
 

РІШЕННЯ 

позачергового засідання Вченої ради 

від 12 листопада 2021 року 

 

 

1.1. На підставі результатів голосування рекомендувати присвоїти вчене 

звання професора по кафедрі педагогіки, психології та менеджменту 

Сидоренко Вікторії Вікторівні, докторці педагогічних наук, доцентці. 

 

2.1.Затвердити Правила прийому до Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти на 2022 рік. 

2.2. До 31.12.2021 року секретарю Відбіркової комісії Єрмоленку А.Б. 

розмістити Правила прийому до Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти на 2021 рік на офіційному сайті Інституту 

(http:binpo.com.ua). 

2.3. До 31.12.2021 року адміністратору ЄДЕБО Арестовій І.В. розмістити 

Правила прийому до Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти на 2022 рік. 

Відповідальні: ЄрмоленкоА.Б., секретар 

Відбіркової комісії; 

Арестова І.В, адміністратор ЄДЕБО 

 

3.1. Затвердити методичні рекомендації до проходження науково-педагогічної 

практики для студентів освітнього рівня «Магістр» спеціальності 011 

«Освітні, педагогічні науки». 

3.2. До 20.11.2021 розмістити методичні рекомендації до проходження 

науково-педагогічної практики для студентів освітнього рівня «Магістр» 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки на сайті БІНПО. 

Відповідальний: Кулішов В.С., гарант 

освітньої програми «Педагогіка вищої 

школи», заступник директора з 

навчальної роботи 

 

4.1. Затвердити методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи 

для здобувачів освіти спеціальності 053 «Психологія». 

4.2. До 20.11.2021 розмістити методичні рекомендації до виконання 

кваліфікаційної роботи для здобувачів освіти спеціальності 

053 «Психологія» на сайті БІНПО. 

Відповідальна: Лукіянчук А.М., член 

проєктної групи ОП «Психологія», 

доцентка кафедри педагогіки, психології 

та менеджменту 
 

5.1. Затвердити методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи 

магістра для студентів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. 
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5.2. До 20.11.2021 розмістити «Методичні рекомендації до написання 

кваліфікаційної роботи магістра для студентів спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки»  на сайті БІНПО. 

Відповідальний: Кулішов В.С., гарант 

освітньої програми «Педагогіка вищої 

школи», заступник директора з 

навчальної роботи 

 

6.1. Затвердити методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи 

магістра для студентів спеціальності 073 Менеджмент (спеціальність 

«Управління навчальним закладом). 

6.2. До 20.11.2021 розмістити «Методичні рекомендації до написання 

кваліфікаційної роботи магістра для студентів спеціальності 073 

Менеджмент (спеціальність «Управління навчальним закладом)» на сайті 

БІНПО. 

Відповідальний: Грозний І.С., гарант 

освітньої програми «Менеджмент», 

завідувач кафедри педагогіки, психології 

та менеджменту. 

 

7.1. Затвердити методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи 

магістра для студентів спеціальності 073 Менеджмент (спеціальність 

Адміністративний менеджмент). 

7.2. До 20.11.2021 розмістити «Методичні рекомендації до написання 

кваліфікаційної роботи магістра для студентів спеціальності 073 

Менеджмент (спеціальність Адміністративний менеджмент)» на сайті 

БІНПО. 

Відповідальний: Грозний І.С., гарант 

освітньої програми «Менеджмент», 

завідувач кафедри педагогіки, психології 

та менеджменту. 

 

8.1.1.Затвердити та рекомендувати до друку збірник спецкурсів «Розвиток 

цифрової компетентності педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій» 

8.1.2. До 01.12.2021 року розмістити збірник спецкурсів «Розвиток цифрової 

компетентності педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій» в Електронній бібліотеці НАПН України в ресурсі кафедри 

методики технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти.  

Відповідальний: Івашев Є. В., завідувач 

кафедри технологій навчання, охорон и 

праці та дизайну. 
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8.2.1.Затвердити та рекомендувати до друку збірник матеріалів регіонального 

науково-практичного семінару «Цифрова компетентність як складник 

розвитку професійної компетентності педагогічного працівника ЗП(ПТ)О» 

8.2.2. До 01.12.2021 року розмістити збірник матеріалів регіонального науково-

практичного семінару «Цифрова компетентність як складник розвитку 

професійної компетентності педагогічного працівника ЗП(ПТ)О» в 

Електронній бібліотеці НАПН України в ресурсі кафедри методики 

технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти.  

Відповідальний: Івашев Є. В., завідувач 

кафедри технологій навчання, охорон и 

праці та дизайну. 

 

8.3.1.Затвердити та рекомендувати до друку збірник матеріалів регіонального 

науково-практичного семінару «Упровадження перспективного 

педагогічного досвіду у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти» 

8.3.2. До 01.12.2021 року розмістити збірник матеріалів регіонального науково-

практичного семінару «Упровадження перспективного педагогічного 

досвіду у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» 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 методики професійної 

освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін  


