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Основний контингент слухачів підвищення

кваліфікації педагогічних працівників

❑ викладачі професійно-теоретичної підготовки

❑майстри виробничого навчання

❑старші майстри ЗП(ПТ)О

Підвищення кваліфікації здійснюється на базі 17 НМЦ та НМЦ у м. Київ.

У 2020 році процес навчання педагогічних працівників шляхом 

формальної і неформальної освіти максимально компетенізовано, 

переглянуто традиційний арсенал засобів, принципів, технологій, 

при цьому надається перевага суб’єктній активності й творчості 

педагогічного працівника, використанню компетентнісного, 

андрагогічного, акмеологічного підходів



ВІДКРИТО ОФІЦІЙНИЙ САЙТ
binpo.com.ua





оновлення бігборду біля Інституту, 

розроблення логотипу, логобуку, 

рекламної продукції

БУЛО

2020



• розміщення інформації про умови вступу та навчання у БІНПО в центральних 

районах міста – бігборди 3 шт.

ВСТУПНА КАМПАНІЯ - 2020



підготовка рекламної продукції та розміщення її на рекламних стендах міста (750 примірників)





СТВОРЕНО ЄДИНУ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНУ ЕКОСИСТЕМУ

MESSAGE 1

• поєднує 
інтелектуальний, 
науковий, професійний, 
освітній, технологічний 
потенціал суб’єктів 
мережевого освітньо-
цифрового середовища

MESSAGE 2

• трансформації
від лінійної до 
мережевої
(кластерної) 
моделі розвитку
ключових, 
предметних і 
міжпредметних
компетентностей

MESSAGE 3

• використання 
цифрових, 
андрагогічних, 
акмеологічних та 
інтерактивних 
технологій у 
віртуальному 
просторі

11

LMS «Профосвіта», інформаційно-методичний ресурс «Методична скарбничка», Віртуальна 
школа педагогічного коучингу, цифрові освітні курси, цифрові програмно-методичні 
комплекс, персональні веб-ресурси викладачів



LMS «ПРОФОСВІТА» 

ЯК ІННОВАЦІЙНЕ 

ОСВІТНЬО-ЦИФРОВЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ



ФОРМАЛЬНА 
ОСВІТА

НЕФОРМАЛЬНА 
ОСВІТА
у процесі 

самоорганізованої освіти, 
самоосвіти педагогів, а 

також замовників 
освітніх послуг і 

ключових стейкхолдерів
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В освітньому процесі курсів 

підвищення кваліфікації за різними 

моделями і формами навчання 

(спеціалізація, стажування, 

перепідготовка) у закладах 

післядипломної  педагогічної  освіти, 

на всіх етапах міжкурсового періоду, а 

також у системі науково-методичної 

роботи з  педагогічними 

працівниками на місцевому рівні

під час  проведення

різноманітних форм роботи, 

що здійснюється в контексті

навчально-просвітницьких

ініціатив

НЕФОРМАЛЬНА 
ОСВІТА



ПРЕЗЕНТАТИВНА
ЛОКАЦІЯ 

слайдер з актуальними
новинами у вигляді

елементу веб-дизайну, 
що містить блок 

фіксованої ширини в 
шапці сайту

постійно діючі освітні рубрики для 
професійного розвитку педагогів в 

умовах неформальної та 
інформальної освіти фахівців, 

їхнього самонавчання і 
самовдосконалення впродовж життя

«Освітні тренди», «Міжнародне
стажування», «Регіональні
конференції», «Професійний

розвиток педагога Нової
української школи», «Методична 

скарбничка», «У фокусі
моніторингу»
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ОСВІТНЯ ЛОКАЦІЯ
категорії слухачів (із

персональними веб-ресурсами 
тьюторів, викладачів та кураторів
контенту, в основі яких – цифрові

освітні курси

Старші майстри
Майстри виробничого 

навчання

Викладачі професійно-
теоретичної підготовки

Педагогічні працівники 
фахової передвищої освіти Старші майстри закладів 

ПО

Майстри виробничого 
навчання

Викладачі професійно-
теоретичної підготовки

Педагогічні працівники 
фахової передвищої освіти

23%

34%

3%

40%

З початку 2020 р. на платформі «Профосвіта» науково-

педагогічними працівниками інституту створено понад 100 

веб-ресурсів для груп слухачів курсів підвищення 

кваліфікації за категоріями: «Старші майстри закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти», «Майстри 

