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Стратегія розвитку Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти на 2020–2025 роки є доку-
ментом, який регулює основні тенденції і стратегічні напрями роботи закладу освіти через формулювання 
місії та візії, основні стратегічні й операційні цілі та завдання щодо їх досягнення, механізми реалізації та мо-
ніторингу стратегічних цілей за стратегічними напрямами, очікувані результати та способи їх вимірювання.

Необхідність розробки Стратегії розвитку викликана посиленням глобальних викликів, які виникли перед 
світовою економікою на сьогодні, посиленням впливу глобального ринку праці й освітніх трендів розвитку 
науки, ризиків і загроз, які повстали перед економікою країни в останні роки, а найбільше – розвитком техно-
логій нового покоління, загостренням демографічних і соціальних проблем, необхідністю підвищення якості 
освіти у відповідності з міжнародними освітніми стандартами. Отже, розробка Стратегії розвитку БІНПО зу-
мовлена необхідністю здійснення змін, спрямованих на досягнення найвищої якості освіти та освітніх послуг 
і конкурентоспроможності закладу в новому соціокультурному контексті.

Стратегія розвитку БІНПО базується на сучасному законодавчому та нормативному забезпеченні, науково 
обґрунтованих критеріях оцінювання якості освітнього процесу, державних стандартах вищої і професійної 
освіти, результатах моніторингу попиту та пропозицій потреб регіональних ринків праці в конкурентоспро-
можних фахівцях. 

Стратегія розвитку БІНПО дасть можливість поєднати в діяльності закладу підготовку фахівців вищої квалі-
фікації, наукові дослідження та просвітницьку роботу серед населення. 
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• Білоцерківський інститут неперервної 
професійної освіти – відокремлений структур-
ний підрозділ Державного закладу вищої освіти 
«Університет менеджменту освіти» Національ-
ної академії педагогічних наук України відповід-
но до статті 11 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-під-
приємців та громадських формувань» та Витягу 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських фор-
мувань №1006010827 від 26.11.2019 р. 

• Відповідно до Постанови КМУ від 
13.10.2015 року №935 «Про деякі питання дер-
жавних вищих навчальних закладів, переміще-
них з району проведення антитерористичної операції» Білоцерківський інститут неперерв-
ної професійної освіти внесений до переліку державних вищих навчальних закладів, 
переміщених із району проведення антитерористичної операції.

ВСТУП

ВІД ЗВИТЯЖНОЇ ІСТОРІЇ ДО СУЧАСНИХ ЗДОБУТКІВ

1. ПРО НАШ ЗАКЛАД
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• Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти є державним закладом 
вищої освіти зі статусом «переміщеного з району проведення антитерористичної 
операції», який здійснює свою діяльність відповідно до норм чинного законодавства Укра-
їни, Положення про Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти від 27.02. 
2020 року; Статуту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» від 20.06.2019 року та інших нор-
мативно-правових актів, що регламентують діяльність освітніх закладів та БІНПО зокрема.

• Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет ме-
неджменту освіти» є провідним закладом вищої освіти, який працює з 1979 р. і  належить до 
державної форми власності.

• Із 01 січня 1979 р. відповідно до Постанови Ради Міністрів СРСР № 1007 від 10 груд-
ня 1976 р., Ради Міністрів УРСР № 613 від 17 грудня 1977 р. Наказу Державного Комітету 
Ради Міністрів СРСР з професійно-технічної освіти №110 від 10 липня 1978 р. Донецька філія 
Всесоюзного інституту підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів профе-
сійно-технічної освіти. була перетворена в Республіканський інститут підвищення ква-
ліфікації працівників професійно-технічної освіти (надалі Інститут).

• На початку 1993 року Інститут пройшов ліцензування і став Державним інститу-
том післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників України з наданням 
йому статусу Головного координаційного науково-методичного центру діяльності навчаль-
но-методичних кабінетів професійно-технічної освіти (наказ Міністерства освіти України  
№ 334 від 8 червня 1993 року).

• У 1995 році Інститут успішно пройшов атестацію, підтвердив ліцензію на право своєї 
діяльності та з метою подальшого упорядкування розвитку підвищення кваліфікації, пере-
підготовки, перекваліфікації спеціалістів різних галузей був підпорядкований Донецькому 
Державному університету, а в 1997 році був виведений із підпорядкування Донецького 
Державного університету і став структурним підрозділом Державної академії керівних ка-
дрів освіти без права юридичної особи.

