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РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

від 29 червня 2021 року 

 

1.1. Призначити на посаду професора кафедри методики професійної 

освіти та соціально-гуманітарних дисциплін доктора філософських 

наук, професора Манрагелю Володимира Андрійовича. 

1.2. Директорці БІНПО строковий трудовий контракт з науково-

педагогічним працівником Манрагелею Володимиром Андрійовичем. 

1.3. Зняти з конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних 

працівників Студінського Володимира Аркадійовича за власним 

бажанням. 

Відповідальні: Сидоренко В.В., директорка,  

Товба Н.В.,  провідний інспектор з кадрів 

 

2.1. Роботу кафедри педагогіки, психології та менеджменту щодо 

виконання НДР за підтемою «Умови розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі 

безперервної професійної освіти» у цілому схвалити. 

2.2. Узагальнити результати виконання НДР у формі методичних 

рекомендацій як одного з кінцевих навчально-методичних продуктів 

підтеми НДР. 

2.3. Використовувати результати підтеми НДР у наступних наукових 

проєктах і грантах. 

2.4. Постійно узагальнювати й висвітлювати в засобах масової інформації, 

віртуальному освітньому просторі (офіційний сайт ДЗВО «УМО», сайт 

НАПН України, сайти БІНПО, ВАПП, сторінки Facebook кафедр, 

персональні блоги науково-педагогічних працівників тощо) результати 

НДР. 

2.5. На наукову продукцію за результатами НДР оформити авторські 

свідоцтва про інтелектуальну власність. 

Відповідальний: Харагірло В.Є. в.о. завідувача 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту, 

Лукіянчук А.М., вчений секретар, 

Денисова А.В., в.о. заступника директора з 

навчальної роботи 

 

3.1. Роботу Інституту у першому півріччі 2021 р. у цілому схвалити. 

3.2. Упродовж ІІ півріччя 2021 року: 

3.2.1. Продовжити розроблення й експериментальну перевірку 

компетентнісно орієнтованих моделей, диверсифікованих форм підвищення 

кваліфікації фахівців з урахуванням запитів і потреб замовників освітніх 
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послуг і ключових стейкголдерів у структуруванні змісту, доборі технологій і 

врахування їхніх потенційних можливостей. 

3.2.2. Відповідно до напрямів реалізації Стратегії інтернаціоналізації 

вищої освіти НАПН України сприяти підвищенню рівня інтернаціоналізації 

та покращення якості міжнародного науково-дослідницького співробітництва 

у БІНПО в галузі наук про освіту, педагогіки і психології, 

конкурентоспроможності студентів, викладачів на внутрішньому та 

міжнародному ринку праці, підвищенню якості освіти у відповідності з 

міжнародними освітніми стандартами. 

3.2.3. Продовжити роботу щодо розбудови єдиної інформаційно-

комунікаційної екосистеми БІНПО, що передбачає заміну традиційно-

класичного освітнього простору на віртуально-мережевий, цифрову 

трансформацію всіх напрямів діяльності Інституту (організаційно-

управлінському, освітньому, науковому, розвиток людського капіталу тощо). 

3.2.4. Розробити варіативні компетентнісні освітньо-професійні 

програми підвищення кваліфікації, інноваційне навчально-методичне 

забезпечення КПК для викладачів професійно-теоретичної підготовки, 

майстрів виробничого навчання, старших майстрів ЗП(ПТ)О, персоналу, який 

залучається до професійного навчання на виробництві. 

3.2.5. Продовжити виконання НДР відповідно до завдань 5-го 

(підсумково-узагальнювального) етапу технічного завдання і тематичного 

плану дослідження з урахуванням показників Методики оцінювання 

наукових напрямів закладів вищої освіти, затвердженої Наказом МОН 

України № 338 від 12.03.2019 р. «Про державну атестацію закладів вищої 

освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності», 

висвітлювати його результати у публікаціях у наукометричних зарубіжних 

виданнях (як одноосібні, так і колективні).  

3.2.6. Постійно узагальнювати й висвітлювати в засобах масової 

інформації, віртуальному освітньому просторі (офіційний сайт 

ДЗВО «УМО», сайт НАПН України, сайти БІНПО, ВАПП, сторінки Facebook 

кафедр, персональні блоги науково-педагогічних працівників тощо) 

результати забезпечення якості освіти та освітніх послуг. 

 

Відповідальні: Денисова А.В., в.о заст. 

директора з навчальної роботи, 

Лукіянчук А.М., вчений секретар,  

Єрмоленко А.Б, завідувач кафедри МПО та СГД, 

Харагірло В.Є., в.о.завідувача кафедри ППтаМ, 

Сахно О.В., завідувач кафедри ТНОПтаД, 

Щипська Т.П., завідувач навчального відділу, 

Сташенко С.В. завідувач відділу ІТЗНП. 

Горлова Г.Г., завідувач відділу СТВ, 

Термін: упродовж ІІ півріччя 2021 р.  
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4.1. Інформацію про ресурс кафедр в Електронній бібліотеці НАПН 

України: бази даних та індекси цитування взяти до відома. 

4.2. Продовжити роботу з наповнення ресурсів кафедр в Електронній 

бібліотеці НАПН України науково(навчально)- методичним 

забезпеченням щодо реалізації підтем НДР. 

Відповідальні: Денисова А.В., в.о заст. 

директора з навчальної роботи, 

Лукіянчук А.М., вчений секретар,  

Єрмоленко А.Б, завідувач кафедри МПО та СГД, 

Харагірло В.Є., в.о.завідувача кафедри ППтаМ, 

Сахно О.В., завідувач кафедри ТНОПта Д,. 

