
Кафедра педагогіки,психології та менеджменту 

 

 

 

Гасло   «Освіта, самореалізація, успіх» 

Місія кафедри – професійний розвиток педагогів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти. 

Візія кафедри – розвиток психолого-педагогічної компетентності та інноваційного 

потенціалу педагогів.   

Сенс існування кафедри – уможливлення професійної діяльності та розвитку 

ключових компетентностей педагогів у системі безперервної професійної освіти. 

Цінності кафедри - гуманізація освіти; людиноцентризм та пріоритет інтересів 

особистості; упровадження інноваційних освітніх технологій. 

ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР 

Провідна тема кластеру: "Умови розвитку психолого-педагогічної  компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної професійної освіти" 

Навчальна робота: 

 розроблено 4 освітньо-професійні програми підвищення кваліфікації для категорії: 

викладачів професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти; директорів, заступники директорів з навчально-виробничої роботи закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти; вихователів гуртожитків закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти; бібліотекарів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти 

 робочі навчальні програми – 8  

- змістовних модулів-28 

- спецкурсів-15 

Із них  інноваційними є: 

Одна експериментальна віртуальна школа педагогічного коучингу на базі НМЦ ПТО у 

Рівненській області (згідно з договором про співпрацю) 

Нові форми міжнародного партнерства 

Мережева взаємодія  та налагодження фахових зв’язків із закордонними партнерами: 

 Краківська Академія ім. Фрича Моджевського (Польша, м. Краків)  

 «Національний центр підвищення кваліфікації «Орлеу» « Інститут підвищення 



кваліфікації педагогічних працівників за Жамбилській області » Республіка Казахстан 

 Вища Школа Економіко-Гуманітарна (Польша, м. Бельско-Бяла ) 

 

Співпраця із закладами професійної (професійно-технічної) освіти, освітніми 

установами та громадськими організаціями в межах України: 

1. НМЦ ПТО у Харківській області 

2. НМЦ ПТО у Миколаївській області 

3. Відділ освіти Попільнянської РДА Житомирської області 

4. НМЦ ПТО у Чернігівській області 

5. ДНЗ Уманський професійний аграрний ліцей 

6. ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну» 

7. НМЦ ПТО у Волинській області 

8. НМЦ ПТО у Донецькій області 

9. ДНЗ «Лиманський професійний аграрний ліцей» 

10. ДНЗ «Цебриківський професійний аграрний ліцей»  

11. НМЦ ПТО у Рівненській області 

12. ДНЗ «Березівський професійний аграрний ліцей » в Одеській області 

13. НМЦ ПТО у Полтавській області 

14. НМЦ ПТО у Закарпатській області 

15. НМЦ ПТО у Одеській області 

16. «Дніпровський центр професійної освіти» м. Дніпро 

17. ДНЗ «Білгород-Дністровський професійний будівельний ліцей» 

18. Вище професійне училище суднобудування м. Миколаїв 

19. Новоодеський професійний аграрний ліцей  

20. Полтавський професійний ліцей 

21. ДНЗ «Міжрегіональне вище училище з поліграфії та інформаційних технологій» 

22. ДНЗ «Дніпропетровський професійно-технічної освіти туристичного сервісу» 

23. НМЦ ПТО у Черкаській області 

24. ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» м. Біла Церква, Київської області 

 Експериментально-дослідне поле: "Умови розвитку психолого-педагогічної  

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної професійної 

освіти" 

1) Підпроблеми НДР: 

 Мотивація розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О;  

 Розвиток готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності в системі 

безперервної професійної освіти ; 

 Індивідуалізація професійного розвитку майстрів виробничого навчання та викладачів 

професійно-теоретичного навчання;  

 Конфліктологічна компетентність педагогічних працівників як складова психолого-

педагогічної компетентності  

2) Продовжує роботу експериментальна віртуальна школа педагогічного коучингу на базі 

НМЦ ПТО у Рівненській області 

 

План заходів кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

Зміст роботи Термін 

виконання 



Міжнародні конференції  

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Психолого-

педагогічні аспекти навчання дорослих у системі безперервної освіти» 

26 листопада 

2020 

Всеукраїнські конференції  

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Психолого-

педагогічний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців: 

виклики сьогодення».   

