
Рішення 

Вченої ради БІНПО 

від 30 листопада 2021 року 

 

 

1.1. 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. 

1.2. Узагальнені результати виконання НДР представити у формі 

навчально-методичного посібника як одного з кінцевих навчально-

методичних продуктів підтеми НДР. 

1.3. Використовувати результати підтеми НДР у наступних наукових 

проєктах і грантах. 

1.4. Постійно 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) результати НДР. 

1.5. На наукову продукцію за результатами НДР оформити авторські 

свідоцтва про інтелектуальну власність. 

 

Відповідальні: завідувач та науково-

педагогічні працівники кафедри 

ТНОПтаД. 

 

2.1. У 2021/2022 навчальному році кафедрам і структурним підрозділам 

Інституту продовжити роботу у з питань забезпечення принципів 

академічної культури та доброчесності при плануванні, організації та 

провадженні освітнього процесу. 

2.2. Навчальному відділу БІНПО, кураторам груп здобувачів освіти, 

тьюторам груп слухачів курсів підвищення кваліфікації особливу увагу 

приділити дотриманню принципів академічної доброчесності у процесі 

організації освітнього процесу здобувачів освіти та слухачів курсів 

підвищення кваліфікації, у ході написання курсових, кваліфікаційних 

робіт, випускних робіт тощо. 

2.3. Питання про дотримання принципів академічної культури і 

доброчесності систематично включати до моніторингових досліджень 

якості освітнього процесу у БІНПО та для розгляду на засіданнях Ради із 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у БІНПО. 

2.4. Започаткувати процедуру обов’язкової перевірки на плагіат 

конкурсних робіт здобувачів вищої освіти та слухачів курсів підвищення 

кваліфікації. 

Відповідальні: завідувачі кафедр та 

структурних підрозділів 

 

3.1. Інформацію директора БІНПО В.В. Сидоренко схвалити. 
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3.2. Директорці БІНПО В.В. Сидоренко впродовж 2021-2022 рр.: 

3.2.1. Продовжити роботу з розбудови системи внутрішнього і 

зовнішнього забезпечення та моніторингу якості освіти із залученням до 

освітнього процесу висококваліфікованих працівників виробництва, 

бізнесу і сфери послуг, роботодавців і ключових стейкголдерів, 

представників ОТГ з урахуванням потреб ринку праці та галузевого 

контексту; 

3.2.2. Сприяти цифровій трансформації організаційно-управлінського, 

освітнього, наукового, кадрового тощо напрямів діяльності Інституту, 

забезпеченню учасників освітнього процесу рівних можливостей доступу 

до освітніх послуг, інформації та знань, що надаються на основі цифрових 

технологій; 

3.2.3. Продовжити розроблення й апробацію компетентнісно орієнтованих 

моделей підвищення кваліфікації з урахуванням запитів і потреб 

замовників освітніх послуг у структуруванні змісту, доборі технологій і 

методів навчання дорослих; 

3.2.4. Працювати над підвищенням рівня інтернаціоналізації та 

покращення якості міжнародного науково-дослідницького співробітництва 

в галузі наук про освіту, педагогіки і психології, конкурентоспроможності 

студентів, викладачів БІНПО на внутрішньому та міжнародному ринку 

праці; 

3.2.5. Стимулювати та здійснювати моніторинг публікаційної активності 

науково-педагогічних працівників у міжнародних виданнях, які входять до 

баз Web of Science Core Collection, Scopus, публікацій у вітчизняних і 

зарубіжних наукових журналах спільно із закордонними авторами; 

3.2.6. Удосконалювати систему професійної орієнтації та конкурсного 

відбору вступників шляхом взаємодії із закладами середньої, професійної 

та фахової передвищої освіти, центрами професійної освіти, центрами 

зайнятості, підвищення рівня практичної підготовки здобувачів освіти, 

системи набуття ними soft skills тощо; 

3.2.7. Продовжити роботу над удосконаленням навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу (гнучкі міждисциплінарні 

компетентнісно орієнтованих освітні програми, цифрові програмно-

методичні комплекси, відкриті електронні освітні ресурси (Open 

Educational Resources (OER); 

3.2.8. Постійно узагальнювати й висвітлювати в засобах масової 

інформації, віртуальному освітньому просторі (офіційний сайт 

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

Facebook кафедр, персональні блоги науково-педагогічних працівників 

тощо) результати розбудови системи внутрішнього і зовнішнього 

забезпечення та моніторингу якості освіти. 

