
РІШЕННЯ 

Вченої ради Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 29 вересня 2021 р. 

1.1. Виключити зі складу членів Вченої ради Денисову А.В., 

Бородіну Н.А., Верченко Н.В. 

1.2. Включити до складу членів Вченої ради Мандрагелю В.А., Рудич О.О., 

Грозного І.С. 

2.1.Призначити на посаду доцента кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту кандидата психологічних наук, доцента Торбу Наталію 

Григорівну, на посаду старшого викладача кафедри технологій навчання, 

охорони праці та дизайну, кандидата технічних наук Грядущу Віру 

Володимирівну, на посаду старшого викладача кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Петрушак Оксану 

Михайлівну. 

2.2. Директору БІНПО Сидоренко Вікторії Вікторівні укласти 

строковий трудовий контракт з науково-педагогічним працівниками 

Торбою Наталією Григорівною, Грядущою Вірою Володимирівною, 

Петрушак Оксаною Михайлівною. 

 

3.1. Роботу кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну 

щодо виконання НДР за підтемою «Розвиток цифрової компетентності 

педагогічних працівників професійних навчальних закладів засобами  

інформаційно-комунікаційних технологій» у цілому схвалити. 

3.2. Узагальнені результати виконання НДР за підтемою «Розвиток 

цифрової компетентності педагогічних працівників професійних 

навчальних закладів засобами  інформаційно-комунікаційних технологій» 

представити у формі навчально-методичного посібника як одного з 

кінцевих навчально-методичних продуктів підтеми НДР. 

3.3. Використовувати результати підтеми НДР у наступних наукових 

проєктах і грантах. 

3.4. З метою висвітлення результатів дослідження підвищити 

публікаційну активність НПП у виданнях, які індексуються у базі даних 

Scopus та WoS. 

3.5. Результати НДР узагальнювати й висвітлювати в засобах масової 

інформації, віртуальному освітньому просторі (офіційний сайт 

ДЗВО «УМО», сайт НАПН України, сайти БІНПО, ВАПП, сторінка 

Facebook кафедри, персональні блоги науково-педагогічних працівників 

тощо). 

3.6. На наукову продукцію за результатами НДР оформити авторські 

свідоцтва про інтелектуальну власність. 

 

Відповідальні: завідувач та науково-

педагогічні працівники кафедри 

ТНОПтаД. 
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4.1. Роботу кафедри методики професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін з підтеми  науково-дослідної роботи «Розвиток 

науково-методичної компетентності педагогів професійної школи за 

інноваційними моделями у системі неперервної освіти» у цілому схвалити. 

4.2. Із метою результативного завершення підтеми НДР кафедри 

методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін 

узагальнити результати виконання НДР у формі навчально-методичних 

посібників, комплексів спецкурсів як одного з кінцевих навчально-

методичних продуктів підтеми НДР. 

4.3. З метою висвітлення результатів дослідження підвищити 

публікаційну активність НПП у виданнях, які індексуються у базі даних 

Scopus та WoS. 

4.4. Використовувати результати підтеми НДР у наступних наукових 

проєктах і грантах. 

4.5. Результати НДР постійно узагальнювати й висвітлювати в засобах 

масової інформації, віртуальному освітньому просторі (офіційний сайт 

ДЗВО «УМО», сайт НАПН України, сайти БІНПО, ВАПП, сторінки 

Facebook кафедр, персональні блоги науково-педагогічних працівників 

тощо). 

4.6. На наукову продукцію за результатами НДР оформити авторські 

свідоцтва про інтелектуальну власність. 

Відповідальні: завідувач та науково-

педагогічні працівники кафедри 

ТНОПтаД. 

 

5.1. Підготовку та організацію вступної кампанії у 2021 році вцілому 

схвалити. 

5.2. Продовжити розроблення інформаційного та технічного 

забезпечення, необхідного для ефективного функціонування Відбіркової 

комісії БІНПО в умовах карантинних обмежень. 

5.3. Під час проведення профорієнтаційних заходів особливу увагу 

приділяти роз’ясненню порядку та логіки дій абітурієнтів під час вступної 

кампанії, зумовлену карантинними обмеженнями. 

5.4. Активізувати роботу Відбіркової комісії та НПП БІНПО щодо 

реалізації завдань другого етапу прийому заяв та документів, конкурсного 

відбору та зарахування здобувачів на навчання для здобуття ступеня 

магістра у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти; 

5.5. Постійно реалізовувати заходи з інтенсивного просування іміджу 

БІНПО в інформаційному просторі з використанням доступних засобів 

масової комунікації. 

Відповідальний: Єрмоленко А.Б.,  

секретар Відбіркової комісії 
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На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.07.2021 р. 

№ 864 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення 

конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-

педагогічних, педагогічних працівників та укладання з ними трудових 

договорів (контрактів) 

6.1. Затвердити «Порядок про проведення конкурсного відбору під час 

заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 

білоцерківського інституту неперервної професійної освіти та укладення з 

ними трудових договорів (контрактів). 