• У 1999 році згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1327 від 22 липня 1999 р. 
Інститут вийшов із підпорядкування Державної Академії керівних кадрів освіти України, 
яка ліквідувалася, і під назвою «Донецький інститут післядипломної освіти інженерно- 
педагогічних працівників» увійшов до складу Академії педагогічних наук України (наказ 
Президента АПН України № 23 від 27 липня 1999 р.).

• 08 листопада 2007 року розпорядженням Кабінету Міністрів України №969-р було 
створено «Університет менеджменту освіти» і Донецький інститут післядипломної осві-
ти інженерно-педагогічних працівників став його відокремленим підрозділом під назвою  
Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти», ліцензованим за IV рівнем акредитації.

• У зв’язку із знаходженням ІПОІПП ДВНЗ «УМО» на території проведення антитеро-
ристичної операції, з метою збереження життя і здоров’я громадян України, також забез-
печення конституційного права кожного на належні, безпечні та здорові умови праці (та 
навчання), відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та пра-
вовий режим на тимчасово окупованій території України» Постанова Президії Національної 
академії педагогічних наук України №1-7/8-243 від 16.10.2014 р. наказом Університету від 
13.11.2014 р., для забезпечення продовження освітньої діяльності (згідно з наявною ліцен-
зією на освітню діяльність та сертифікатами про акредитацію) ІПОІПП ДВНЗ «УМО» був пере-
міщений до м. Біла Церква Київської області.

• Інститут був зареєстрований та провадив освітню діяльність за адресою: 83101,  
м. Донецьк, вул. Куйбишева, 31-а з дати утворення до 26.11. 2014 року.
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• Білоцерківський інститут 
неперервної професійної освіти 
було створено рішенням Вче-
ної ради Університету від 21.05. 
2008 року під назвою: Відокрем-
лений структурний підрозділ 
«Інститут післядипломної освіти 
інженерно-педагогічний праців- 
ників» ДВНЗ «Університет ме-
неджменту освіти» (м. Донецьк)  
(далі – ІПОІПП ДВНЗ «УМО»). 

18.06.2015 р. постановою 
Президії Національної академії 
педагогічних наук України  
№1-2/8-152 та наказом Універси-
тету №01-01/202 від 22.06.2015 року Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогіч-
них працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України перейменований  
у Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти. 

• Із грудня 2014 року Інститут розташований за адресою: Київська область, м. Біла Цер-
ква, вул. Леваневського, 52/4, 09108

Тел./факс: (04563) 7-16-07, (04563) 7-16-07 (приймальня директора), (04563) 7-00-20 (ди-
ректор БІНПО), (04563) 7-20-84 (навчальний відділ), е-mail:  dipodist@ukr.net

Основними напрямами діяльності Білоцерківського інституту неперервної професійної 
освіти є:

• підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників закладів освіти та інших 
організацій напряму: педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів 
освіти галузі знань «01 Освіта»;

• підготовка і перепідготовка здобувачів освіти на рівні бакалавра і магістра за спе-
ціальностями 011 «Науки про освіту», 015 «Професійна освіта» (Охорона праці, Дизайн),  
053 «Психологія», 073 «Менеджмент»;

• проведення освітньої, наукової, методичної тощо роботи з реалізації державної по-
літики у сфері вищої і професійної (професійно-технічної)1 освіти, визначення шляхів роз-
витку ключових компетентностей фахівців, їхнього безперервного професійного розвитку 
впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти;

• забезпечення інтеграції освітнього процесу, науки і виробництва із залученням до 
освітнього процесу висококваліфікованих працівників виробництва та сфери послуг;

• провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забез-
печення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів ви-
щої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі тощо.

2. ОСНОВНІ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ

2 Заклад професійної (професійно-технічної) освіти – заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у профе-
сійній (професійно-технічній) освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх 
інтересів, здібностей, стану здоров’я.
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Ефективність функціонування закладу вищої освіти можна оцінити через розвиток 
матеріально-технічної бази та матеріально-технічного оснащення. Матеріально-тех-
нічна база Інституту пристосована для надання якісних освітніх послуг, підготовки 
конкурентоспроможних на ринку праці фахівців.

Освітній процес здійснюється в навчальних корпусах, у дистанційній формі, на базах 
практик. У БІНПО функціонує конференц-зал, комп’ютерний клас, WEB-студія для проведен-
ня занять за дистанційною формою навчання. 

