
  



 

1. КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ 

Штат науково-педагогічного персоналу кафедри на 2020 навчальний рік 

затверджено у кількості  ___ ставок, з них: 
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1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено у кількості 1 

ставки. 

У момент складання плану роботи кафедри: 

докторантів –    1  ; 

заочних аспірантів –  0   ; 

1.3 Всього на кафедрі 9 осіб, з яких: 

     - один завідувач кафедри (ст. викладач); 

-4  штатних викладача (з них1 д.е.н., 1 к. психологічних . наук,доцент., 1 к. 

біологічних наук,доцент,); 

- п’ять  працює за сумісництвом  0,5 ставки (з них 1 д.е.н., 1 д. пед.. наук,,1 

к.псих.наук, 1ст.викладач) 

- один старший лаборант. 

Штатних працівників: 

1. Харагірло Віра Єгорівна, в.о.зав.каф., ст. викладач; 

2. Горошкова Лідія Анатоліївна, професор, доктор економічних наук 

професор; (0,5 ст.) 

3. Торба Наталія Григорівна, доцент, канд. псих. наук, доцент ,  

4. Верченко Надія Вікторівна, доцент,к.біолог.наук,доцент; 

5. Кирилишина Тетяна Василівна, старший лаборант. 

Сумісники: 

1. Сидоренко Вікторія Вікторівна ,доцент, доктор педагогічних наук, 

професор (0,5 ст.) 

2. Ковальчук Василь Іванович, професор, доктор педагогічних наук (0,5 ст.) 

3 Лукіянчук Алла Миколаївна, канд. псих. наук, ст. викладач (0,5 ст.) 

4.Денисова Анастасія Володимирівна, ст..викладач(0,5 ст) 

5. Сташенко Світлана Вікторівна, ст..викладач (0,5 ст.) 

6. Кирилишина Тетяна Василівна, викладач (0,5ст.) 

 

 



НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

 

План навчального навантаження за І півріччя 2021  року  викладачами 

виконаний у повному обсязі. 

Навчальна робота кафедри полягає в підвищенні кваліфікації 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Значна частина навчального 

навантаження виконувалась викладачами дистанційно, на освітній  

платформі «https://teams.microsoft.com/», з використанням дистанційних 

технологій навчання. 

Організація освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації на 

дистанційному етапі навчання здійснюється згідно з законами України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положення 

про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти», «Положення 

про організацію освітнього процесу у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти», «Положення про дотримання принципів 

академічної доброчесності у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти»,   наказами та розпорядженнями директорки БІНПО 

НАПН ДЗВО УМО.  

Питання організації освітнього процесу  на дистанційному етапі 

навчання систематично розглядаються на засіданнях кафедри ПП та М  

(протокол №1 від 05 січня 2021 року, протокол №3 від 10 березня 2021 року, 

протокол №16 від 07 червня  2021 року). 

Створення у березні 2021 року у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти освітньої платформи 

«https://teams.microsoft.com/» як інноваційного  освітньо-цифрового 

середовища дозволило значно покращити організацію роботи зі слухачами на 

дистанційному етапі навчання. Робота науково-педагогічних працівників 

кафедри на платформі   поєднує інтелектуальний, науковий, професійний, 

освітній потенціал суб’єктів мережевого освітнього середовища ,забезпечує 

спільну комунікацію ,обмін досвідом роботи (форум, чат, проведення 

науково-практичних конференцій, семінарів тощо)  

Професійна значущість використання освітньої платформи 

https://teams.microsoft.com/ полягає в  тому що вона об’єднує замовників 

освітніх послуг, забезпечує розвиток  ключових  компетентностей слухачів, 

зокрема психолого-педагогічної компетентності. Відкритий контент 

платформи має практично безмежні можливості широкого охоплення всіх 

категорій замовників освітніх послуг із організації вільного доступу до 

https://teams.microsoft.com/
http://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC.-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-1.pdf
http://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC.-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-1.pdf
http://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC.-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-1.pdf
https://teams.microsoft.com/
https://teams.microsoft.com/


розроблених науково-педагогічними працівниками БІНПО інформаційно-

освітніх ресурсів.  

На платформі «Профосвіта»  кафедра має власний ресурс де розміщено 

літопис кафедри, програми вибіркових спецкурсів,навчально-методичні 

посібники викладачів кафедри та власну рубрику «Школа педагогічного 

коучинга. https://profosvita.org/course/view.php?id=334   

Із березня по червень   2021 р. на платформі https://teams.microsoft.com/ 

науково-педагогічними працівниками кафедри відкрито 15 вебресурсів для 

груп слухачів курсів підвищення кваліфікації за категоріями: 

 «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-

технічної) освіти»; 

«Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти». 

На персональних веб-ресурсах науково-педагогічні працівники 

кафедри розміщують  як організаційну інформацію тьюторів навчальних груп 

(по оформленню облікових даних слухачів, розподілу тем випускних робіт, 

контактної інформації викладачів), так і матеріали для опрацювання 

слухачам. 

 Вихід на платформу НПП БІНПО здійснюється відповідно розкладів 

занять, додатково викладачами організовано спілкування електронною 

поштою, створюються групи у Вайбер, на платформі mywebinar для 

проведення онлайн сесій тощо. 

