
ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВЧЕНОЇ РАДИ БІНПО У 2021 році 

 

Склад Вченої ради БІНПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України затверджено наказом № 20-02/8 від 20.01.2020. До складу 

Вченої ради входять 17 осіб, зокрема: директор БІНПО, заступник директора, 

учений секретар, голова профспілкового комітету, завідувачі кафедр, завідувачі 

відділів, головний бухгалтер, провідний інспектор з кадрів, голова 

студентського самоврядування, науково-педагогічні працівники, з них – 4 

доктори наук та 8 кандидатів наук, 1 представник студентського 

самоврядування.  

Голова Вченої ради – В.В. Сидоренко, директорка, докторка педагогічних 

наук, учений секретар – А.М. Лукіянчук, кандидатка психологічних наук, 

доцентка. 

 

У 2021 році було заплановано 6 засідань Вченої ради, проведено 11 

засідань Вченої ради.  

 

Основні питання, розглянуті на засіданнях Вченої ради БІНПО: 

1. Організаційні: про роботу науково-педагогічних кластерів кафедр і 

структурних підрозділів у 2021 році, про роботу інституту за перше півріччя, 

про навчальне навантаження науково-педагогічних працівників кафедр 

інституту, про виконання рішень Вченої ради, звіти про роботу кафедр і 

відділів інституту, роботу інституту за перше півріччя, про роботу Відбіркової 

комісії, про виконання плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти в 

2020 році та організація освітнього процесу в 2021 році, про організацію 

конкурсу на краще заняття для слухачів КПК у 2021році, про організацію 

конкурсу на краще науково-методичне забезпечення освітнього процесу в 2021 

році, про організацію конкурсу на кращу випускну роботу (проєкт) слухача 

КПК у 2021 році, аналіз роботи Інституту за перше півріччя 2021 р.: освітні 

виклики, основні результати, інновації і перспективи, про ресурс кафедр в 

Електронній бібліотеці НАПН України: бази даних та індекси цитування, про 

якість цифрових програмно-методичних комплексів, авторського програмного 

забезпечення освітнього процесу, про роботу Відбіркової комісії і результати 

вступної кампанії у 2021 році, забезпечення академічної доброчесності у сфері 

вищої і професійної (професійно-технічної) освіти. 

 

Затверджено та введено в дію нормативно-правове забезпечення: 

1. Сидоренко В.В. Положення про гаранта освітньої програми у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти / В.В. Сидоренко., 

А.В. Денисова. 2021. БІНПО. 8 с.  

2. Сидоренко В.В. Положення про забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти / наукова редакція, упорядкування В.В. Сидоренко. Біла 

Церква: БІНПО, 2021. 30 с. 



3. Сидоренко В.В. Положення про засади запобігання і протидії 

дискримінації, білунгу і мобінгу, гендерної нерівності та іншим проявам 

неетичної поведінки / В.В. Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2021. 10 с. 

4. Сидоренко В.В. Положення про конкурс на краще науково(навчально)-

методичне забезпечення освітнього процесу у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти / В.В. Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2021. 

17 с. 

5. Сидоренко В.В. Положення про організацію освітнього процесу в 

умовах змішаного навчання у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти. Вікторія Сидоренко, Володимир Кулішов. Біла Церква: 

БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 34 с. 

6. Сидоренко В.В. Положення про освітню, організаційну, інформаційну, 

консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти / Вікторія 

Сидоренко, Оксана Петрушак. Біла Церква: БІНПО, 2021. 18 с. 

7. Сидоренко В.В. Положення про Раду із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти. Вікторія Сидоренко, Володимир Кулішов, Алла Клочко,  

Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 12 с. 

8. Сидоренко В.В. Положення про сприяння працевлаштуванню 

здобувачів освіти і випускників Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти.  Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 

14 с. 

9. Сидоренко В.В. Положення про участь здобувачів вищої освіти у 

забезпеченні якості освіти у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти.  Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 

14 с. 

10. План роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти на 2021 рік / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко. К.: 

Агроосвіта, 2021.  114 с. 

11. Сидоренко В. Стратегія інтернаціоналізації Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти на 2021-2025 роки. Вікторія Сидоренко, 

Володимир Кулішов. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 

22 с. 

12. Лукіянчук А.М. Положення про конкурс на кращу випускну роботу 

(проєкт) слухача курсів підвищення кваліфікації у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти: Біла Церква: БІНПО, 2021. 10 с. 

13. Лукіянчук А.М. Положення про підготовку і захист кваліфікаційної 

роботи у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти: Біла 

Церква: БІНПО, 2021. 22 с. 

14. Мандрагеля В.А. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти 

та екзаменаційну комісію у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти: Біла Церква: БІНПО, 2021. 16 с. 

15. Щипська Т.П., Положення щодо організації поточного, 

семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням 

дистанційних технологій навчання у Білоцерківському інституту неперервної 

професійної освіти: Біла Церква: БІНПО, 2021.7 с. 



16. Мандрагеля В.А. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти 

та екзаменаційну комісію у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти: Біла Церква: БІНПО, 2021. 16 с. 

17. Студінський В.А. Положення про курсову роботу (проект) 

здобувачів вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти: Біла Церква: БІНПО, 2021. 16 с. 

18. Сахно О.В. П Положення про куратора академічної групи 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти: Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 13 с. 