Усі навчальні аудиторії Інституту під’єднано до мережі Інтернет й обладнано персональ-
ними комп’ютерами викладача і мультимедіа проекторами. Кожна з трьох кафедр має пер-
сональні комп’ютери, які мають доступ до мережі Інтернет. Усі підрозділи Інституту мають 
вихід до мережі Інтернет. Територія Інституту охоплена мережею WI-FI, що дає можливість 
під’єднувати пристрої з WI-FI до мережі Інтернет, доступ надається провайдером  на швид-
кості 50 мегабіт за секунду за типом PPPOE.

У конференц-залі встановлено сучасний комп’ютер, монітор 27 дюймів, мультимедійну 
дошку, широкоформатну відеокамеру 720P, сучасні звукові колонки, SmartTV-телевізор, 
який дає можливість транслювати заходи (конференції, круглі столи, семінари, заняття),  
11 нових комп’ютерів. 

Працівниками інституту використовується у своїй діяльності 64 одиниці комп’ютерної 
техніки.

Доступ до Веб-ресурсів інституту здійснюється за посиланням на сайт – www.binpo.com.
ua та за допомогою електронної адреси: binpo@ukr.net.

Локальна мережа та комп’ютерна база Інституту постійно вдосконалюються та збільшу-
ються.

Освітній процес забезпечено освітньою, методичною та науковою літературою на папе-
рових та електронних носіях завдяки фондам наукової бібліотеки, веб-ресурсам Інституту. 

На 01.06.2021 року загальний фонд бібліотеки налічує 1520 примірників. З них –  
966 книг, 350 брошур, 204 примірники періодики.

3. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
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У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менедж-
менту освіти» для організації освітнього процесу створено єдину інформаційно-комуні-
каційну екосистему, що поєднує інтелектуальний, науковий, професійний, освітній, техно-
логічний потенціал суб’єктів мережевого освітньо-цифрового середовища та передбачає 
використання цифрових, андрагогічних, акмеологічних та інтерактивних технологій у вір-
туальному просторі

Єдина інформаційнокомунікаційна екосистема включає: LMS «Профосвіта», ін-
формаційно-аналітичний ресурс «Методична скарбничка», хмарний сервіс Microsoft 
Teams платформи Office 365, Віртуальну школу педагогічного коучингу, онлайн кон-
сультпункт «Новітні виробничі технології», Консалтинговий центр, цифрові освітні 
курси, цифрові програмно-методичні комплекси, персональні веб-ресурси викла-
дачів тощо. Професійна значущість використання LMS «Профосвіта» (https://profosvita.

org, зареєстровано більше 6500 учасників) як освітньо-цифрового 
середовища полягає в трансформації її від лінійної до мережевої 
(кластерної) моделі розвитку ключових, предметних і міжпредмет-
них компетентностей, формування європейських цінностей та вдо-
сконаленні зовнішніх комунікацій між надавачами освітніх послуг, 
їхніми замовниками та ключовими стейкґолдерами, формування 
навичок використовувати цифрові засоби, нарощувати обсяги ін-
формації, створювати власні цифрові продукти. 

Центром адміністрування Microsoft 365 призначено 500000 
безкоштовних ліцензій для викладачів та 1000000 для здобу-
вачів освіти.

У БІНПО в умовах карантинних заходів для забезпечення якості освіти, ефективної ро-
боти науково-педагогічних працівників та замовників освітніх послуг створено цифрові 
робочі місця, які забезпечують присутність викладачів у режимі реального часу та дають 
можливість проводити онлайн-зустрічі, зокрема аудіо-, відео-та вебконференції, а також за-
сновані на використанні електронного документообігу, безпаперових цифрових техноло-
гіях, хмарних технологіях та кіберзахисту. Додатково організовано віртуальні комунікатив-
ні майданчик для проведення онлайн-занять із застосуванням програм відеокоференцій,  
зокрема myownmeeting.net, Zoom, myownconference.com.ua, каналу youtube.com 
тощо. За необхідності проводиться анкетування та онлайн-інтерв’ювання, зокрема 
ресурсу https://ovr.com.ua.
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Серед цифрових технологій, які використовуються в освітньому процесі БІНПО, найпо-
ширенішими в 2020 році були такі:

• цифрові технології колективної комунікації. Технології відеозустрічей (напри-
клад, myownmeeting.net, myownconference.com.ua, zoom.us, Skype, jitsi.org, youtube.com) 
для проведення онлайн-заходів у відео- та аудіо- форматах, а саме онлайн-занять, веб-кон-
ференцій, засідань кафедр;

• хмарні технології Google для роботи з документами, розробки календарів для ві-
зуалізації строків та етапів реалізації проєктів, аналітики та зворотного зв’язку щодо якості 
надання освітніх послуг;

