
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України   

від 29 червня 2021 року 

 

 

1. Про заміщення посад науково-педагогічних працівників. 
Відповідальні за підготовку: директорка, голова конкурсної комісії 

Сидоренко Вікторія Вікторівна; провідний інспектор з кадрів, секретар 

конкурсної комісії Товба Наталія Володимирівна; завідувач кафедри 

методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін 

Єрмленко Анрій Борисович; завідувач кафедри технологій навчання, 

охорон и праці та дизайну Сахно Олександр Володимирович; в.о. 

завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту Харагірло Віра 

Єгорівна. 

 

2. Про хід та проміжні результати виконання підтеми НДР кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту «Умови розвитку психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в 

системі безперервної професійної освіти 

Відповідальна за підготовку: в.о. завідувача кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Харагірло Віра Єгорівна. 

Експертна комісія у складі: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін(голова 

комісії) Кулішов Володимир Сергійович; доктор філософських наук, 

професор кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітаних 

дисциплін Мандрагеля Володимир Андрійович; кандидатка економічних 

наук доцентка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну 

Уряднікова Інга Вікторівна. 

 

3. Аналіз роботи Інституту за перше півріччя 2021 р.: освітні виклики, 

основні результати, інновації і перспекиви 

Відповідальні за підготовку: в.о. заступника директора з навчальної 

роботи Денисова Анастасія Володимирівна, вчений секретар Лукіянчук 

Алла Миколаївна. 

 

4. Про ресурс кафедр в Електронній бібліотеці НАПН України: бази 

даних та індекси цитування 

Відповідальні за підготовку:  завідувач кафедри методики професійної 

освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Єрмленко Анрій Борисович; 

завідувач кафедри технологій навчання, охорон и праці та дизайну Сахно 

Олександр Володимирович; в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології 

та менеджменту Харагірло Віра Єгорівна 

 



5. Рейтинг науково-педагогічних працівників інституту у І півріччі 

2021 р. Рейтинг кафедр. Цільові показники кафедр. 

Відповідальна за підготовку: в.о. заступника директора з навчальної 

роботи Денисова Анастасія Володимирівна. 

 

6. Про якість цифрових програмно-методичних комплексів, авторського 

програмного забезпечення освітнього процесу 

Відповідальні за підготовку: директорка, докторка педагогічних наук, 

професорка Сидоренко Вікторія Вікторівна; в.о. заступника директора з 

навчальної роботи Денисова Анастасія Володимирівна. 

 

7. Про виконання рішень Вченої ради 

Відповідальна за підготовку: вчений секретар Лукіянчук Алла 

Миколаївна. 

 

8. Затвердження науково(навчально)-методичних матеріалів 

Відповідальна за підготовку: вчений секретар Лукіянчук Алла 

Миколаївна 

8.1. Про затвердження освітньо-професійної програми підвищення 

кваліфікації галузі знань: 01 Освіта категорії слухачів: 

педагогічні працівники закладів професійної (професійно-

технічної) освіти. Тема: Розвиток цифрової компетентності 

педагогічних працівників закладів професійної освіти засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій (онлайн студія 

цифрових технологій). 

Відповідальний за підготовку: в.о. заступника директора з 

навчальної роботи Денисова Анастасія Володимирівна 

 

8.2. Про затвердження освітньо-професійної програми підвищення 

кваліфікації галузі знань:освітньо-професійна програма 

підвищення кваліфікації Галузі знань: 01 Освіта Категорія: 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти. Тема: Розвиток лідерської компетентності 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти в умовах сталого розвитку. 

Відповідальний за підготовку: завідувач кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат 

політичних наук Єрмоленко Андрій Борисович. 

 

8.3. Про затвердження освітньо-професійної програми підвищення 

кваліфікації галузі знань:освітньо-професійна програма 

підвищення кваліфікації Галузі знань: 01 Освіта Категорія: 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти. Тема: «Розвиток професійної (коучингової) 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О» за 



напрямом: педагогічні працівники закладів освіти, галузі знань: 

01 Освіта категорії слухачів: педагогічні працівники ЗП(ПТ)О 

Відповідальна за підготовку: в.о. завідувача кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Харагірло Віра Єгорівна. 

 

8.4. Про затвердження та рекомендацію до друку «Положення про 

організацію освітнього процесу в умовах змішаного навчання у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти». 
Відповідальний за підготовку: доцент кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат 

педагогічних наук Кулішов Володимир Сергійович. 

 

8.5. Про затвердження та рекомендацію до друку «Положення про 

раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти». 

Відповідальний за підготовку: доцент кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат 

педагогічних наук Кулішов Володимир Сергійович. 

 

8.6. Про затвердження та рекомендацію до друку «Стратегія 

інтернаціоналізації Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти на 2021-2025 роки». 
Відповідальний за підготовку: доцент кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат 

педагогічних наук Кулішов Володимир Сергійович. 

 

8.7. Про затвердження та рекомендацію до друку цифрового 

програмно-методичного комплексу «Школа лідерів професійної 

освіти як інноваційна модель підвищення кваліфікації педагогів 

в умовах сталого розвитку», В. Сидоренко, А. Єрмоленко, 

Л. Горошкова / за науковою редакцією доктора педагогічних 

наук В.В. Сидоренко 

Відповідальний за підготовку: завідувач кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат 

політичних наук Єрмоленко Андрій Борисович. 

 

8.8 Про затвердження навчальних планів для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 

073 Менеджмент, 053 Психологія, 011 Освітні, педагогічні науки 

на 2021/2022 н.р.  

Відповідальна за підготовку: в.о. заступника директора з 

навчальної роботи Денисова Анастасія Володимирівна 

 


