
ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

Склад Вченої ради 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, два заступники, учений секретар, 

голова профспілкового комітету, завідувачі кафедр, завідувачі відділів, 

головний бухгалтер, інспектор відділу кадрів, провідний юрисконсульт, голова 

студентського самоврядування, науково-педагогічні працівники, з них – 3 

доктори наук та 7 кандидатів наук, 1 представник студентського 

самоврядування. Голова вченої ради – В.В.Сидоренко, директорка, докторка 

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

психологічних наук. 

У 2020 році було заплановано 6 засідань Вченої ради, проведено 8 

засідань Вченої ради. 

 

Основні питання, розглянуті на засіданнях Вченої ради БІНПО: 

1. Організаційні: про організацію освітнього процесу, про роботу інституту 

за півріччя і за рік, про навчальне навантаження науково-педагогічних 

працівників кафедр інституту, про виконання рішень Вченої ради, 

затвердження плану роботи інституту на 2021 рік в межах кластерного підходу, 

звіти про роботу кафедр і відділів інституту, роботу інституту за півріччя і за 

рік, про роботу Відбіркової комісії, про виконання плану-графіка підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників державних закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, про «Методичну скарбничку» як інноваційний 

ресурс вивчення, узагальнення і поширення сучасних освітніх практик, про 

іміджеву роботу БУНПО. 

 

Затверджено та введено в дію нормативно-правове забезпечення: 

- Положення про дистанційне навчання у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти 

- Положення про дотримання принципів академічної доброчесності у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. 

- Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну 

комісію ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти. 

- Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів 

про вищу освіту державного зразка в Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти 

- Положення про кафедру 

- Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності у 

Білоцерківському інституту неперевної професійної освіти 

- Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних 

працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Білоцерківський 

інституту неперервної професійної освіти 

- Положення про силабус навчальної дисципліни у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти 



- Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 

- Порядок проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти та укладення з ними трудових договорів 

(контрактів) 

 

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

щодо забезпечення якості освітнього процесу, про організацію освітнього 

процесу курсів підвищення кваліфікації на дистанційному етапі навчання, про 

забезпечення якості освітнього процесу КПК на компетентнісній основі за 

різними моделями і формами навчання, про формування системи професійних 

кваліфікацій і створення єдиного освітнього середовища професійної 

(професійно-технічної) освіти у БІНПО, про аналіз науково-методичного 

забезпечення освітнього процесу у БІНПО у 2020 р., про моніторинг якості 

освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників державних ЗП(ПТ)О, про профорієнтаційно-рекламну стратегію 

інституту щодо залучення здобувачів освіти в 2020 р, про затвердження 

силабусів навчальних дисциплін, про затвердження науково (навчально-) 

методичних матеріалів. 

 

3. Про наукову діяльність: про виконання НДР кафедрами, про зміну 

відповідальних виконавців підтем кафедр МПОтаСГД й ТНОПтаД, про зміну 

підтеми НДР кафедри ТНОПтаД, про стан науково-дослідної діяльності кафедр 

БІНПО за підтемами 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, про авторське право в 

науковій діяльності кафедри та дотримання принципів академічної 

доброчесності в процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти, про публікаційну стратегію 

вченого: наукові публікації в періодичних виданнях, включених до 

наукометричних баз даних (Scopus, WebofScienceCoreCollection), про розвиток 

державно-приватного партнерства для якісної підготовки кваліфікованих 

робітників професійної (професійно-технічної) освіти. Розширення зв’язків із 

замовниками освітніх послуг і ключовими стейкхолдерами, про перспективи і 

практична реалізація міжнародної грантової діяльності у БІНПО,  

4. Кадрові: про кадрове забезпечення освітнього процесу, 

про затвердження «Порядку проведення конкурсного відбору під час заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти», про рейтинг науково-педагогічних 

працівників інституту, 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.  
 