• соціальні мережі, зокрема Facebook, Instagram для обміну персональними профі-
лями, а також повідомлення як новин, так і наукових, законодавчих, нормативно-правових 
та громадських новин у сфері освіти;

• Youtube як для проведення наукових та освітніх заходів онлайн, так і збереження 
для можливості подальшого переглядів;

• технології кіберзахисту включають використання програмних засобів для забезпе-
чення інформаційної безпеки Інституту та персональних комп’ютерів працівників;

• цифрові технології аналізу академічної доброчесності, зокрема використання 
програм аналізу плагіату https://www.copyscape.com/, https://unicheck.com/, https://www.
plag.lv/ та інші;

• технології візуалізації освітнього контенту, наприклад, мультимедійні презента-
ції, інфографіка, відеоінфорграфіка,  інтелект-карти, таймлайни, QR-коди, хмари слів, скрай-
бінг, гейміфікаціїя, 3d моделювання, доповнена (AR) та віртуальна (VR) реальності, відео;

• технології електронне тестування та аналітики в освітньому процесі, що вклю-
чають використання електронних тестів, упровадження Plickers як хмарної технології фрон-
тального опитування, електроних тестів Google Форми, Майстер-Тест, Quizlet, Online Test 
Pad, Тесторіум та ін.;

• створення профілів науково-педагогічних працівників в наукових та наукоме-
тричних базах даних – ORCID, Web of Science, Google Scholar, Електронна бібліотека НАПН  
України.

У Білоцерківський інститут неперервної 
професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН Укра-
їни працює Консалтинговий центр «Но-
вітні педагогічні і виробничі технології» 
(http:stehnology@ukr.net). Діяльність Центру 
передбачає науково-методичний супровід без- 
перервного професійного розвитку педагогів 
в умовах неформальної та інформальної осві-
ти та надання дорадницької, консультативної, 
фасилітативної допомоги, поширення кращих 
освітніх практик. Місією Центру є сприяння професійному розвитку педагога впродовж 
життя. У створеному мережевому освітньо-цифровому педагоги можуть отримати компе-
тентні відповіді на актуальні запитання.

Стратегія діяльності Консалтингового центру реалізується за такими напрямами: 
• підвищення кваліфікації педагогів, які бажають зростати професійно шляхом нефор-

мальної та інформальної освіти;
• сприяння впровадженню в закладах П(ПТ)О освіти новітніх педагогічних і виробни-

чих технологій, кращих освітніх практик; 
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• створення умов для професійно-особистісного розвитку педагога.
Діяльністю Центру  вже охоплено близько 500 замовників освітніх послуг. 
Науково-педагогічні працівники кафедр створюють інноваційне освітнє середовище, що 

мотивує слухачів та здобувачів вищої освіти до навчання та плідної комунікації, обміну дос- 
відом роботи, у тому числі у віртуальному просторі. 

Публічність інформації про діяльність Інституту забезпечується згідно з Законом 
України «Про освіту» (стаття 30 «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти»), 
наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2015 р. № 166 «Деякі питання опри-
люднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів». Так, у 2020 р. створено 
новий сайт БІНПО (http://binpo.com.ua/), який повністю відповідає сучасним вимогам, 
як до контенту (представлено загальну нормативну базу Інституту, інформацію для ключо-
вих стейкголдерів, здобувачів освіти, інформацію про освітні кластери структурних підроз-
ділів інституту тощо), так і до інтерферфейсу користувача (зручна навігація, динамічність, 
елементи зворотного зв’язку тощо). На офіційному сайті Інституту розміщено: загальні 
аналітичні матеріали про діяльність Інституту, плани роботи Інституту, звіти директора, річ-
ні звіти за різними напрямами діяльності.

Інформація з кадрових питань: керівний склад Інституту,   склад кафедр і структурних під-
розділів, перелік вакантних посад, призначення на які здійснюється на конкурсних засадах.

Інформація для вступників: перелік спеціальностей та спеціалізацій, на які оголошено 
прийом, правила прийому; склад, контакти та розклад роботи відбіркової комісії; розмір 
плати за навчання тощо.

Інформація для здобувачів ви-
щої освіти: освітні програми, си-
лабуси навчальних дисциплін, 
розклади занять, розклади робо-
ти екзаменаційних комісій, участь 
здобувачів вищої освіти у конкур-
сах і олімпіадах, методичні реко-
мендації до організації та прове-
дення практики студентів, зразки 
документів.

