
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти  

від 22 грудня 2021 року 
 

1. Моніторинг якості освітнього процесу на курсах підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників державних ЗП(ПТ)О 

Відповідальний за підготовку: заступник директора з навчальної роботи 

Кулішов Володимир Сергійович 

 

2. Рейтинг науково-педагогічних працівників БІНПО. Рейтинг кафедр. 

Цільові показники кафедр у 2021 році 

Відповідальний за підготовку: заступник директора з навчальної роботи 

Кулішов Володимир Сергійович 

 

3. Затвердження навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників кафедр інституту у 2022 році 

Відповідальна за підготовку: завідувач навчального відділу Шипська 

Тетяна Петрівна. 

 

4. Затвердження освітньо-професійних програм, робочих програм, 

робочих навчальних програм курсів підвищення кваліфікації на 

2022 рік  

Відповідальний за підготовку: заступник директора з навчальної роботи 

Кулішов Володимир Сергійович 

 

5. Про результати конкурсу на кращу випускну роботу (проєкт) 

слухача КПК у 2021 році (перенесене з 24 листопада 2021р) 

Відповідальна за підготовку: секретар комісії конкурсу, вчений 

секретар Лукіянчук Алла Миколаївна 

 

6. Про виконання рішень Вченої ради. 

Відповідальна за підготовку: вчений секретар Лукіянчук Алла 

Миколаївна. 

 

7. Про конкурсний відбір для виконання в 2022 році наукових 

досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного 

розгляду Державного закладу вищої освіти «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України. 



Відповідальна за підготовку: директорка, докторка педагогічних наук, 

професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту Сидоренко 

Вікторія Вікторівна. 

 

8. Затвердження науково(навчально)-методичних матеріалів 

Відповідальна за підготовку: вчений секретар Лукіянчук Алла 

Миколаївна. 

 

8.1. Про затвердження та рекомендацію 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 

Відповідальна за підготовку: директорка, докторка педагогічних наук, 

професорка кафедри педагогіки,психології та менеджменту, науковий 

редактор видання Сидоренко Вікторія Вікторівна. 

 

8.2. Про затвердження та рекомендацію до друку спецкурсу 

«Розвиток лідерської компетентності педагогічних працівників 

закладів професійної освіти в умовах сталого розвитку» (автор – 

А.Б.Єрмоленко)  
Відповідальний за підготовку: Завідувач кафедри методики професійної 

освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат політичних наук, 

доцент Єрмоленко Андрій Борисович 

 

8.3. Про затвердження та рекомендацію до друку методичних 

рекомендацій до виконання курсових робіт з дисципліни "Педагогіка 

вищої школи" для здобувачів вищої освіти спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки заочної форми навчання. 

Відповідальний за підготовку: заступник директора з навчальної роботи 

Кулішов Володимир Сергійович. 

 

8.4. Про затвердження та рекомендацію методичних рекомендацій до 

виконання курсових робіт з дисципліни "Методика викладання 

психології у вищій школі" для здобувачів вищої освіти спеціальності 

053 Психологія заочної форми навчання. 

Відповідальний за підготовку: доцентка кафедри педагогіки, психології 

та менеджменту Торба Наталія Григорівна. 

 

8.5. Про затвердження та рекомендацію до друку методичних 

рекомендацій до виконання курсової роботи з дисципліни 

«Менеджмент організацій» для здобувачів освіти галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», 

освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент». 



Відповідальний за підготовку: завідувач кафедри педагогіки, психології 

та менеджменту Грозний Ігор Сергійович. 

 

 

 


