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Сидоренко Вікторія 
Вікторівна

Директорка Білоцерківського інституту
неперервної професійної освіти, докторка
педагогічних наук, кандидатка філологічних
наук, доцентка, сертифікована тренерка Нової
української школи, учасниця фінсько-
українського проєкту «Навчаємось разом»,
тренерка міжнародного стажування (Болгарія)
(Болгарія, Варненський вільний університет
імені Чорноризця Храбра, 2019), голова
атестаційної комісії з атестації осіб, які
претендують на державну службу, щодо
вільного володіння українською мовою (2017-
2019).

Авторка понад 300 публікацій, з-поміж яких: 1
одноосібна монографія, 7 монографій (у
співавторстві), 1 навчальна програма та 1
навчальний посібник (у 3-х ч.) із грифом МОН
України, 1-навчально-методичний посібник із
грифом МОН України, 17 навчально-методичних
посібників, 1 термінологічний словник-довідник, 4
положення, 1 пілотноцільовий проєкт (у
співавторстві), 170 одноосібних статей у
закордонних виданнях; 14 – наукова редакція,
упорядкування



Бородіна Наталія
Анатоліївна

Науковий ступінь: доктор технічних наук
з спеціальності «Цивільний захист» (2019),
кандидат технічних наук зі спеціальності
«Екологічна безпека» (2007)

Вчене звання: старший науковий
співробітник (2015)

Посада: професор кафедри охорони праці
та дизайну

Наукова та соціальна сфера
діяльності:

1. Член вченої ради БІНПО.

2. Експерт національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти.

3. Редактор журналу «Автошляховик
України».



Хлобистов Євген 
Володимирович

Доктор економічних наук, професор,
академік Академії економічних наук
України. Фахівець з економіки
природокористування та охорони
навколишнього середовища, з проблем
сталого розвитку продуктивних сил, еколого-
економічних досліджень регіональної
економіки.

Експерт національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти.

Автор понад 330 наукових та науково-
методичних публікацій, зокрема: 44
монографії (одна одноосібна, інші у
співавторстві), 2 підручника. Статті - 284
серед них: науко метричні, фахові, у
міжнародних періодичних виданнях,
збірниках міжнародних та Всеукраїнських
конференцій.



Горошкова Лідія
Анатоліївна

Доктор економічних наук, доцент

Професор кафедри підприємництва,
менеджменту організацій та логістики

Запорізький національний університет;
вул.Жуковського, 66; Запоріжжя 69600,
Україна

Науковий ступінь: кандидат фізико-
математичних наук (1995) та доктор
економічних наук (2014). Тема дисертації:
«Підвищення рівня економічної безпеки
металургійної галузі в умовах сталого
розвитку: теорія, методологія, практика».

Автор більше 200 наукових праць, у т.ч. 2
навчальних посібників, 7 монографій (у т.ч. 2
мовами ЄС), 4 патентів, 4 свідоцтв про
реєстрацію авторського права на твір.

З 2014 року – академік Академії економічних
наук України.



Ігнатович Олена 
Михайлівна

доктор психологічних наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу
психології праці

Досліджує питання психології праці в галузях
професійного консультування та професійної
психодіагностики, кар’єрного коучингу, HR –
профайлінгу, психологічного профільного
аналізу особистості та професійної
діяльності; психометричного таргетингу
професійних груп; психології інновацій в
освіті, розвитку інноваційності особистості;
навчально-методичного забезпечення
викладацької діяльності (загальна психологія,
вікова та педагогічна психологія, психологія
праці, психологія управління, юридична
психологія, психодіагностика, методологія і
теорія психології, експериментальна та
диференційна психологія, методика сучасної
психотерапії).



Торба Наталія 
Григорівна

Кандидатка психологічних наук,
доцентка, доцентка кафедри педагогіки,
психології та менеджменту БІНПО УМО
НАПНУ

Фахівець у галузі казкотерапії та психології
конфліктів в освітньому середовищи,
(профілактика та попередження педагогічних
конфліктів).

Гарант освітньої програми «Психологія»

Автор понад 70 наукових праць з проблеми
організації та управління освітнім процесом у
закладах професійної (професійно-технічної)
освіти, конфліктологічної підготовки педагогів
закладів професійної (професійно-технічної)
освіти, проблеми попередження та подолання
конфліктів у освітньому процесі, подолання
сімейних конфліктів, проблеми самореалізації
особистості у сучасному суспільстві та
особистісно-орієнтованого підходу в
діяльності сучасного педагога.



Клочко Алла 
Олексіївна

Доцентка кафедри педагогіки,
психології та менеджменту
Білоцерківського інституту
неперервної професійної освіти,
кандидатка педагогічних наук,
доцентка

Авторка понад 80 публікацій, з-
поміж яких: 1 монографія (у
співавторстві), 7 навчально-
методичних посібників, 68 наукових
(2 Scopus) та 12 публікацій
навчально-методичного характеру.



Лукіянчук Алла 
Миколаївна

Старша викладачка кафедри
педагогіки, психології та
менеджменту, кандидатка
психологічних наук.

Авторка 51 публікації, з-поміж яких:
1 монографія (у співавторстві),
3 навчально-методичних посібники, 2
методичних рекомендації,
1 практичний порадник
(у співавторстві), 14 одноосібних статей
у провідних наукових фахових
виданнях, 25 статей у наукових і
науково-методичних виданнях,
матеріалах і тезах конференцій, 3 – у
закордонних виданнях; 2 – наукова
редакція, упорядкування



Сахно Олександр 
Володимирович

Завідувач кафедри технологій
навчання, охорони праці та дизайну
Білоцерківського інституту неперервної
професійної освіти, кандидат
сільськогосподарських наук, доцент
кафедри економіки підприємства

Автор понад 30 публікацій, з поміж яких
як співавтор навчального посібника
(Логістика: теорія і практика, 2010 р.), 5
навчально-методичних посібників та
рекомендацій, робочих програм. Автор 12
наукових статей у фахових виданнях. Брав
участь у 10 науковопрактичних
конференціях, в т.ч. у трьох міжнародних.



Семілетко В’ячеслав
Іванович

Доцент кафедри методики професійної
освіти та соціально-гуманітарних
дисциплін Білоцерківського інституту
неперервної професійної освіти,
кандидат педагогічних наук, доцент,
сертифікований тренер з комплексного
лікування травм, міжнародне
стажування (Македонія, 2018).

Автор понад 100 публікацій, з-поміж яких:
1 навчальний посібник із грифом
Мінагрополітики України, 7 навчально-
методичних посібників, 1 термінологічний
словник-довідник, 36 одноосібних статей у
провідних наукових фахових виданнях,
52 статті у наукових і науково-методичних
виданнях, матеріалах і тезах конференцій,
2 – у закордонних виданнях; 11 – наукова
редакція, упорядкування