Інформація для слухачів: річний план-графік підвищення кваліфікації, освітньо-профе-
сійні програми підвищення кваліфікації, робочі навчальні програми модулів та спецкурсів, 
вартість навчання, розклади занять, отримання свідоцтв.
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Інформація про наукову діяльність: напрями наукової діяльності і наукові проєкти; звіти 
про наукову діяльність, конференції, семінари, конкурси та виставки, що проводяться в Ін-
ституті.

Інформація щодо фінансової діяльності БІНПО: кошторис Університету на кожний рік та 
зміни до нього, річний фінансовий звіт з урахуванням інформації про надходження та вико-
ристання коштів, інформація щодо проведення тендерних процедур.

Інформація для стейкголдерів тощо.
Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті систематично оновлюється.
Інформаційна система внутрішнього забезпечення якості освіти забезпечує моніторинг 

якості, оперативний облік процесів та ресурсів, аналітичну обробку, оперативний пошук, 
передачу та надання необхідної інформації. 

Інформаційна система створює інформаційний простір, що базується на принципах 
системності, розвитку, сумісності, стандартизації та ефективності. 

Діяльність інституту широко представлена в соціальних мережах, зокрема ресурсами ка-
федр, структурних підрозділів та власних сторінок Інституту в мережі Facebook.



12

Розвиток економіки держави залежить від підготовки конкурентоспроможного пер- 
соналу. 

Українська система вищої освіти постала перед низкою викликів: по-перше, глобалізація, 
що спонукає до жорсткої конкуренції у боротьбі за ресурси, у тому числі за кваліфіковані 
кадри; по-друге, інформатизація суспільства, що пришвидшує темпи діяльності та розвитку 
освіти; по-третє, демографічні зміни, що потребують швидкої адаптації закладів освіти до 
діяльності в нових демографічних та соціальних реаліях. Активізація діалогу між закладом 
вищої освіти, владою та громадськістю, обговорення перспектив інституційного розвитку 
системи освіти і навчання, розбудови її інституційної спроможності, розроблення механіз-
мів реагування закладу вищої освіти на пропозиції роботодавців, органів управління осві-
тою характеризує та забезпечує ефективне виконання всіх її функцій. 

За роки незалежності України зроблено знач-
ні кроки для реформування національної сис-
теми вищої освіти, забезпечення її якості, підви-
щення конкурентоспроможності і престижності 
на світовому ринку.

Чинна державна політика у сфері вищої освіти 
спрямована на: 

• розширення фінансової автономії закладів 
вищої освіти для здійснення освітньої, наукової  

і міжнародної діяльності (Постанова «Про розподіл видатків державного бюджету між за-
кладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності»  
№ 1146 від 24 грудня 2019 р.); 

• упровадження прозорих і справедливих умов доступу до якісної вищої освіти та під-
вищення вступних вимог для вступників (єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄВІ) із 
використанням зовнішнього незалежного оцінювання зі спеціальностей, необхідних для до-
ступу до професій, для яких запроваджене додаткове регулювання; прозорі механізми роз-
поділу державного замовлення, зокрема адресне розміщення, широкий конкурс, формуль-
ний розподіл);

• зміну підходів до управління закладами вищої освіти (наглядові ради в системі управ-
ління закладами вищої освіти, управлінська автономія, антикризовий менеджмент тощо); 

• запровадження електронне ліцензування діяльності у сфері вищої освіти та елек- 
тронної системи моніторингу працевлаштування випускників закладів вищої освіти;

РОЗДІЛ І

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ  
ВИЩОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

1.1. ТРЕНДВОТЧІНГ РИНКУ ПРАЦІ 2

2 Трендвотчінг – (від англ. trend– тенденція, англ. watching – спостереження) означає діяльність, що спрямована на спо-
стереження за новими тенденціями. Цей термін, як правило, використовується для позначення діяльності вузькопрофіль-
них відділів маркетингових компаній або самостійних трендвотчінгових агентств, які займаються постійним моніторингом 
нових трендів і прогнозуванням їх затребуваності й успішності в кінцевого споживача в майбутньому.
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• розширення доступу вступників, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, 
до українських закладів вищої освіти тощо.

Для модернізації системи вищої освіти, інформаційного та методичного супроводу в умо-
вах знаннєвого суспільства сформовано систему стандартів вищої освіти, яка відповідає  
Національній рамці кваліфікацій (затверджено 98 стандартів вищої освіти за рівнем бакалав-
ра та 45 стандартів – за рівнем магістра), прийнято Закони України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», «Про фахову передвищу освіту», проєкт Положення про дуальну форму здобуття  
вищої освіти. Розпочато пілотний проєкт з дуальної освіти у закладах фахової передвищої та 
вищої освіти. Підписано кредитну угоду між Україною та Міжнародним банком реконструкції 
та розвитку для підтримки реформ у сфері вищої освіти. 