Структура персональних веб-ресурсів викладачів кафедри Пп та М 

представлена наступними розділами:  

- організація освітнього процесу (інструктивно-методичні матеріали, 

які включають інформацію по роботі на платформі, розклади занять груп, 

облікові картки слухачів, контактну інформацію тьютора та викладачів груп, 

тематику випускних робіт за напрямами кафедри, графіків освітнього 

процесу, етапів проходження курсів тощо); 

- навчальні модулі згідно з навчальним планом (інформація надається 

викладачами груп згідно з розкладами, містить матеріали для самостійного 

опрацювання слухачами, питання для самоконтролю, додаткові матеріали за 

тематикою тощо); завданнями для самостійної роботи тощо. 

Теоретична інформація подається у вигляді тексту, мультимедійних 

презентацій, елементи зворотного зв’язку (чати, тематичні форуми, тести 

самоконтролю слухачів тощо). 

 Викладачі кафедри значну увагу приділяють оновленню та 

удосконаленню комплексно-методичного забезпечення курсів. Так  в 2020 

році було  розроблено тексти лекції, практичні та семінарські заняття, 

тренінги згідно оновлених навчальних планів та програм  (протокол 

https://profosvita.org/course/view.php?id=334
https://teams.microsoft.com/


засідання кафедри протокол №1 від 05 січня 2021 року ). У 2021р. 

перероблено згідно оновлених РНП «Практичний порадник до виконання 

підсумкових випускних робіт за програмою підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників (категорія слухачів: майстри виробничого навчання 

та викладачі професійно-теоретичної підготовки). 

По кожному модулю розроблено навчально-методичний комплекс, на 

паперових носіях та електронний  навчальний комплекс, який також було 

оновлено.  

Електронний навчально-методичний комплекс створено викладачами 

кафедри  з метою підвищення ефективності дистанційного етапу курсів 

підвищення кваліфікації. Електронний навчально-методичний комплекс 

(ЕНМК) це інформаційно-освітній ресурс, у якому пропонується настанова 

користувачеві, висвітлюється зміст навчального курсу, пропонується 

комплекс тестових і практичних завдань, тренувальних вправ, , підсумкових і 

залікових робіт, рекомендацій для самооцінювання і саморозвитку. ЕНМК 

забезпечує умови комфортного, продуктивного й безпечного для здоров’я 

праці користувача (ергономічні вимоги).  

Електронний навчально-методичний комплекс розроблений на кафедрі 

педагогіки, психології та менеджменту для супроводу дистанційного етапу 

курсів підвищення кваліфікації слухачів категорії викладачі професійно-

теоретичної підготовки та майстри виробничого навчання ЗП(ПТ)О містить: 

- перелік дисциплін, що вивчаються на кафедрі (навчально-тематичні 

плани) 

- тексти  лекції 

- тематику підсумкових випускних робіт 

- методичні рекомендації для виконання самостійної роботи 

- Практичний порадник щодо виконання випускної роботи слухачами 

курсів підвищення кваліфікації  

- тести для самоперевірки знань 

- питання до екзамену (для слухачів очної форми) 

- госарій 

- список  рекомендованої літератури 

- Help (довідка про роботу з ЕНМК) 

Для підвищення мотивації слухачів, створення позитивної психологічної 

атмосфери, підвищення зацікавленості в навчальній діяльності, активізації 

творчого потенціалу всі завдання носять індивідуальний характер, містять 

елементи суперечності і новизни. Наприкінці кожної теми з метою 

самоконтролю даються питання й тестові завдання для самоперевірки знань. 

Підсумковий контроль проводиться за допомогою електронних тестових завдань 

з психолого-педагогічного курсу з автоматичним оцінюванням знань. У 



електронному навчально-методичному комплексі передбачено наявність 

вільного доступу (on-line) до ресурсів кафедри, освітньої платформи, електронної 

бібліотеки НАПН.  

Інтернет-лекції на ІІ дистанційному етапі читають виключно 

професори кафедри Сидоренко В.В.,Горошкова Л.А.,  

У І півріччі 2021 року  для забезпечення якості освітнього процесу на 

дистанційному етапі науково-педагогічні працівники кафедри розробили 1  

навчально-методичний посібник, один Порадник по виконанню підсумкових 

випускних робіт,удосконалено дидактичне забезпечення дистанційних 

курсів. 

Крім викладання в групах за держзамовленням, викладачі кафедри 

проводять заняття у групах за госпрозрахунком, де підвищують кваліфікацію 

наступні категорії слухачів: 

 персонал, який залучається до професійного навчання на 

виробництві; 

 педагогічні працівники вищих навчальних закладів I-го та II-го 

рівнів акредитації; 

 керівники ЗП(ПТ)О 

 методисти ЗП(ПТ)О 

За звітний період було проведено 6 засідань кафедри. 

На засіданнях кафедри розглядались наступні питання: 

 Про розподіл навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників кафедри на 2021 рік 

 Обговорення та затвердження індивідуальних планів роботи 

науково-педагогічних працівників кафедри , робочих навчальних програм , 

спецкурсів на 2021 р. 

 Перспективи (2021р.) наукових публікацій науково-педагогічних 

працівників кафедри  

 Про результати експериментальної роботи Школи педагогічного 

коучингу. Інформаційний дайджест Інтернет-видань за напрямом НДР 

кафедри 

 Стан висвітлення діяльності кафедри в інформаційно-освітньому 

просторі  УМО, БІНПО, соціальних мережах. 

 Розгляд стану виконання індивідуальних планів науково-

педагогічними працівниками кафедри за I півріччя 2021р. 

 Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

кафедри у 2021 р. 