Сташенко С.В. завідувач відділу ІТЗНП, 

Горлова Г.Г., завідувач відділу СТВ, 

Щипська Т.П., завідувач навчального відділу 

Термін: упродовж 2021 р. 

 

5.1. Затвердити рейтинги науково-педагогічних працівників Інституту, 

рейтинги кафедр . 

5.2. Спрямувати роботу на підвищення показників рейтингів НПП, 

посилити рівень наукового складника у загальному рейтинги НПП. 

Відповідальні: Денисова А.В., в.о заст. 

директора з навчальної роботи, 

завідувачі кафедр і структурних підрозділів  

Термін: Упродовж ІІ півріччя 2021р. 

 

6.1. З метою підвищення якості освіти, виявлення та підтримки творчої 

інноваційної діяльності викладачів, підвищення їхньої педагогічної 

майстерності, професіоналізму діяльності і професіоналізму 

особистості, популяризації педагогічних здобутків і перспективного 

педагогічного досвіду провести конкурс на краще науково(навчально)-

методичне забезпечення освітнього процесу відповідно до Положення 

про конкурс. 

Відповідальні: Денисова А.В., в.о заст. 

директора з навчальної роботи, 

Лукіянчук А.М., вчений секретар,  

завідувачі кафедр і структурних підрозділів 

Термін: жовтень 2021р. 

 

7.1. Визнати роботу кафедр і структурних підрозділів Інституту по 

виконанню рішень Вченої ради задовільною. 
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8.1.1. Затвердити освітньо-професійну програму підвищення 

кваліфікації «Розвиток цифрової компетентності педагогічних 

працівників закладів професійної освіти засобами інформаційно-

комунікаційних технологій (онлайн-студія цифрових технологій)». 

8.1.2.  Розмістити освітньо-професійну програму підвищення 

кваліфікації «Розвиток цифрової компетентності педагогічних 

працівників закладів професійної освіти засобами інформаційно-

комунікаційних технологій (онлайн студія цифрових технологій)» в 

Електронній бібліотеці НАПН України та на офіційному сайті 

Інституту. 

Відповідальна:    Денисова А.В. в.о заступника 

директора з навчальної роботи 

Термін: До 15 вересня 2021р. 

 

8.2.1. Затвердити освітньо-професійну програму підвищення 

кваліфікації «Розвиток лідерської компетентності педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в 

умовах сталого розвитку». 

8.1.3.  Розмістити освітньо-професійну програму підвищення 

кваліфікації «Розвиток лідерської компетентності педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в 

умовах сталого розвитку» в Електронній бібліотеці НАПН України та 

на офіційному сайті Інституту. 

Відповідальний: Єрмоленко А.Б, завідувач 

кафедри МПО та СГД 

Термін: До 15 вересня 2021р. 

 

8.3.1. Затвердити освітньо-професійну програму підвищення 

кваліфікації «Розвиток професійної (коучингової) компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О». 

8.3.2. Розмістити освітньо-професійну програму підвищення 

кваліфікації «Розвиток професійної (коучингової) компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О» в Електронній бібліотеці НАПН 

України та на офіційному сайті Інституту. 

Відповідальна:   Харагірло В.Є., в.о.завідувача 

кафедри ППтаМ 

Термін: До 15 вересня 2021р. 

 

8.4.1. Затвердити та рекомендувати до друку «Положення про 

організацію освітнього процесу в умовах змішаного навчання у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти». 
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8.4.2. Розмістити «Положення про організацію освітнього процесу в 

умовах змішаного навчання у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти» на офіційному сайті Інституту. 

Відповідальний: Кулішов В.С., доцент кафедри  

МПОтаСГД. 

Термін: До 15 вересня 2021р. 

 

8.5.1. Затвердити та рекомендувати до друку «Положення про раду із 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти». 

8.5.2. Розмістити «Положення про раду із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти» на офіційному сайті Інституту. 

Відповідальний: Кулішов В.С., доцент кафедри  

МПОтаСГД. 

Термін: До 15 вересня 2021р. 

 

8.6.1. Затвердити та рекомендувати до друку внутрішній нормативний 

документ «Стратегія інтернаціоналізації Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти на 2021-2025 роки». 

8.6.2. До 15.09.2021 розмістити внутрішній нормативний документ 

«Стратегія інтернаціоналізації Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти на 2021-2025 роки» на офіційному сайті Інституту. 

Відповідальний : Кулішов В.С., доцент кафедри  

МПОтаСГД. 

Термін: До 15 вересня 2021р. 

 

8.7.1. Затвердити та рекомендувати до друку цифровий програмно-

методичний комплекс «Школа лідерів професійної освіти як 

інноваційна модель підвищення кваліфікації педагогів в умовах сталого 

розвитку» 

8.7.2. Розмістити цифровий програмно-методичний комплекс «Школа 

лідерів професійної освіти як інноваційна модель підвищення 

кваліфікації педагогів в умовах сталого розвитку» в Електронній 

бібліотеці НАПН України та на офіційному сайті Інституту. 

Відповідальний : Єрмоленко А.Б, завідувач 

кафедри МПОтаСГД. 

Термін: До 15 вересня 2021р. 

 

8.8.1. Затвердити навчальні плани для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальностями 073 Менеджмент, 053 Психологія, 

011 Освітні, педагогічні науки на 2021/2022 н.р. 

 