 

7.1. Затвердити освітньо-професійну програму «Педагогіка вищої 

школи» підготовки здобувачів освіти другого (магістерського) рівня галузі 

знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки зі 

змінами. 

7.2. Розмістити освітньо-професійну програму «Педагогіка вищої 

школи» підготовки здобувачів освіти другого (магістерського) рівня галузі 

знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки» 

зі змінами на офіційному веб-сайті БІНПО (Розділ_Здобувачі). 

Відповідальний: Кулішов В.С.,  

Гарант освітньої програми 

 

8. За результатами обговорення питання «Затвердження наукових 

(навчально)-методичних матеріалів» 

8.1.1. Затвердити та рекомендувати до друку електронний збірник 

матеріалів регіонального науково-практичного семінару «Розвиток 

науково-методичної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у 

сучасних умовах» 

8.1.2. До 15 жовтня 2021 року розмістити навчально-методичний 

електронний збірник матеріалів регіонального науково-практичного 

семінару «Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О у сучасних умовах» 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 

 

8.2.1.Затвердити та рекомендувати до друку збірник матеріалів 

Міжнародної конференції з онлайн-трансляцією «Інноваційні моделі 

розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної і 

фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи» 

8.2.2. До 15 жовтня 2021 року розмістити навчально-методичний 

збірник матеріалів Міжнародної конференції з онлайн-трансляцією 

«Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності 

педагогів професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, 
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перспективи» в Електронній бібліотеці НАПН України в ресурсі кафедри 

методики професійної освіти та соціально гуманітарних дисциплін 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.  

Відповідальний: Єрмоленко А.Б.,  

завідувач кафедри МПО та СГД 

 

8.3.1. Затвердити та рекомендувати до друку матеріали Усеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції «Сучасна парадигма освіти з 

охорони праці» 

8.3.2. До 15 жовтня 2021 року розмістити навчально-методичний 

матеріали Усеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

«Сучасна парадигма освіти з охорони праці» в Електронній бібліотеці 

НАПН України в ресурсі кафедри технологій навчання охони праці та 

дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.  

Відповідальний: Сахно О.В.,  

завідувач кафедри ТНОПтаД 

 

8.4.1. Затвердити та рекомендувати до друку навчально-методичний 

Кулішова В.С. та Шевчук С.С. «Дидактика професійної освіти». 

8.4.2. До 15 жовтня 2021 року розмістити навчально-методичний 

посібник Кулішова В.С. та Шевчук С.С. «Дидактика професійної освіти» в 

Електронній бібліотеці НАПН України в ресурсі методики професійної 

освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти.  

Відповідальний: Кулішов В.С., 

доцент кафедри МПОтаСГД 

 

8.5.1. Затвердити та рекомендувати до друку навчально-методичного 

посібника Харагірло В.Є. «Інноваційні педагогічні технології у 

професійній діяльності педагогів ЗП(ПТ)О». 

8.5.2. До 15 жовтня 2021 року розмістити навчально-методичний 

посібник Харагірло В.Є. «Інноваційні педагогічні технології у професійній 

діяльності педагогів ЗП(ПТ)О» в Електронній бібліотеці НАПН України в 

ресурсі педагогіки,психології та менеджменту Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти. 

Відповідальний: Харагірло В.Є., 

ст. викладачка кафедри ППтаМ 

 

8.6.1. Затвердити та рекомендувати до друку збірник робочих 

навчальних програм спецкурсів за ред., упорядкування А.Б. Єрмоленка, 

В.С. Кулішова «Розвиток науково-методичної компетентності 

педагогічних працівників у контексті реформування системи професійної 

(професійно-технічної) освіти». 

8.6.2. До 15 жовтня 2021 року розмістити збірник робочих навчальних 

програм спецкурсів за ред., упорядкування А.Б. Єрмоленка, В.С. Кулішова 
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«Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників у 

контексті реформування системи професійної (професійно-технічної) 

освіти» в Електронній бібліотеці НАПН України в ресурсі методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти та на офіційному сайті 

Інституту.  

Відповідальний: Єрмоленко А.Б., 

завідувач кафедри МПОтаСГД 

 

8.7.1.Затвердити робочі програми навчальних дисциплін. 

8.7.2. До 23 жовтня 2021 року розмістити робочі програми навчальних 

дисциплін на офіційному сайті БІНПО. 

Відповідальний: Кулішов В.С., 

заступник директора з навчальної роботи. 

8.8.1.Затвердити силабуси навчальних дисциплін. 

8.8.2. До 23 жовтня 2021 року розмістити силабуси навчальних 

дисциплін на офіційному сайті БІНПО. 

Відповідальний: Кулішов В.С., 

заступник директора з навчальної роботи. 

 

 

8.9.1. Затвердити та рекомендувати до друку «Положення про 

студентське самоврядування у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти». 

8.9.2. До 15 жовтня 2021 року «Положення про студентське 

самоврядування у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти» розмістити на офіційному веб-сайті Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти.  

Відповідальний: Кулішов В.С., 

заступник директора з навчальної роботи. 
 