 Підсумки навчальної, методичної, наукової роботи кафедри за 

2021р. Затвердження звіту про роботу кафедри за 2021 рік 

 



МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 Оновлення  робочих навчальних програм представлена у таблиці нижче: 
№

 з
/п

 

Види робіт 

Підсумкови

й результат 

(рукопис, 

друкована 

праця, 

обсяг, тираж 

тощо) 

Виконавець 
Строк 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

1 Робоча навчальна програма 

для НМ 2 Професійно-

педагогічна компетентність 

педагогічних працівників 

(категорія викладачі, майстри 

в/н)  

4 у.д.а. В.Є.Харагірло 

 

Січень Виконано 

2 Робоча навчальна програма 

для НМ 2 Професійно-

педагогічна компетентність 

педагогічних працівників 

(категорія ст..майстри) 

4 у.д.а. В.Є.Харагірло 

 

Січень Виконано 

3 Робоча навчальна програма 

для НМ 2 Професійно-

педагогічна компетентність 

методистів (категорія 

методистів) 

3,4 у.д.а В.Є.Харагірло 

Верченко Н.В. 

Січень 

(жовтень 

додатково) 

Виконано 

4 Робоча навчальна програма 

для НМ 2 Організаційно-

педагогічна компетентність 

(категорія директори , 

заступники) 

3,8 у.д.а. В.Є.Харагірло 

Горошкова 

Л.А. 

Верченко Н.В. 

Січень(жов

тень 

,додатково) 

Виконано 

5 Робоча навчальна програма 

для НМ 2 Розвиток психолого-

педагогічної компетентності в 

умовах освітнього середовища 

(категорія персонал) 

4,6 у.д.а В.Є.Харагірло 

А.М.Лукіянчук 

Верченко Н.В. 

Січень Виконано 

6 Робоча навчальна програма 

для НМ 2 Професійно-

педагогічна компетентність 

педагогічних працівників 

(категорія І-ІІ рівень 

акредитації) 

3,5 у.д.а В.Є.Харагірло 

Торба Н.Г.. 

Січень Виконано 

7 Робоча навчальна програма 

для НМ 3 Соціально-

психологічна компетентність 

педагогічних працівників 

(категорія викладачі, майстри 

н/в) 

4,4 у.д.а Н.Г. Торба 

А.М. 

Лукіянчук 

Січень Виконано 

8 Робоча навчальна програма 

для НМ 3 Соціально-

психологічна компетентність 

старших майстрів (категорія 

ст.майстри) 

4,6 у.д.а Н.Г. Торба 

А.М. 

Лукіянчук 

Січень Виконано 



9 Робоча навчальна програма 

для НМ 3 Професійно-

педагогічна компетентність 

методистів 

3,8 у.д.а. Н.Г. Торба 

А.М. 

Лукіянчук 

Січень Виконано 

10 Робоча навчальна програма 

для НМ 3 Управлінська 

компетентність керівника: 

психологічний аспект 

(категорія директори, 

заступники) 

4 у.д.а. Н.Г. Торба 

А.М. 

Лукіянчук 

Січень Виконано 

11 Робоча навчальна програма 

для НМ 3 Соціально-

психологічна компетентність 

педагогічних працівників 

(категорія І-ІІ рівень 

акредитації) 

4 у.д.а. Н.Г. Торба 

А.М. 

Лукіянчук 

Січень Виконано 

12 Програма підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників закладів фахової 

передвищої освіти «Розвиток 

професійних (предметних) 

компетентностей педагогічних 

працівників закладів фахової 

передвищої освіти»   

 

 В.В. 

Сидоренко, 

А.Б. 

Єрмоленко,А.В

Денисова 

Січень Виконано 

13 Робоча  навчальна програма 

навчального модуля 

«Менеджмент і лідерство».  

 

 В.В. 

Сидоренко 

Січень Виконано 

 

 

14 . Робоча навчальна програма 

спецкурсу «Моніторинг якості 

освіти в контексті взаємодії зі 

стейкхолдерами», Біла Церква, 

БІНПО, 2020. 27 с. Режим 

доступу: 

https://lib.iitta.gov.ua/cgi/users/h

ome?screen=EPrint%3A%3AVi

ew&eprintid=720063 

 

1 д.а А.В.Денисова   

15 Робоча навчальна програма 

спецкурсу «Тайм-

менеджмент як складник 

організаційної культури 

педагога», Біла Церква, 

БІНПО, 2020. 25 с. 

1 д.а А.В.Денисова   

 

У І півріччі 2021 р викладачі кафедри підготували  

Наукова продукція - 21 одиниц,зокрема наукових статей -20,у тому 

числі  scopus або web of science core collection – 5, монографії – 2,  у фахових  

виданнях - 3,  статті у міжнародних виданнях -1, тези міжнародних 

конференцій  - 6,  тези Усеукраїнських конференцій  - 2,  навчально-

методичних посібників – 1   



НАУКОВА РОБОТА 

Наукова діяльність кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

Кафедра виконує науково-дослідну роботу на тему «Умови розвитку 

психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О   

в системі неперервної  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 

2021року. 

До виконання НДР  залучено 8 наукових та науково-педагогічних 

працівників кафедри, з яких 3 є докторами наук, 3 – кандидатами наук та 2 

старших викладача без наукового ступеня. 

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 ,) 

3. Професійний розвиток педагогів в умовах формальної, 

неформальної та інформальної освіти (В.В. Сидоренко) 

4. Конфліктологічна компетентність педагогічних працівників. (Н.Г. 

