеня вищої освіти до Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти в 2021 році для здобуття освітнього рівня 

«Магістр» на офіційному сайті БІНПО. 

Відповідальний: Єрмоленко А.Б.,   

секретар Відбіркової комісії. 

9.5.1. Затвердити програму вступного іспиту з іноземної мови для вступу на 

основі здобутого ступеня вищої освіти (спеціаліст, магістр) до 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти в 2021 році 

для здобуття освітнього рівня «Магістр». 

9.5.2. Розмістити програму вступного іспиту з іноземної мови для вступу на 

основі здобутого ступеня вищої освіти (спеціаліст, магістр) до 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти в 2021 році 

для здобуття освітнього рівня «Магістр» на офіційному сайті БІНПО. 

Відповідальний: Єрмоленко А.Б.,   

секретар Відбіркової комісії. 

 