19. Сидоренко В.В. Положення про порядок відрахування, переривання 

навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти /Вікторія 

Сидоренко, Андрій Єрмоленко, 2021. 9 с. 

20. Грядуща В.В. Положення про рейтингове оцінювання здобувачів 

вищої освіти Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти: Біла 

Церква: БІНПО, 2021. 8 с. 

21. Харагірло В.Є. Положення про освітні програми у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти: Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 29 с. 

22. Верченко Н.В. Положення про самостійну роботу здобувачів вищої 

освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної: Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 15 с. 

 

 

2. Про освітню та навчально-методичну діяльність: про роботу науково-

педагогічних кластерів кафедр і структурних підрозділів у 2021 році, 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, внутрішня система 

забезпечення і підвищення якості освіти у БІНПО: інструменти, процедури та 

заходи на 2021 рік, науково-методичний супровід професійного розвитку 

педагогів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти за 

індивідуальною освітньою траєкторією на кафедрі методики професійної освіти 

та соціально-гуманітарних дисциплін, 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; про якість цифрових програмно-методичних комплексів, 

авторського програмного забезпечення освітнього процесу, розвиток 

партнерських зв’язків із закордонними та вітчизняними освітніми установами, 

моніторинг якості освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників державних ЗП(ПТ)О, про затвердження робочих 

програм навчальних дисциплін спеціальності 053 «Психологія», про 

затвердження силабусів навчальних дисциплін спеціальності 053 «Психологія», 

про затвердження робочих програм навчальних дисциплін спеціальності 011 

«Освітні, педагогічні науки», про затвердження силабусів навчальних 



дисциплін спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», про затвердження 

робочих програм навчальних дисциплін спеціальності 073 «Менеджмент», про 

затвердження силабусів навчальних дисциплін спеціальності 073 

«Менеджмент», про затвердження методичних рекомендацій до проходження 

науково-педагогічної практики для здобувачів освіти освітнього рівня 

«Магістр» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», про затвердження 

методичних рекомендацій до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів 

освіти спеціальності 053 «Психологія», про затвердження методичних 

рекомендацій до написання кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів 

освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, про затвердження 

методичних рекомендацій до написання кваліфікаційної роботи магістра для 

здобувачів освіти спеціальності 073 Менеджмент (спеціальність «Управління 

навчальним закладом»), про затвердження методичних рекомендацій до 

написання кваліфікаційної роботи магістра для студентів спеціальності 073 

Менеджмент (спеціальність «Адміністративний менеджмент»), про зміну 

гаранта освітньо-професійних програм «Управління навчальним закладом», 

«Адміністративний менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» на другому магістерському 

рівні вищої освіти, про затвердження складу проєктної групи, відповідальної за 

розроблення освітньо-професійної програми для підготовки здобувачів другого 

магістерського рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної 

програми «Адміністративний менеджмент», про затвердження складу проєктної 

групи, відповідальної за розроблення освітньо-професійної програми для 

підготовки здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» 

освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом», про 

затвердження складу проєктної групи, відповідальної за розроблення освітньо-

професійної програми для підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня 

вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 

053 «Психологія», про затвердження складу проєктної групи, відповідальної за 

розроблення освітньо-професійної програми для підготовки здобувачів другого 

магістерського рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освітні/педагогіка» 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», про затвердження складу 

проєктної групи, відповідальної за розроблення освітньо-професійної програми 

для підготовки здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти галузі 

знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія», 

затвердження освітньо-професійних програм, робочих програм, робочих 

навчальних програм курсів підвищення кваліфікації на 2022 рік. 

3. Про наукову діяльність: про хід та проміжні результати виконання 

підтеми НДР кафедри педагогіки, психології та менеджменту «Умови розвитку 

психолого-педагогічної компетентності педагогічних  працівників ЗП(ПТ)О в 

системі безперервної професійної освіти», про співпрацю кафедр з установами 

МОН і НАПН України, про ресурс кафедр в Електронній бібліотеці НАПН 

України: бази даних та індекси цитування, про хід і результати виконання 

підтеми НДР кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну 

«Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників закладів 



професійної (професійно-технічної) освіти засобами інформаційно-

комунікаційних технологій», про хід і результати виконання підтеми НДР 

кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін 

«Розвиток  науково-методичної компетентності  педагогів професійної школи 

за інноваційними моделями в системі безперервної освіти», розвиток 

партнерських зв’язків із закордонними та вітчизняними освітніми установами, 

про стан виконання НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті формування та розвитку 

професійної компетентності» (РК № 0117U002381) (01.01.2017 р.-

31.12.2021 р.)»: прикладні результати та інновації. 

 

4. Кадрові: про зміни у складі Вченої ради, про рейтинг науково-

педагогічних працівників інституту у І півріччі 2021 р, рейтинг кафедр, цільові 

показники кафедр, про рекомендацію кандидатур до обрання за конкурсом на 

заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, про 

рекомендацію про присвоєння вченого звання. 

Вчена рада в повному обсязі виконувала керівну функцію в діяльності 

БІНПО. Затверджені на засіданнях документи забезпечили підвищення якості 

освітнього процесу Інституту.  

Інформація про діяльність Вченої ради Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти висвітлюється на офіційному сайті інституту. 
 