Торба, Н.В. Верченко) 

5. Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами 

(А.В. Денисова) 

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. 

Науковий інтерес кафедри до означеної проблеми охоплює декілька 

напрямів, які входять до структури моделі розвитку особистості 

педагогічного працівника ЗП(ПТ)О.  

Експериментально-дослідна діяльність кафедри ПП  та М у 2021 році 

спрямована на експеріментальну перевірку умов та апробацію структурно-

функціональної моделі розвитку психолого-педагогічної  компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О за інноваційною моделлю- Школи 

педагогічного коучингу. 

Для апробації ОПП «Розвиток професійної (коучингової) 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О» до навчання у Школі 

педагогічного коучингу у січні- березні 2021 р залучено педагогічні 

працівники Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, 

Одеської,Черкаської Херсонської областей.  

Унікальність ОП полягяє в поєднанні сучасних коучингових 

підходів,технік та цифрових технологій з орієнтацією на самостійне та 

непереревне оволодіння знаннями, компетенціями та навичками згідно 

реалізації освітніх послуг для дорослих, зокрема, в межах професійної 

(професійно-технічної) освіти. Це досягається целеспрямуванням на цільову 

аудиторію, застосуванням технологій педагогічного коучингу , орієнтацією 

результатів освітнього процесу на кар'єрне зростання та синергетичну 

ефективність застосуванням освітніх компетенцій до різних вікових, 

професійних та мотиваційних груп слухачів та учасників освітнього процесу. 

 Програма ШПК розрахована на 75 годин (2.5 ЄКТС). 

Основні складники програми – 6  коуч сесій що реалізуються: 

 в один етап за очною формою ,  заочною та очно-дистанційною 

формами навчання, передбачається самостійне оволодіння частиною 

матеріалу за заочною та очно-дистанційною формами навчання; 

 коуч - сесїї містять відповідні теми, що мають теоретичні та 

практичні навчальні матеріали й об'єднані за ознакою відповідності змісту, 

навчальній меті, завданням модуля;  

Освітній процес побудовано  у вигляді коуч-сесій, зокрема: 

 Технологія селф-коучингу для безперервного професійного 

саморозвитку педагога 

 Основи педагогічного коучингу  

 Педагогічний коучинг в системі підготовки 

конкурентоспроможного педагога п(пт)о  

 Механізми управління власним станом та поведінкою  



 Розвиток конфліктологічної компетентності педагога зп(пт)о: 

коучинговий підхід  

 Цифрові технології в професійній діяльності педагога-коуча 

Освітній процес за розробленою програмою ШПК спрямовано на:  

підготовку конкурентоспроможного педагога  ЗП(ПТ)О на засадах 

компетентнісного підходу, із використанням технологій педагогічного 

коучингу з метою оновлення педагогічного процесу, внесення новоутворень 

у традиційну систему за допомогою сучасних інноваційних технологій. 

Необхідною умовою цього процесу є використання різноманітних 

технологій, зокрема технологій педагогічного коучингу щодо  вдосконалення 

як власної професійної діяльності, так і особистісного професійного розвитку 

педагога впродовж життя. У І півріччі 2021 НПП кафедри розроблено робочі 

навчальні програми спецкурсів для слухачів ШПК:  

 Технологія селф-коучингу для безперервного професійного 

саморозвитку педагога 

 Основи педагогічного коучингу  

 Педагогічний коучинг в системі підготовки 

конкурентоспроможного педагога П(ПТ)О  

 Механізми управління власним станом та поведінкою  

 Розвиток конфліктологічної компетентності педагога ЗП(ПТ)О: 

коучинговий підхід  

 Цифрові технології в професійній діяльності педагога-коуча 

 Продуктивнсть діяльності Школи педагогічного коучингу для 

підготовки інноваційного, вмотивованого, конкурентоспроможного педагога 

професійної освіти підтверджено такими показники проведеного вступного 

та заключного моніторингу: 

 збільшення у педагогів професійної стресостійкості до змін, освітніх 

викликів, діяльності в інноваційних умовах (на 32 %); 

• підвищення мотивації до безперервного професійного розвитку, який 

став системним, цілеспрямованим для реалізації власних проєктів (програм) 

за індивідуальною освітньою  траєкторією (на 68%); 

• збільшення кількості професійних ініціатив, інноваційних навчально-

методичних продуктів у формі авторських персонал-технологій, методів 

навчання, кейсів та технологічних портфоліо (на 39,5%); 

• збільшення активності педагогів у заходах міжкурсового періоду, 

включаючи конференції, семінари, круглі столи, вебінари, тренінги (на 94%); 

• активна участь у професійних змаганнях, турнірах, фестивалях, 

форумах (як учасники, члени журі, тренери, коучі тощо), інноваційних 



програмах, проєктах на регіональному, всеукраїнському рівнях (збільшено на 

27 %). 

Результати діяльності Школи педагогічного коучингу презентовано у 

рамках роботи Дванадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» 

відбувся Еducational Space «Удосконалення сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку». 21 

квітня 2021 року 

Слухачі школи педагогічного коучингу приймають активну участь у 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних семінарах та 

конференціях, які організовує кафедра ПП та М. 

 Необхідність дослідження умов розвитку психолого-педагогічної 

компетентності обумовлено тим, що професійна освіта у процесі інтеграції 

до європейського освітнього простору ставить до сучасного педагога 

підвищені вимоги. Трансформаційні процеси у суспільстві у свою чергу 

корегують ці вимоги з урахуванням особливостей ринку праці в Україні. Ці 

вимоги перш за все передбачають здатність педагога змінювати форми і 

методи, структуру і зміст навчального матеріалу, впроваджувати інноваційні 

педагогічні технології, розробляти інтеграційні курси, що неможливо без 

фахового зростання педагога професійної освіти. 

