
Рішення 

Вченої ради БІНПО 

від 22 грудня 2021 р 

 

1.1. Роботу по організації моніторингових досліджень якості освітнього 

процесу на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладів професійної освіти у 2021 році схвалити. 

1.2. Навчальному відділу БІНПО продовжити діяльність з організації 

внутрішнього та зовнішнього моніторингу на курсах підвищення 

кваліфікації. 

Відповідальні: заступник директора з НР 

Кулішов В.С., завідувачка навчальним 

відділом Щипська Т.П., вчений секретар 

Лукіянчук А.М., завідувач кафедри ППтаМ 

Грозний І.С., завідувач кафедри МПОтаСГД 

Єрмоленко А.Б, завідувач кафедри ТНОПтаД 

Івашев Є.В. 

Термін: упродовж 2022 року. 

 

1.3. Результати моніторингу якості освітнього процесу на курсах 

підвищення кваліфікації систематично доводити усім зацікавленим 

особам та висвітлювати на засіданнях Ради із забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти у БІНПО. 

Відповідальні: голова Ради з якості освіти 

Кулішов В.С., заступник голови Ради з якості 

освіти Лукіянчук А.М., секретар Ради з якості 

освіти Щипська Т.П., завідувач кафедри 

ППтаМ Грозний І.С., завідувач кафедри 

МПОтаСГД Єриоленко А.Б, завідувач кафедри 

ТНОПтаД Івашев Є.В. 

Термін: упродовж 2022 року 

 

1.4. Результати моніторингу якості освітнього процесу на курсах 

підвищення кваліфікації систематично на сайті БІНПО та у соціальних 

мережах. 

Відповідальні: завідувач кафедри ППтаМ 

Грозний І.С., завідувач кафедри МПОтаСГД 

Єрмоленко А.Б, завідувач кафедри ТНОПтаД 

Івашев Є.В., завідувачка відділу цифровізації 

освіти Сташенко С.В. 

 

2.1 Затвердити рейтинги науково-педагогічних працівників кафедр БІНПО 

у 2021 році. 

2.2 Затвердити рейтинги кафедр БІНПО у 2021 році. 

2.3 Затвердити цільові показники кафедр БІНПО у 2021 році. 
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3.1. Затвердити обсяг річного навчального навантаження науково-

педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти на 2022 рік. 

 

3.1. Затвердити освітньо-професійні програми програми курсів підвищення 

кваліфікації на 2022 рік. 

3.2. Затвердити робочі програми курсів підвищення кваліфікації на 2022 

рік. 

3.3.Затвердити робочі навчальні програми курсів підвищення кваліфікації 

на 2022 рік. 

 

5.1. Підготувати та надіслати на НМЦ листи про результати конкурсу 

до 15січня 2022 року. 

Відповідальна: секретарка конкурсної 

комісії Лукіянчук А.М. 

5.2. Оприлюднити інформацію про результати конкурсу на кращу 

випускну роботу (проєкт) слухача КПК у 2021 році на офіційному сайті 

БІНПО 

Відповідальні: секретарка конкурсної 

комісії Лукіянчук А.М., завідувачка 

відділу цифовізації освітньої 

діяльності Сташенко С.В. 

 

6.1. Визнати роботу кафедр і структурних підрозділів Інституту по 

виконанню рішень Вченої ради задовільною. 

 

7.1. Затвердити тему науково-дослідної роботи для виконання в 2022 році: 

«Трендвотчінг ринку праці в системі підвищення 

конкурентоспроможності фахівців у сфері професійної і фахової 

передвищої освіти». Науковий керівник – доктор педагогічних наук, 

професор В.В.Сидоренко 

 

8.1.1.Затвердити та рекомендувати до друку колективної монографії 

«Improvement of modern advanced training models of Vocational Education 

teachers in the context of sustainable development» автори: В. Сидоренко, 

Л. Горошкова, А. Єрмоленко, В. Грядуща, А. Денисова, В.Харагірло; 

8.1.2. Розмістити колективну монографію «Improvement of modern advanced 

training models of Vocational Education teachers in the context of sustainable 

development» в Електронній бібліотеці НАПН України в ресурсі кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти.  

Відповідальний: завідувач кафедри МПОта 

СГД, кандидат політичних наук, доцент 

Єрмоленко А.Б. 

Термін: До 15.01.2022 року 
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8.2.1.Затвердити та рекомендувати до друку спецкурс «Розвиток лідерської 

компетентності педагогічних працівників закладів професійної освіти в 

умовах сталого розвитку»; 

8.2.2. Розмістити спецкурс «Розвиток лідерської компетентності 

педагогічних працівників закладів професійної освіти в умовах сталого 

розвитку» в Електронній бібліотеці НАПН України в ресурсі кафедри 

методики технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти.  

Відповідальний: завідувач кафедри МПОта 

СГД, кандидат політичних наук, доцент 

Єрмоленко А.Б. 

Термін: До 15.01.2022 року 

 

8.3.1.Затвердити та рекомендувати до друку методичні рекомендації до 

виконання курсових робіт з дисципліни «Педагогіка вищої школи" для 

здобувачів вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

заочної форми навчання ; 

8.3.2. Розмістити методичні рекомендації до виконання курсових робіт з 

дисципліни «Педагогіка вищої школи» для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки заочної форми навчання» в 

Електронній бібліотеці НАПН України в ресурсі кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти та на офіційному сайті БІНПО. 

Відповідальний: заступник директора з 

навчальної роботи Кулішов В.С. 

Термін: До 15.01.2022 року 

 

8.4.1.Затвердити та рекомендувати до друку методичні рекомендації до 

написання курсових робіт з дисципліни «Методика викладання психології 

у вищій школі» для здобувачів вищої освіти галузі знань спеціальності 

053 Психологія; 

8.4.2. Розмістити методичні рекомендації до виконання курсових робіт з 

дисципліни «Методика викладання психології у вищій школі" для 

здобувачів вищої освіти галузі знань спеціальності 053 Психологія» у 

Електронній бібліотеці НАПН України в ресурсі кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти та на офіційному сайті БІНПО. 

Відповідальна: доцентка кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Торба Н.Г. 

Термін: До 15.01.2022 року 

 

8.5.1.Затвердити та рекомендувати до друку методичні рекомендації до до 

виконанні курсової роботи з дисципліни «Менеджмент організацій» для 

здобувачів освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійна програма 

«Адміністративний менеджмент». 



4 
 

8.5.2. Розмістити методичні рекомендації до виконанні курсової роботи з 

дисципліни «Менеджмент організацій» для здобувачів освіти галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», 

освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент» у 

Електронній бібліотеці НАПН України в ресурсі кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти та на офіційному сайті БІНПО 

Відповідальний: завідувач кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Грозний І.С. 

Термін: До 15.01.2022 року 

 
 

 


