
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України 

від 29 вересня 2021 року 

 

 

1. КАДРОВІ ПИТАННЯ  

 Про зміни в складі вченої ради БІНПО ДЗВО «УМО». 

Відповідальна за підготовку: учений секретар Лукіянчук Алла 

Миколаївна. 

 Про заміщення посад науково-педагогічних працівників  

Відповідальні за підготовку: секретар конкурсної комісії Товба Наталія 

Володимирівна. 
 

2. 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»  

Відповідальний за підготовку: О.В. Сахно, завідувач кафедри технологій 

навчання, охорон и праці та дизайну.  

Експертна комісія у складі: доктор філософських наук, професор 

кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітаних дисциплін 

Мандрагеля Володимир Андрійович; кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін(голова комісії) Кулішов Володимир Сергійович; старший 

викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дистциплін Шевчук Світлана Степанівна. 

 

3. 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» 

Відповідальний за підготовку:  А.Б. Єрмоленко, завідувач кафедри  

методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; 

Експертна комісія у складі: Рудич О.О. кандидат економічних наук, 

доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту (голова 

комісії);Горошкова Л.А., доктор економічних наук, професор кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту;Грядуща В.В., кандидатка 

технічних наук доцентка кафедри технологій навчання, охорони праці та 

дизайну. 

 



4. Про роботу Відбіркової комісії і результати вступної кампанії у 2021 

році 

Відповідальний за підготовку:  А.Б. Єрмоленко, секретар Відбіркової 

комісії. 

 

5. Про внесення змін до порядку про проведення конкурсного відбору під 

час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та 

укладання з  ними трудових  договорів Білоцерківського  інституту  

неперервної професійної  освіти 

Відповідальні за підготовку: Н.В. Товба, провідний інспектор з кадрів. 

 

6. Про затвердження освітньо-професійна програми «Педагогіка вищої 

школи» підготовки здобувачів освіти другого (магістерського) рівня 

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки зі змінами 

Відповідальний за підготовку: Кулішов В.С заступник директора з 

навчальної роботи. 

 

7. Затвердження науково(навчально)-методичних матеріалів» 

Відповідальна за підготовку: вчений секретар Лукіянчук Алла 

Миколаївна. 

 

7.1. Про затвердження та рекомендацію до друку електронного 

збірника матеріалів Регіонального науково-практичного семінару 

«Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О у сучасних умовах». 
Відповідальний за підготовку: доцент кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат 

педагогічних наук, доцент Кулішов Володимир Сергійович. 

 

7.2. Про затвердження та рекомендацію до друку збірника матеріалів 

Міжнародної конференції з онлайн-трансляцією «Інноваційні 

моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів 

професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, 

перспективи».  
Відповідальний за підготовку: завідувач кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат 

політичних наук Єрмоленко Андрій Борисович 

 

7.3. Про затвердження та рекомендацію до друку збірника матеріалів 

Усеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

«Сучасна парадигма освіти з охорони праці». 

Відповідальний за підготовку: завідувач кафедри технологій 

навчання, охорон и праці та дизайну Сахно Олександр 

Володимирович. 



 

7.4. Про затвердження та рекомендацію до друку навчально-

методичного посібника Кулішова В.С. та Шевчук С.С. 

«Дидактика професійної освіти» 

Відповідальний за підготовку: доцент кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат 

педагогічних наук, доцент Кулішов Володимир Сергійович. 

 

7.5. Про затвердження та рекомендацію до друку навчально-

методичного посібника Харагірло В.Є. «Інноваційні педагогічні 

технології у професійній діяльності педагогів ЗП(ПТ)О» 

Відповідальний за підготовку: старша викладачка кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту Харагірло Віра Єгорівна. 

 

7.6. Про затвердження та рекомендацію до друку збірника 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»  
Відповідальний за підготовку: завідувач кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат 

політичних наук Єрмоленко Андрій Борисович. 

7.7. Про затвердження робочих навчальних програм навчальних 

дисциплін  
Відповідальний за підготовку: затупник директора з навчальної 

роботи Кулішов Володимир Сергійович. 

7.8. Про затвердження силабусів навчальних дисциплін  

Відповідальний за підготовку: затупник директора з навчальної 

роботи Кулішов Володимир Сергійович. 

7.9. Про затвердження та рекомендацію до друку «Положення про 

студентське самоврядування у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти» 

Відповідальна за підготовку: вчений секретар Лукіянчук Алла 

Миколаївна 

 

8. РІЗНЕ  

 