За статистичними даними3, в Україні в 2019–
2020 роках функціонували 619 закладів вищої 
освіти, із них 504, засновані на державній та ко-
мунальній формах власності, 115 – приватній та 
корпоративній. На початок 2019–2020 навчаль-
ного року в закладах вищої освіти навчалось  
383 865 студентів, уперше прийнятих на нав-
чання, із них – за денною формою (63,8%), ве-
чірньою (0,3 %), заочною (35,8 %). 

Закладів вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації 
(коледжі, технікуми, училища) нараховувалось 338 (державна форма власності – 301, при-
ватна та корпоративна – 37). Кількість студентів у них становила 17 3585 осіб, прийнятих на 
навчання – 47 087 осіб, випущених із закладу вищої освіти – 50246. Закладів вищої освіти  
ІІІ–IV рівнів акредитації (університети, академії, інститути) функціонувало 281, із них 203 – 
державна та комунальна, 78 – приватна форма власності. Кількість студентів – 1266 121, прий- 
нятих на навчання 250055, випущених із ЗВО – 333 619.

Аналіз галузевої спеціалізації закладів ви-
щої освіти засвідчує неоднорідність представ-
лення тих чи інших галузей (спеціальностей) 
підготовки фахівців. Так, у 2019–2020 навчаль-
ному році у закладах вищої освіти І–ІІ рів- 
нів акредитації із 47 087 студентів, уперше 
прийнятих на навчання переважали напря-
ми підготовки (спеціальності) таких галузей 
знань: охорона здоров’я (23,4%), освіта/педа-
гогіка (12,5%), культура і мистецтво (10,7%), 
управління та адміністрування (8,5). Закла-

ди вищої освіти ІІІ–IV рівнів акредитації (університети, академії, інститути) демонстрували 
дещо іншу диспозицію галузевої спеціалізації здобувачів освіти. Із 250 055 студентів, упер-
ше прийнятих на навчання в 2019–2020 навчальному році в заклади вищої освіти ІІІ–IV рів-
нів акредитації, найбільша частка припадає на галузі знань: управління та адміністрування  
(13,1 %); освіта/педагогіка (10,2 %); інформаційні технології (8,8 %); право (7,1%); охорона здо-
ров’я (6,5 %); соціальні та поведінкові науки (4,9 %).

У 2019–2020 роках навчання студентів-іноземців у закладах вищої освіти значно переви-
щувало показники попередніх років і складало 60 006 осіб (пор.: 2018–2019 рр. – 54 556 осіб; 

3 Державна служба статистики України. Освіта. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
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2017–2018 рр. – 48991; 2016–2017 рр. – 52 147). У коледжах, технікумах, училищах навчалось 
177 студентів; в університетах, академіях, інститутах – 59 829 студентів.

За даними Державної служби статистики4, у закладах 
професійної освіти випущено 114 091 фахівців. Із них про-
ходили професійне навчання незайняте населення – 2 557, 
працівники підприємств – 15 790; підвищували кваліфікацію 
за категорією «незайняте населення» – 881, працівники під-
приємств – 3 383 (таблиця 1.1.1).

Таблиця 1.1.1 
Основні показники діяльності закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти України в 2020 році

За даними Державної служби статистики, у 2019–2020 роках спостерігається знижен-
ня чисельності випускників закладами професійної освіти, зокрема 2019 р. – 123 986  осіб,  
2020 р. – 114 091 особа (табл. 1.1.2.).