 У процесі контрольного експерименту визначено та  

експериментально перевірено організаційно-педагогічні умови розвитку 

психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О:  

1.Змістовне забезпечення розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О на курсах підвищення 

кваліфікації:  

2..Застосування електронного навчально-методичного комплексу в 

процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

3. Застосування технологій педагогічного коучингу (створення Школи 

педагогічного коучингу як інноваційної моделі підвищення кваліфікації 

конкурентоспроможного педагога.) 

4.Залучення педагогічних працівників до участі у науково-практичних 

заходах(міжнародні, Усеукраїнські конференції, семінари, круглі столи, 

тренінги, майстер-класи тощо) 

Учасники експериментальних груп (педагогічні працівники 

Дніпропетровської , Киівської, Кіровоградської ,Рівненської,Херсонської 

областей) надали пропозиції щодо доповнення тематики змістових модулів, 

які розкривають питання впровадження  інноваційних педагогічних 

технологій у освітній процес  ЗП(ПТ)О, мотивації розвитку психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, 

індивідуалізації професійного розвитку майстрів виробничого навчання та 



викладачів професійно-теоретичного навчання і розвитку конфліктологічної 

компетентністі педагогічних працівників.  

Було запропоновано доповнити зміст програм підвищення кваліфікації 

такими вибірковими спецкурсами: «Мотивація професійної діяльності 

педагогічного працівника», «Психологічні аспекти попередження конфліктів 

в педагогічному колективі», «Розвиток критичного мислення учнів», 

«Розвиток готовності педагогів до інноваційної діяльності».Програми 

вибіркових спецкурсів експериментально перевірено у процесі підвищення 

кваліфікації Довідки про впровадження додаються..  

За результатами моніторінгу  визначено запити слухачів щодо 

тематики заходів у міжкурсовий період підвищення кваліфікації( науково-

практичних семінарів,міжнародних конференцій,панельних 

дискусій,тренінгів тощо): розвиток психолого-педагогічної  компетентності 

педагогічних працівників, застосування інноваційних психолого-

педагогічних технологій в освітньому процесі ЗП(ПТ)О, моделювання 

інноваційної діяльності педагога, основні вектори розвитку інклюзивної 

освіти в сучасному євроінтеграційному просторі, обмін сучасним 

педагогічним досвідом, науково-практичні семінари професійного 

спрямування, тощо. 

У процесі проведення експерименту визначено напрями вдосконалення 

процесуального компоненту підвищення кваліфікації у курсовий та 

міжкурсовий періоди.  

На етапі залікової сесії та у міжкурсовий період науково-педагогічні 

працівники  кафедри ПП та М проводять науково-практичні семінари та 

конференції різних рівнів (регіональні, Всеукраїнські, міжнародні). Це 

дозволяє залучити досвідчених педагогічних працівників провідних ЗП(ПТ)О 

України та зарубіжжя до обміну досвідом щодо застосування освітніх 

інновацій при підготовці конкурентоздатних робітничих кадрів та надає 

можливості педагогам професійної школи оприлюднити  особисті розробки в 

електронних або друкованих виданнях. 

 

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ  OPEN SPACE 
 

11  лютого 2021 року у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти відбувся Всеукраїнський Open Space «Мобінг і булінг: дві 

сторони одного процесу». 

Оpen-Space як форма проведення заходу дає можливість швидко, 

просто й без великих витрат підвищити продуктивність обговорення 



нагальних питань, створити умови для прояву здібностей фахівця до 

самоорганізації, самовдосконалення. 

Відкрила Open Space директорка Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти, докторка педагогічних наук, професорка 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту Сидоренко Вікторія 

Вікторівна привітанням учасниць з Днем жінок та дівчат у науці та 

ознайомила присутніх з досягненнями, можливостями та перспективами 

роботи Інституту. 

Модерувала захід Лукіянчук Алла Миколаївна, кандидатка 

психологічних наук, старша викладачка кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту. 

У заході взяло участь понад 120 учасників. У відкритому просторі 

працювали педагогічні працівники, методисти, психологи, заступники 

директорів Київської,  Закарпатської , Черкаської ,Черніговської  і 

Херсонської областей та здобувачі вищої освіти БІНПО . 

До обговорення було запропоновано такі питання: 

1. Створення безпечного освітнього простору як технологія попередження 

булінгу та мобінгу 

2. Кібербулінг та його профілактика в умовах застосування технологій 

дистанційного навчання 

3. Досвід профілактики та конструктивного подолання булінгу та мобінгу в 

освітньому середовищі 

4. Булінг і мобінг поза законом: як протидіяти насильству. 

До обговорення долучились педагогічні працівники, зокрема: Луценко 

Галина Михайлівна, практичний психолог ДНЗ «Херсонське ВПУ сервісу 

та дизайну»; Легерда  Катерина Пантелеймонівна, викладач Тячівського 

професійного ліцею Закарпатської області; Уклеїна Лілія Анатоліївна, 

викладач  ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти; Кацалап  

Лариса Миколаївна, викладач  ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр 

професійно-технічної освіти»; Качкарда Микола Павлович, викладач  КНЗ 

КОР «Васильківський професійний ліцей»; Ірочко Любов Володимирівна, 

викладач ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей», Мушенок Валерій 

Іванович, учитель КЗ «Володарська ЗОШ», магістрант БІНПО, Завируха 

 Віктор  Якович, учитель «Пилипчанського НВК-ЗОШ І-ІІІ ступенів -ДНЗ», 

магістрант БІНПО  та багато інших педагогів . 