Відповідальна: директорка БІНПО 

Сидоренко Вікторія Вікторівна. 

 

4.1.Роботу кафедри ПП та М з питань організації міжнародного 

співробітництва вважати задовільною. 



3 
 

4.2. Враховуючи що кафедра ПП та М має високий науковий потенціал і 

значні резерви для подальшого розвитку та вдосконалення, Вчена Рада 

рекомендує: науково-педагогічним працівникам кафедри продовжити 

роботу по розвитку міжнародних партнерських зв’язків та 

інтернаціоналізації освіти, в рамках підготовки конкурентоспроможного 

людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку 

країни. В межах реалізації положень Стратегії інтернаціоналізації, сприяти 

міжнародній мобільності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних 

працівників. 

4.3. Скоординувати міжнародну діяльність кафедри, запропонувати нові 

міжнародні контакти з установами, що підтримують розвиток освіти та 

закордонними освітніми закладами у галузі підвищення якості освіти.  

Відповідальний: Грозний І.С., завдувач 

кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту. 

5.1. Інформацію керівника науково-дослідної роботи В.В. Сидоренко 

схвалити. 

5.2. Затвердити звіт про виконання науково-дослідної роботи на тему: 

«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.). 

5.3. Сприяти активізації науково-педагогічних працівників БІНПО 

щодо: 

5.3.1. Більш активного користування можливостями Електронної 

бібліотеки НАПН України, бібліотеки УМО та соціальних мереж для 

розміщення та поширення наукової продукції за результатами НДР, 

інформації про неї, у тому числі, про результати моніторингу 

впровадження та позитивний зворотний зв'язок від споживачів наукової 

продукції тощо. 

5.3.2.Написання наукових статей для розміщення їх у фахових виданнях, 

які мають цитування у наукометричних базах, передусім, Scopus та Web 

of Science. 
 

6.1. Затвердити план роботи інституту на 2022 р. 

 

7.1.Затвердити план-графік підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

України на 2022 р. 

 

8.1. Затвердити робочі програми навчальних дисциплін. 

8.2. До 10 грудня 2021 року розмістити робочі програми навчальних 

дисциплін на офіційному сайті БІНПО. 

Відповідальний: Кулішов В.С., заступник 

директора з наукової роботи. 

 

9.1. Затвердити силабуси навчальних дисциплін. 
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9.2. До 10 грудня 2021 року розмістити силабуси навчальних дисциплін на 

офіційному сайті БІНПО. 

Відповідальний: Кулішов В.С., заступник 

директора з наукової роботи. 

 

 

10.1.1.Затвердити та рекомендувати до друку збірник спецкурсів «Розвиток 

цифрової компетентності педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій» 

10.1.2. До 10.12.2021 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: завідувач кафедри 

технологій навчання, охорон и праці та 

дизайну, кандидат юридичних наук 

Івашев Євгеній Володимирович 

 

10.2.1.Затвердити та рекомендувати до друку збірник матеріалів 

регіонального науково-практичного семінару «Цифрова компетентність як 

складник розвитку професійної компетентності педагогічного працівника 

ЗП(ПТ)О» 

10.2.2. 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: завідувач кафедри 

технологій навчання, охорон и праці та 

дизайну, кандидат юридичних наук 

Івашев Євгеній Володимирович 

 

10.3.1.Затвердити та рекомендувати до друку збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології 

при підготовці фахівців транспортної галузі»  

10.3.2. До 01.12.2021 року розмістити збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Інноваційні технології при підготовці 

фахівців транспортної галузі» в Електронній бібліотеці НАПН України в 

ресурсі кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.  

Відповідальний: завідувач кафедри 

методики професійної освіти та 
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соціально-гуманітарних дисциплін 

Єрмоленко Андрій Борисович 

 

10.4.1.Затвердити та рекомендувати до друку цифровий програмно-

методичний комплекс «Умови розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у системі безперервної професійної освіти»  

10.4.2. До 01.12.2021 року розмістити цифровий програмно-методичний 

комплекс «Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти у системі безперервної професійної освіти» в Електронній бібліотеці 

НАПН України в ресурсі кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.  

Відповідальний: завідувач кафедри 

педагогіки, психології та менеджмент 

Грозний Ігор Сергійович 

 

 