виробничого навчання закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти», «Викладачі професійно-

теоретичної підготовки закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти», «Педагогічні працівники 

фахової передвищої освіти»



КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ЯК 
ФОРМА ПРОФЕСІЙНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ І 
ПАРТНЕРСТВА 

• Трансформація від 
лінійної до мережевої 
(кластерної) моделі 
безперервного 
професійного розвитку 
фахівців

ВІД КВАЛІФІКОВАНОГО,  
КОМПЕТЕНТНОГО 

РОБІТНИКА ДО 
МАГІСТРА 

• Модель безперервного 
професійного розвитку 
сучасного фахівця шляхом 
формальної, 
неформальної та 
інформальної освіти

ЄДИНА 
ОСВІТНЬО-ЦИФРОВА 

ЕКОСИСТЕМА 

• Поєднує 
інтелектуальний, 
науковий, 
професійний, освітній, 
технологічний 
потенціал суб’єктів 
мережевого освітньо-
цифрового середовища

• LMS «Профосвіта», 
інформаційно-методичний 
ресурс «Методична 
скарбничка», цифрові освітні 
курси, цифрові програмно-
методичні комплекс, 
персональні веб-ресурси 
викладачів
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ІННОВАЦІЇ І ЗДОБУТКИ



АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ. 
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. 

МІЖНАРОДНЕ 
СТАЖУВАННЯ

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

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

• Рar University College (Хорватія, м. Рієка)

• Juraj Dobrila University of Pula (Хорватія, 
м.Пула)

• філіал Акціонерного Товариства 
«Національного Центра Підвищення 
Кваліфікації «Өрлеу» Інституту 
Підвищення Кваліфікації Педагогічних 
Працівників по Жамбильській області 
(м. Тараз, Республіка Казахстан)

• Тбіліський центр з підготовки і 
перепідготовки водіїв автотранспорту 
(м. Тбілісі, Грузія)

МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ 
ПОСЛУГ ДЛЯ НАВЧАННЯ 

ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ

• Гнучке, конкурентне, 
відкрите освітнє 
середовище з 
домінуванням 
мобільних програм 
підвищення 
кваліфікації

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ 
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

• Студія корпоративного 
тимбілдингу

• Віртуальна школа 
педагогічного коучингу

• онлайн Академія 
цифрових технологій

• Школа лідерів професійної 
освіти
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ІННОВАЦІЇ І ЗДОБУТКИ



Коучинг –це засіб сприяння, 

допомоги іншій людині в пошуку її

власних рішень або її просування у 

будь-якій складній ситуації

Дж. Уітмор

Nosce te ipsum

Know thyself

Пізнай себе самого!



РОЗРОБЛЕНА 
НОРМАТИВНА БАЗА





У 2020 році 2783 особи педагогічних працівників фахової

передвищої освіти пройшли навчання за авторською

короткотерміновою варіабельною програмою ПК

педагогічних працівників закладів фахової передвищої

освіти «Розвиток професійних (предметних)

компетентностей педагогічних працівників закладів фахової

передвищої освіти»: 1348 (за дистанційною моделлю

навчання), 1099 (за очною моделлю навчання).

Варіативний складник програми 
Загальна 

кількість годин 

Обсяг аудиторних 

год 

Обсяг самостійної 

роботи (год.) 

Модуль 1. 

Основи андрагогіки/Менеджмент і 

лідерство в освіті дорослих 

 

10 6 4 

Модуль 2. 

Методика викладання фахових 

дисциплін 

10 8 2 

Модуль 3. 

Цифрові технології в освіті 
10 6 4 

Усього 30 20 10 

 



АНАЛІТИКО-
ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ІНТЕРВ’Ю

ЩОДО ПОТРЕБ У НОВИХ КВАЛІФІКАЦІЯХ 

У СФЕРІ  ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ Й 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 
НОВИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ У ЗАКЛАДАХ 

ОСВІТИ РІЗНИХ РІВНІВ
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❑Нові суспільні виклики і нове соціальне 
замовлення

❑Дисбаланс між ринком освітніх послуг і 
ринком праці, запитами на підготовку 
фахівців  у сфері енергозбереження й 
енергоефективності

❑Відсутність варіативних короткострокових 
нових освітніх програм для розвитку Hard 
skills, вузькоспеціалізованих фахових 
компетентностей у цій сфері

❑Наш багаторічний досвід на ринку послуг
❑Широка географія наших замовників
❑Зацікавленість наших ключових 