Цікавим та практико зорієнтованим було обговорення та спілкування у 

чаті. Завдяки відкритому простору не було бар’єрів у спілкуванні, усі охочі 

мали можливість ставити запитання, ділитися досвідом, обговорювати 

конкретні ситуації. 



Представлений досвід педагогічних працівників, психологів, учителів 

дозволив кожному учасникові визначити для себе ефективні методи 

діагностики, попередження та протидії булінгу в освітньому середовищі. 

На актуальності розглянутих питань наголошували усі учасники. 

 Наприкінці роботи учасників заходу  в.о. завідувача кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту БІНПО Харагірло Віра Єгорівна зазначила, що 

такий формат заходу надає новий імпульс подальшому професійному 

розвитку педагогічних працівників, замовників освітніх послуг. 

 

РЕГІОНАЛЬНІ ЗАХОДИ 

29 квітня 2021 року у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулася Регіональна 

педагогічна студія: «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних 

трансформацій: наукові підходи та сучасні практики». 

Зустріч була присвячена обговоренню проблем соціального 

становлення особистості в сучасних умовах та охопила актуальні питання 

організації виховного процесу в ЗП(ПТ)О.  

До віртуального простору приєдналися педагогічні працівники 

Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Луганської, 

Одеської, Херсонської, Черкаської областей, зокрема директори, заступники 

директорів, методисти, викладачі професійно-теоретичної підготовки, 

майстри виробничого навчання. 

З вітальним словом до учасників педагогічної студії звернулася 

директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту Сидоренко Вікторія Вікторівна, яка 

окреслила перспективні напрями розвитку Інституту, інноваційні моделі 

підготовки конкурентоспроможного педагога, наголосила про важливість 

обміну досвідом педагогів для побудови власної траєкторії професійного 

зростання. 

Модераторка заходу, в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту Харагірло Віра Єгорівна представила доповідь: «Сучасні 

виклики до організації виховного процесу в ЗП(ПТ)О». Наголосила на тому, 

що у сучасних умовах на заклади освіти покладається завдання забезпечити 

не лише практичну підготовку, а й фундаментальну загальнокультурну 

підготовку, яка сприяє утвердженню гуманістичних і національних ідеалів, 

норм людського співжиття, формуванню інтелектуального потенціалу нації 

як найвищої цінності суспільства. 

В атмосфері творчої співпраці та співдії відбулась дискусія учасників 

студії. Розглянуто актуальні питання застосування сучасних інноваційних 

технологій у виховному процес ЗП(ПТ)О; організації виховної роботи, 



самовиховання та саморозвитку особистості; підвищення психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників тощо.  

Ґрунтовними та практико спрямованими були виступи стейкхолдерів 

Інституту: Мартиненко Тетяни Іванівни, заступника директора ДПТНЗ 

«Дніпровський центр професійної освіти», Врублевської Наталії Василівни, 

заступника директора Білгород-Дністровського професійного ліцею Одеської 

області, Макашової Ірини Анатоліївни, викладача ВПУ № 17 м. Дніпро, які 

представили основні напрями виховання майбутніх кваліфікованих 

робітників. Директорка Білицького професійного ліцею Баркар Вікторія 

Іванівна ознайомила з досвідом роботи у застосуванні інноваційних 

виховних технологій. Різні аспекти проєктування виховного процесу в 

умовах дистанційного навчання відобразили викладач ДПТНЗ 

«Дніпровський центр професійної освіти» Червякова Наталія Геннадіївна, 

викладач Золотівського професійного ліцею Луганської області, Дереча 

Ірина Миколаївна, майстер виробничого навчання Любарського 

професійного ліцею Житомирської області, Швець Галина Федосіївна, 

викладач Синельниківського професійного ліцею Дніпропетровської області. 

З особливостями організації виховного процесу присутніх ознайомив 

викладач Кропивницького навчального центру №6 Орлов Юрій Павлович. 

Цікавим і практико зорієнтованим було обговорення нагальних питань 

у форматі відкритого педагогічного простору. Завдяки сприятливій 

атмосфері не було бар’єрів спілкування, усі охочі мали можливість ставити 

запитання, ділитися досвідом, обговорювати конкретні ситуації, а 

представлений досвід педагогічних працівників, дозволив кожному учаснику 

визначити для себе ефективні технології виховання майбутніх 

кваліфікованих робітників. 

Про актуальність теми заходу наголосили всі учасники педагогічної 

студії та зауважили, що визначені під час зустрічі акценти чітко окреслили 

можливості побудови сучасного безпечного освітнього простору. 

Такий формат заходу надає новий імпульс подальшому професійному 

розвитку педагогічних працівників, замовників освітніх послуг та мотивує до 

професійного розвитку та зростання. 

 

 КРУГЛІ СТОЛИ  

27 травня 2021 року у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбувся регіональний 

круглий стіл «Шляхи розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогів ЗП(ПТ)О». 



Засідання круглого столу було присвячено обговоренню актуальних 

питань розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогів в умовах 

безперервної професійної освіти. 

У круглому столі взяли участь методисти, викладачі професійно-

теоретичної підготовки, майстри виробничого навчання Дніпропетровської, 

Харківської, Кіровоградської, Черкаської, Чернігівської областей. 

