
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

від 30 листопада 2021 року 
 

1. 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» (перенесено з засідання Вченої ради від 29 вересня ) 

Відповідальні за підготовку: завідувач кафедри (до 18.10.2021) 

технологій навчання, охорон и праці та дизайну Сахно Олександр 

Володимирович, завідувач кафедри технологій навчання, охорон и праці та 

дизайну (з 18.10.2021) Івашев Євгеній Володимирович. 

Експертна комісія у складі: доктор філософських наук, професор 

кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітаних дисциплін 

(голова комісії) В.А. Мандрагеля; кандидат педагогічних наук, заступник 

директора, доцент В.С. Кулішов; старший викладач кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Шевчук С.С. 

 

2. Про забезпечення академічної доброчесності у сфері вищої і 

професійної (професійно-технічної) освіти (перенесене із засідання 

Вченої ради від 29 вересня ) 

Відповідальний за підготовку: заступник директора з навчальної роботи 

Кулішов Володимир Сергійович 

 

3. Внутрішня система забезпечення і підвищення якості освіти у БІНПО: 

інструменти, процедури та заходи на 2021 рік (перенесене із засідання 

Вченої ради від 31 березня) 

Відповідальна за підготовку: директорка, докторка педагогічних наук, 

професорка кафедри педагогіки,психології та менеджменту Сидоренко 

Вікторія Вікторівна. 

 

4. Розвиток партнерських зв’язків із закордонними та вітчизняними 

освітніми установами (перенесене із засідання Вченої ради від 29 

вересня) 

Відповідальний за підготовку: завідувач кафедри педагогіки, психології 

та менеджменту Грозний Ігор Сергійович. 

 

5. Про стан виконання 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» 

Відповідальні за підготовку: вчений секретар Лукіянчук Алла 

Миколаївна 

 

6. Про затвердження плану роботи БІНПО на 2022 рік 

Відповідальна за підготовку: директорка, докторка педагогічних наук, 

професорка кафедри педагогіки,психології та менеджменту Сидоренко 

Вікторія Вікторівна. 

 

7. Про затвердження плану-графіка підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників державних закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти України на 2022 р. 

Відповідальна за підготовку: завідувач навчального відділу Щипська 

Тетяна Петрівна. 

 

8. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін 

Відповідальний за підготовку: заступник директора з навчальної 

роботи Кулішов Володимир Сергійович. 

 

9. Про затвердження силабусів навчальних дисциплін  

Відповідальний за підготовку: заступник директора з навчальної роботи 

Кулішов Володимир Сергійович. 

 

 

10. Затвердження науково(навчально)-методичних матеріалів» 

Відповідальна за підготовку: вчений секретар Лукіянчук Алла 

Миколаївна. 

 

10.1. Про затвердження та рекомендацію до друку навчального 

посібника «Розвиток цифрової компетентності педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій», розробники 

Івашев Є.В., Сахно О.В., Лукіянчук А.М., Грядуща В.В., Денисова 

А.В., Удовик С.І. 
Відповідальний за підготовку: завідувач кафедри технологій 

навчання, охорон и праці та дизайну, кандидат юридичних наук 

Івашев Євгеній Володимирович. 

 

10.2. Про затвердження та рекомендацію до друку навчально-

методичного путівника «Внутрішня система забезпечення якості 

освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти: інструменти, процедури, заходи»  



Відповідальний за підготовку: заступник директора з навчальної 

роботи Кулішов Володимир Сергійович 

 

10.3. Про затвердження та рекомендацію до друку матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні 

технології при підготовці фахівців транспортної галузі» (30 

вересня 2021 року) 

Відповідальний за підготовку: завідувач кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітаних дисциплін Єрмоленко 

Андрій Борисович 

 

10.4. Про затвердження та рекомендацію до друку навчального 

посібника «Умови розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у системі безперервної професійної 

освіти», розробники Сидоренко В.В. Грозний І.С., 

Горошкова Л.А., Лукіянчук А.М., Торба Н.Г., Харагірло В.Є 
Відповідальний за підготовку: завідувач кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Грозний Ігор Сергійович. 

 

 

11. РІЗНЕ  

 