18 березня 2020 

Регіональні семінари  

Регіональний науково-практичний семінар    «Впровадження 

інноваційних  технологій навчання як умова мотивації до професійної 

діяльності»  

04 червня 2020 

Регіональний науково-практичний семінар: «Розвиток інноваційної 

культури педагогів  у системі освіти дорослих: історія, теорія, практика» 

21 жовтня 2020 

Регіональний науково-практичний семінар «Розвиток ключових 

компетентностей як чинник модернізації сучасного освітнього простору» 

01 жовтня 2020 

Майстер-класи  

Використання казко-терапії в якості техніки здоров’язбереження в роботі 

педагога ЗП(ПТ)О 
03 лютого 2020 

Круглі столи  

Шляхи профілактики та попередження конфліктів у освітньому 

середовищі ЗП(ПТ)О 
04 червня 2020 

Інноваційні виховні технології ,як засіб гуманізації освітнього процесу. 24 квітеня 2020 

Розвиток професійної компетентності педагога засобами медіа освітніх 

технологій 

04 березеня 2020 

Панельна дискусія «Які мотиви домінують у сучасних учнів» 09 вересня 2020 

 

 Ризики: 

1) Дострокове припинення дії договорів про співпрацю, відсутність фінансування та/або 

матеріального забезпечення запланованих заходів. 

 

2) Організаційні ризики: 

- ризик недосконалості механізмів реалізації державної політики в галузі освіти на 

регіональному та місцевому рівнях, 

- ризик недостатності матеріально-технічного забезпечення структурного підрозділу; 

- слабкість маркетингової політики в умовах конкуренції  на ринку праці 

- відсутність необхідного фінансування програм, проектів, навчально-методичних 

видань; 

- слабка мотивація науковців кафедри до реалізації інноваційних проектів  

 

Навчально-методичні ризики: 

- Система та механізми захисту академічної доброчесності при розробці навчально-

методичних посібників методичних рекомендацій та підготовці наукових статей 

(розробка короткотермінових курсів, майстер-класів тощо) 

- науково-методична робота в міжкурсовий період є менш регламентованою, її 

результати важко перевірити; 



- недостатня розробленість моніторингу розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогів ЗП(ПТ)О, розвитку та професійного саморозвитку педагогів  

на окремих етапах міжатестаційного періоду. 

3) Технологічні ризики: 

- можливі технічні ризики щодо забезпечення освітнього процесу за дистанційною 

формою навчання, доступу до мережі Інтернет у процесі вебінарів; 

- недостатня цифрова компетентність педагогів ЗП(ПТ)О 

4) Психолого-педагогічні ризики: 

- мотиваційна, технологічна, рефлексивна неготовність окремих педагогів до роботи в 

інноваційному освітньому середовищі; 

- психологічні бар’єри низки педагогічних працівників системи професійної 

(професійно-технічної) освіти до впровадження інноваційних психолого-педагогічних 

технологій; 

- стан фрустрації в процесі проектування власної траекторії професійного розитку 

 

Науково-дослідна робота  

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють перспективні наукові 

дослідження з проблем педагогіки та психології професійної освіти, розробляють 

інтерактивні засоби навчання (ділові ігри, майстер-класи, круглі столи, дискусії, тренінги 

тощо), створюють електронні навчально-методичні комплекси, працюють над розв’язанням 

актуальним проблем безперервної професійної освіти на основі випереджувального 

характеру наукових досліджень.  

Кафедра виконує науково-дослідну роботу на тему «Умови розвитку психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної  

професійної освіти» у межах загальної теми НДР БІНПО «Удосконалення сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку 

професійної компетентності» (РК №011U002381) , яка затверджена протоколом Вченої ради 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  №  12   від   21.11.2016 р. та протоколом Вченої 

ради Білоцерківського  інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України № 1 від 25.01.2017 р. Термін виконання: з 1 січня 2017 

року до 31 грудня 2020року. 

До виконання НДР  залучено понад 10 наукових та науково-педагогічних працівників 

кафедри, з яких 2 є докторами наук, 6 – кандидатами наук та 2 старших викладача без 

наукового ступеня. 