стейкголдерів

НАША УЧАСТЬ У ПРОЄКТІ СПРИЧИНЕНА



ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 

ОПИТУВАННЯ 

«ВИЯВЛЕННЯ ПОТРЕБ І 

ЗАПИТІВ У НОВИХ 

КВАЛІФІКАЦІЯХ У СФЕРІ  

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ І 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ»
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в рамках компоненту «Професійні кваліфікації у сфері 

енергоефективності» проєкту «Просування 

енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про 

енергоефективність в Україні»  (2020-2025)
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В опитуванні взяло 
участь 

579 респондентів
17 областей, м. Київ

Лист про проведення опитування 
був надісланий на всі НМЦ  ПТО 

України.

Анкету «Виявлення потреб і запитів у нових

кваліфікаціях у сфері енергоефективності і

енергозбереження» розміщено на сайті ДЗВО «Університет

менеджменту освіти» Національної академії педагогічних

наук України:
http://umo.edu.ua/university/ogoloshenya/prosimo-doluchitisja-do-

vseukrajinsjkogho-opituvannja-profesijni-kvalifikaciji-u-sferi-energhoefektivnosti
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Ряд 1

Столбец1
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ПРЕДСТАВНИКИ ЗАКЛАДІВ ПТО ЗВО ЗАКЛАДИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ РОБОТОДАВЦІ

КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ СКЛАД УЧАСНИКІВ 
ОПИТУВАННЯ

Ряд 1 Столбец1

89, 9 % (481 особа) – представники закладів ПТО
5,9 % (34 особи) – ЗВО
17 % (3 особи) – заклади післядипломної освіти
1,9 % (16 осіб) - загальноосвітні навчальні заклади
1,2% (7 підприємств) – роботодавці 
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Цифровий програмно-методичний комплекс 

«Розвиток професійних (предметних) 

компетентностей педагога фахової передвищої

освіти в умовах діджиталізації», що включає Програму 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів фахової 

передвищої освіти та робочі навчальні програми спецкурсів

«Менеджмент і лідерство в освіті дорослих», «Методика викладання 

фахових дисциплін», «Основи андрагогіки. Особливості роботи із 

здобувачами фахової передвищої освіти», «Інклюзія. Робота із 

студентами з особливими освітніми потребами», «Цифрові технології в 

освіті».

23 листопада 2020 року нагороджено

золотою медаллю Міжнародної

спеціалізованої виставки «Освіта та

кар’єра - 2020» у номінації

«Упровадження сучасних засобів

навчання, проєктів, програм і

технологій для вдосконалення та

підвищення ефективності освітнього

процесу».

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ

(ПРЕДМЕТНИХ) КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

ПЕДАГОГА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ

ОСВІТИ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ:

цифровий програмно-методичний комплекс :

В.Сидоренко, А. Єрмоленко, А.Денисова, В.

Кулішов, О.Ковальчук / за науковою

редакцією доктора педагогічних наук

В.В. Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2020.



ХІ «СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ –

2020» у номінації «Упровадження

інформаційно -цифрових систем і

технологій у навчальній, дослідницькій та

інноваційній діяльності закладів освіти».

На конкурс був представлений електронний

посібник:

Сидоренко Вікторія. Професійний розвиток

фахівців в умовах формальної, неформальної

та інформальної освіти: ключові

компетентності і ресурси : електронний курс.

Київ: ДУ «НМЦ «Агроосвіта», 2020. 130 с.



❑ Проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад НПП, 
переведення на строкові трудові 
договори

❑Перемога в конкурсі НАПН України на виконання 
прикладного наукового дослідження, що потребує 

невідкладного розгляду
«Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів

професійної освіти в умовах сталого розвитку» 

«01» лютого 2021 р., закінчення – «31» грудня 2021 р.



У 2020 році Білоцерківському інституту неперервної

професійної освіти було затверджено кошторис за загальним

фондом державного бюджету у сумі 7676700,00 грн., а саме: КЕКВ

2110 «Заробітна плата» – 6121100,00 грн., КЕКВ 2120

«Нарахування на заробітну плату» – 1346700,00 грн., КЕКВ 2270

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 208900,00 грн.

Упродовж 2020 року було придбано обладнання на

загальну суму 30500,00 грн.

Заробітна плата, матеріальна допомога на оздоровлення

працівникам Інституту була виплачена у повному обсязі.

Станом на 01.01.2021 рік в Інституті відсутня заборгованість

за видатками загального фонду державного бюджету.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ 