Модераторка заходу – Верченко Надія Вікторівна, кандидатка 

біологічних наук, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

БІНПО. Провела з учасникам круглого столу тренінг «Як мотивувати себе 

діяти», який включено до Програми підвищення кваліфікації Школи 

педагогічного коучингу, запропонувала дієві кроки для підвищення рівня 

власної професійної продуктивності. 

В атмосфері творчої співпраці відбулося обговорення сутності, 

складників та напрямів розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогів ЗП(ПТ)О.  

Із доповідями виступили викладачі Гайворонського професійного 

аграрного ліцею Юшкова Зоя Анатоліївна і Дзюбінська Тамара Анатоліївна.  

Ґрунтовно висвітлила теоретичні аспекти конфліктологічної 

компетентності педагогічних працівників в системі безперервної освіти 

Пантелієнко Анна Віталіївна, майстер виробничого навчання Сосницького 

професійного аграрного ліцею.  

Досвідом реалізації технології запобігання та розв’язання конфліктів в 

освітньому середовищі ЗП(ПТ)О поділилися Волощук Людмила 

Володимирівна (ВПУ з поліграфії та інформаційних технологій, м. Дніпро) і 

Дашко Ірина Михайлівна (Зеленодольський професійний ліцей).  

Використанню інноваційних педагогічних технологій присвячено 

практично зорієнтовані виступи методиста Балуди Олени Володимирівни 

(Дніпровський регіональний центр профтехосвіти), викладачок Буцького 

політехнічного професійного ліцею, Черкаської області Білик Ірини 

Дмитрівни і Лебідь Ольги Миколаївни та викладачів Гайворонського 

професійного аграрного ліцею Беник Олега Станіславовича, Гончарук 

Валерія Вікторовича. 

Завдяки сприятливій атмосфері не було бар’єрів спілкування, усі мали 

можливість ставити запитання, ділитися досвідом, дозволили кожному 

учаснику окреслити для себе ефективні шляхи розвитку психолого-

педагогічної компетентності. 

 

ЕDUCATIONAL SPACE 

 



21 квітня 2021 року у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України у рамках роботи 

Дванадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» відбувся 

Еducational Space «Удосконалення сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку». 

У роботі взяли участь науков-педагогічні, педагоги професійної і 

фахової передвищої освіти, управлінці, здобувачі освіти, роботодавці з Білої 

Церкви, Києва, Одеси, Миколаєва, Чернігова, Полтави, Кропивницького, 

Дніпра, Черкас, Сум та інших міст та регіонів України. 

Роботу Еducational Space було розпочато вітальним словом директорки 

БІНПО, докторки педагогічних наук, професорки кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Вікторії Сидоренко, яка запропонувала 

інноваційний формат заходу «Колесо ідей» від модераторів Еducational 

Space», виступала із базовою доповіддю: «Компетентнісно орієнтовані 

моделі підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах 

сталого розвитку». 

Модераторами Еducational Space стали науково-педагогічні 

працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти: 

Лідія Горошкова, академік АЕН України, д.е.н., доцент, професор 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;  

Анастасія Денисова, в.о. заступника директора з навчальної роботи 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»;  

Віра Харагірло, в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;  

Віра Грядуща, к.т.н., доцент кафедри технологій навчання охорони праці 

та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». 

Під час Еducational Space «Удосконалення сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого 

розвитку» обговорювалися такі актуальні питання, як: компетентнісно 

орієнтовані моделі підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в 

умовах сталого розвитку: виклики, тенденції, акценти; освіта сталого 

розвитку в закладах професійної (професійно-технічної) освіти; моніторинг 

якості освіти як оцінно-рефлексійний складник сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти; Школа педагогічного 

коучингу як інноваційна модель підвищення кваліфікації 

конкурентоспроможного педагога П(ПТ)О; цифровізація як структурний 



складник інноваційних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти. 

101 точка підключення в середовищі Google Meet, синхронна 

трансляція на YouTube-каналі (176 учасників), неймовірна активність у чаті, 

численні коментарі та слова щирого захоплення від замовників (споживачів) 

освітніх послуг мотивують та надихають колектив БІНПО на організацію 

подібних заходів. 

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

27 травня 2021 року науково-педагогічні працівники кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституті 

неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України взяли участь у 

Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Основні напрями 

розвитку інклюзивної освіти» (Республіка Казахстан). 

Така міжнародна наукова співпраця Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти з АТ «Національний центр підвищення 

кваліфікації «Орлеу», Інститутом підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у Жамбилській області (Республіка Казахстан) здійснюється з 

2013 року в рамках меморандуму про співпрацю. 

З вітальним словом до учасників конференції звернулася в.о. заступника 

директора з навчальної роботи Анастасія Денисова. Доповідачка зазначила, 

що Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти та АТ 

«Національний центр підвищення кваліфікації «Орлеу», Інститут підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у Жамбилській області поєднують 

довгі роки багаторічної плідної співпраці, продуктивного обміну досвідом 

роботи в системі безперервної професійної освіти. 

В.о. зав кафедри педагогіки, психології та менеджменту Віра Харагірло 

виступила із доповіддю «Розвиток інклюзивної компетентності педагогів в 

Україні». Проаналізовано проблеми та основні вектори розвитку інклюзивної 

освіти в Україні, основні напрями освітньої діяльності БІНПО щодо 

вдосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації 

конкурентоспроможного педагога, запровадження в освітній процес 

інноваційних технологій,зокрема технологій педагогічного коучингу. 