Основні завдання дослідження: 

1. Теоретико-методологічний аналіз основних підходів до дослідження проблеми 

психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у вітчизняній та 

зарубіжній педагогіці; 

2. Визначення та уточнення умов розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної  професійної освіти у сучасних 

умовах; 

3. Розробка методики дослідження психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної  професійної освіти за обраними напрямами; 

4. Проведення емпіричного дослідження та визначення сприятливих та несприятливих 

умов розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в 

системі безперервної  професійної; 



5. Розробка моделі психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О в системі безперервної  професійної освіти  

6. Створення інформаційно-методичного ресурсу як бази для забезпечення 

організаційних умов розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О в курсовий та міжкурсовий періоди підвищення кваліфікації.  

 

Концептуальні положення дослідження: 

Значущими складовими психолого-педагогічної компетентності є:  

1. Мотивація розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О, (А.М. Лукіянчук) 

2. Розвиток готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності (В.Є. 

Харагірло , Є.В. Хлобистов) 

3. Індивідуалізація професійного розвитку майстрів виробничого навчання та 

викладачів професійно-теоретичного навчання; (Л.Є. Коваль, Є.В. Хлобистов) 

4. Конфліктологічна компетентність педагогічних працівників. (Н.Г. Торба, Н.В. 

Верченко) 

Педагогічний напрямок науково-дослідної роботи кафедри ПП та М торкається 

проблем, спрямованих на новий тип гуманістично-інноваційної освіти, її 

конкурентоспроможність у європейському та світовому освітньому просторі, формування 

покоління молоді, здатного робити особистісний вибір, набувати вмінь, навичок 

продуктивної та творчої праці. 

Психологічний напрямок охоплює велику кількість проблем, які стосуються, перш за 

все, питань створення позитивного соціально-психологічного клімату. Саме тому 

необхідною умовою для досягнення поставленої мети є впровадження методів корекції 

соціальних стосунків, розвиток соціально-перцептивного інтелекту педагогічних 

працівників, навичок рефлексії та самоаналізу, загальної комунікативної культури, вміння 

саморегулювати емоційний стан, що забезпечує подолання конфліктів серед педагогів і учнів 

ЗП(ПТ)О. 

В експерименті прийняли участь понад 700 педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

Дніпропетровської, Донецької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Полтавської, 

Миколаївської, Одеської, Рівненської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.  

З метою організації роботи з експериментальною групою у листопаді  2017 року було 

створено віртуальну школу педагогічного коучингу на базі НМЦ ПТО Рівненської області. 

Викладачами кафедри розроблено положення «Про віртуальну школу педагогічного 

коучингу в системі післядипломної освіти», експериментальну навчальну програму розвитку 

психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників в системі неперервної 

професійної освіти, ці документи  було затверджено на засіданні Вченої ради БІНПО. Для 

організації самостійного етапу слухачів віртуальної школи педагогічного коучингу 

розроблено робочий зошит слухача віртуальної школи «Розвиток психолого-педагогічної 

компетентності».  

У теперішній час слухачі віртуальної школи педагогічного коучингу виконують 

самостійний проект «Проектування власної траєкторії професійного розвитку»  

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 Публікації. 



Науково-педагогічні працівники кафедри підготували  

Наукова продукція – 128 (в тому числі: статті у  scopus або web of science core 

collection – 7, монографія - 3, фахові - 19, матеріали міжнародних конференцій – 41, 

матеріали Всеукраїнських конференцій – 53, збірники науково-практичних конференцій – 8) 

Виробничо-практична продукція -9 (начально-методичних посібників – 5, методичні 

рекомендації – 3, практичний порадник -1)  

Навчальна продукція – 19 (робочі навчальні програми -15, збірник освітньо-

професійних програм -2, робочий зошит -1, електронний навчально-методичний комплекс -1) 

За звітний період проведено науково-практичних масових заходів: 

- Міжнародна конференція – 3,  

- Всеукраїнська конференція з міжнародною участю – 1,  

- Всеукраїнські науково-практичні семінари – 8;  

- Регіональні науково-практичні семінари – 11;  

- круглі столи – 12;  

- майстер-класи – 6,  

- тренінги – 2 

Презентація з НДР  

 