Таблиця 1.1.2

Кількість 
учнів, 

слухачів 
на кінець року

Прийнято 
учнів, слухачів

Підготовлено (випущено) 
кваліфікованих  

робітників

Усього 246 855 127 906 114 091

У тому числі

   проходили професійне навчання

      незайняте населення 709 1 990 2 557

      працівники підприємств 8 144 15 532 15 790

   підвищували кваліфікацію

      незайняте населення 90 856 881

      працівники підприємств 511 3 441 3 383

4 Державна служба статистики. 4Державна служба статистики України. Освіта. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
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У звіті Світового банку «Дослідження сфери освіти в Україні 
до більшої результативності, справедливості та ефектив-
ності»5 зазначається, що система підготовки кваліфікова-
них кадрів досі не відповідає потребам фахівців, націо-
нальної економіки і суспільства. Причина, на нашу думку, 
криється у відсутності налагодженої схеми партнерських 
зв’язків між бізнесом, роботодавцями, ринком праці і за-
кладами освіти. Застарілі стандарти української освіти 
не встигають за технологічним прогресом, інноваціями 
та щораз більшим попитом у релевантних економічним 
та соціокультурним викликам фахівцях. У результаті маємо 
ринок праці, що характеризується професійно-кваліфікацій-
ним дисбалансом попиту і пропозиції робочої сили. Тому об’єк-
тивною є потреба в підвищенні якості професійної підготовки кваліфікованих працівників  
з урахуванням освітніх і суспільних викликів, вимог світового і вітчизняного ринку праці, 
ключових стейкголдерів. Це, у свою чергу, передбачає вдосконалення моделей підвищення 
кваліфікації педагогів в контексті формування та розвитку ключових, фахових та міжпредмет-
них компетентностей.

За даними Світового банку «Навички для сучасної України»6, 
для української системи освіти характерне повільне впрова-
дження ринково орієнтованих реформ, їй бракує гнучкості, 
стандартів якості та орієнтації на потреби ринку праці. Зо-
крема половина робочих місць припадає на низькопродуктивні 
галузі; кожен п’ятий працівник зайнятий у неформальному секто-
рі; неповна зайнятість набула великих масштабів; рівень неактив-
ності населення старшого віку є одним з найвищих у Європі. 

Більшість опитаних роботодавців вважають, що система освіти не готує достатньої кілько-
сті фахівців із практичними навичками, необхідним типом або рівнем навичок чи актуаль-
ними знаннями. Навички, які цінуються на ринку, розвиваються в процесі неформального 
і формального навчання, а також навчання та професійної підготовки на робочому місці. 
Майже 70 % опитаних підприємств підтвердили, що випускники закладів загальної серед-
ньої, вищої та професійної (професійно-технічної) 
освіти не володіють практичними навичками або 
сучасними знаннями; понад 58 % зазначили від-
сутність типів та рівнів навичок, необхідних ро-
ботодавцям. Вища освіта і система професійного 
навчання не завжди формує і розвиває передові 
когнітивні (вирішення проблем і комунікабель-
ність), соціоемоційні (самоорганізація та стійкість) 
та технічні (комп’ютерні навички та спеціалізовані 
галузеві знання) навички, потрібні на сучасному 
ринку праці.

5 Дослідження сфери освіти в Україні До більшої результативності, справедливості та ефективності: звіт Світового банку. 
Режим доступу: https://documents1.worldbank.org/curated/en/790931568661644788/pdf/Overview.pdf?fbclid=IwAR18SohI4
nywt6qzgpbVoFwcwK8GI_FgLjD_Cqt8iGoc4wgETV8_R8NacCo

6 Ximena Del Carpio, Olga Merchant, Noel Mueller and Anna Olefir 2017. Skills for modern Ukraine. Review. World Bank, 
Washington, DC. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO/ Retrieved from: https://openknowledge.worldbank.org/
bitstream/handle/10986/25741/210890ovUK.pdf?sequence=5
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Європейський центр розвитку професійної освіти – Cedefop – опублікував звіт «Прогноз 
навичок: тенденції та виклики до 2030 року»7, в якому розглядаються тенденції розвит-
ку робочої сили в Європі, наслідки для конкретних професій, невідповідність кваліфікацій s 
навичок потребам ринку праці, а також зміни у змісті робочих функціональних обов’язків на 
період до 2030 року.

Для надзвичайно динамічних та конкурентних ринків праці, ключовим фактором є інвес-
тування у навички та компетенції громадян. 

Згідно з прогнозами Європейського центру розвитку професійної освіти, чисельність 
населення працездатного віку в цілому зростатиме, але при цьому тенденції в різних кра-
їнах будуть відрізнятися. У середньостроковій перспективі, загальна зайнятість в період  
2020–2025 рр. щорічно зростатиме на 0,5 %, а потім цей ріст уповільниться в результаті дов-
гострокових демографічних тенденцій. В таких країнах, як Болгарія, Німеччина, Естонія, Хор-
ватія, Латвія та Литва кількість зайнятих зменшиться у зв’язку зі старінням населення та мі-
грацією.