Участь у міжнародних семінарах та конференціях, наукове стажування 

педагогів за кордоном, участь у міжнародних проєктах, що передбачають 

упровадження інноваційних методів організації освітнього процесу – усе це 

сприятиме входженню БІНПО у міжнародний освітній простір. 

 

 



Міжнародне стажування 

21 червня 2021 року Міжнародне стажування «INNOVATIONS IN 

THE FIELD OF HIGHER, VOCATIONAL AND TECHNICAL AND 

PROFESSIONAL PREVIOUS EDUCATION INDIGITAL CONDITIONS 

TRANSFORMATIONS» на базі Варненського вільного університету імені 

Чорноризця Храбра (Болгарія). Співорганізатором Міжнародного стажування 

є Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» 

НАПН України. 

Міжнародне стажування проходять науково-педагогічних працівники 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту:  

СИДОРЕНКО Вікторія Вікторівна – директорка, докторка педагогічних 

наук, професорка кафедри педагогіки психології та менеджменту;  

ДЕНИСОВА Анастасія Володимирівна – заступниця директорки з 

навчальної роботи;  

ХАРАГІРЛО Віра Єгорівна – в.о. завідувача кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту;  

 

НАУКОВІ СТАТТІ У НАУКОМЕТРИЧНИХ ТА 

ЗАКОРДОННИХ (ВІТЧИЗНЯНИХ) ВИДАННЯХ 

КАФЕДРИ ПП ТА М 

за І півріччя 2021 рік 

 

Наукова продукція - 21 одиниц,зокрема наукових статей -20,у тому 

числі  scopus або web of science core collection – 5, монографії – 2,  у фахових  

виданнях - 3,  статті у міжнародних виданнях -1, тези міжнародних 

конференцій  - 6,  тези Усеукраїнських конференцій  - 2,  навчально-

методичних посібників – 1   

  

SCOPUS 

1. Econometric analysis of the national economy sustainable development 

based on environmental Kuznets curve by Lidia Horoshkova; Ievgen Khlobystov; 

Serhiy Kozmenko; Victoriya Trofymchuk. International Journal of Global 

Environmental Issues (IJGENVI), Vol. 19, No. 1/2/3, 2020  (Published online: 30 

Apr 2021) * 

DOI: 10.1504/IJGENVI.2020.114870 

  

2. Economic and mathematical modelling of sustainable extractionof natural 

resources 

Ie. Khlobystov, L. Horoshkova, D. , O. Tarasenko , L. Filipishyna 

XIV International Scientific Conference «Geoinformatics 2020». 11-

14 May 2021, Kiev, Ukraine.  Publisher: European Association of Geoscientists & 

Engineers. Source: Conference Proceedings, Geoinformatics: Theoretical and 

Applied Aspects 2021, May 2021 
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3. Dynamic balance of natural resource use aimed at national economy`s 

sustainable development (the case of coal mining adaptive modelling) 

L. Horoshkova , Ie. Khlobystov, V. Trysnyuk 

XIV International Scientific Conference «Geoinformatics 2020». 11-

14 May 2021, Kiev, Ukraine.  Publisher: European Association of Geoscientists & 

Engineers. Source: Conference Proceedings, Geoinformatics: Theoretical and 

Applied Aspects 2021, May 2021 

  

4. Modeling of dangerous processes of natural and man-made disasters 

V. Trysnyuk, T. Trysnyuk,I. Radchuk, L. Horoshkova, Іe. Khlobystov, Y. 

Nagorny 

XIV International Scientific Conference «Geoinformatics 2020». 11-

14 May 2021, Kiev, Ukraine.  Publisher: European Association of Geoscientists & 

Engineers. Source: Conference Proceedings, Geoinformatics: Theoretical and 

Applied Aspects 2021, May 2021 

  

5. GIS technologies for monitoring forest plantations 

V. Trysnyuk, . Demydenko, T. Trysnyuk, L. Horoshkova, Іe. Khlobystov, Y. 

Holovan 

XIV International Scientific Conference «Geoinformatics 2020». 11-

14 May 2021, Kiev, Ukraine.  Publisher: European Association of Geoscientists & 

Engineers. Source: Conference Proceedings, Geoinformatics: Theoretical and 

Applied Aspects 2021, May 2021 

 

МОНОГРАФІЯ 

1. Ковальчук В. І. Підготовка фахівців автотранспортного профілю 

в умовах цифровізації / В. І. Ковальчук, В. В. Сорока // Pedagogical concept and 

its features, social work and linguology: Collective Scientific Monograph / В. І. 

Ковальчук, В. В. Сорока. – Dallas: Primedia eLaunch, 2021. – (Edition 2). – С. 2–

20.  

2. Borshchenko V., Bukhovets B., Dikhtyarenko S., Dolinskyi В., 

Fasolia N., Galushko L., Gulbs O., Hasai Y., Kapinus N., Klymova V., Kobets O., 
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Zaritskyi O., Zavhorodnia N. «Development and self-development of teacher’s 

professional skills in modern conditions» B. Shneider (ed.). Dallas: USA: Primedia 

eLaunch LLC. 2021.P 165-182.  ISBN 978-1-63848-592-6 Підготовка до видання 

розділу у колективній монографії «Розробка індивідуальної траєкторії 

професійного розвитку педагога в контексті концепції «Навчання впродовж 

життя» Тема: «Розвиток і саморозвиток професійних навичок педагогів в 
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