Cedefop прогнозує скорочення службових обов’язків, 
пов’язаних із фізичною працею, і ріст інтелектуальних зав-
дань, що призведе до зростання кількості робочих місць  
у таких сферах як управління, професії, що потребують 
розумової праці, а також у харчовій та готельній промис-
ловості, сфері роздрібної торгівлі. Таким чином, як перед-
бачає Cedefop, для виконання службових обов’язків у май-
бутньому будуть затребувані такі компетенції як ділова 
грамотність, математичні навички (бухгалтерський облік 
та аналітика), творчість, здатність вирішувати проблеми, 
збір та оцінка інформації, знання інформаційно-комп’ю-
терних технологій та навички програмування. Соціальні 
навички, такі як догляд, продаж, навчання, управління, ав-
тономія і робота в команді, також залишаться важливими 
для багатьох завдань, що стосуються роботи з людьми.

Відповідно до прогнозів Cedefop, зростання зайнятості в освітній сфері буде обмеженим, 
що є прямим результатом заходів жорсткої економії. Незважаючи на те, що в деяких країнах 
очікується помірне зростання, загалом у педагогічній професії передбачається скорочення 
робочих місць. Зокрема, кількість вчителів скоротиться більш ніж на 1,5 % в Болгарії та Пор-
тугалії, від 1,5 до 0,5 % – в Німеччині, Іспанії, Латвії, Литві, Нідерландах, Польщі, Словенії, Сло-
ваччині, Великобританії; майже не зміниться (коливання +/-0,5 %) – в Данії, Ірландії, Франції, 
Угорщині, Румунії, Норвегії, Ісландії, на Кіпрі та Мальті» незначно зросте на 0,5–1,5 % – в Бель-
гії, Чехії, Естонії, Греції, Італії, Люксембурзі, Австрії, Фінляндії, Швеції, Швейцарії, Македонії; 
виросте більш ніж на 1,5 % в Хорватії та Туреччині.

Політика у сферах освіти та зайнятості реагуватиме на трансформації на ринку праці. Вони 
ставлять питання, чи буде навчання дорослих достатнім для забезпечення підвищення ква-
ліфікації та перекваліфікації робочої сили у цифрову еру; яким чином можна захистити за-
йнятість у секторах з найбільшим поширенням технологій. Cedefop закликає політиків, які 
приймають рішення щодо освітньої політики, тісно співпрацювати з соціальними партнера-
ми з метою забезпечення того, щоб працівники володіли належними навичками для своєї 
роботи, та з метою уникнення невідповідності кваліфікацій.

7 Skills forecast trends and challenges to 2030. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. 137р.
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Дефіцит необхідних навичок працівників менше 
відчувається в галузях відновлюваної енергетики 
й агровиробництва. Про невідповідність навичок, 
якими володіють працівники фірми, та навичками, 
які потрібними фірмам для досягнення їхніх бізнес- 
цілей, повідомляє щонайменше одна фірма із п’яти 
опитаних. Результати вивчення потреб фірм, які 
повідомили про істотну невідповідність навичок 
своїх працівників, розподілились за галузями, (%): 
агровиробництво (Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська) – 48 %, агропереробка  
(м. Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська області) – 45 %, відновлювальна енергетика 
(м. Київ, Львівська, Черкаська обл.) – 29 %, інформаційні технології – 21 % (м. Київ, Харківська, 
Дніпропетровська обл.).

За результатами оцінювання українських закладів професійної освіти, система розвит-
ку робочої сили характеризується яскраво вираженими структурними проблемами  
і низькими показниками ефективності порівняно з міжнародними стандартами та 
потребує реформування трьох комплексних компонентів, зокрема вдосконалення 
стратегічної основи, системного нагляду та надання послуг. Оцінка ґрунтується на 
даних дослідницької ініціативи SABER (Системний підхід до покращення освітніх результа-
тів) Cвітового банку, розробленої з метою оцінювання політик і закладів системи розвитку 
робочої сили. Три комплексні компоненти – стратегічна основа, системний нагляд і надання 
послуг – оцінюються за шкалою від одного (обмежений рівень розвитку та організації) до 
чотирьох балів (система розвитку робочої сили прогресивна, встановлює світові стандарти 
світової практики). Українська система розвитку робочої сили оцінюється на рівні між двома 
і трьома балами, як система, що перебуває на початкових етапах розвитку, однак має певні 
усталені характеристики.

Упродовж 2018 р. наукові дослідження і розробки (далі − НДР) в Україні виконували 950 ор-
ганізацій, 48,1 % з яких належали до державного сектору економіки, 37,0 % – підприємниць-
кого, 14,9 % – вищої освіти.  На підприємствах та в організаціях, які здійснювали НДР, кількість 
виконавців таких робіт на кінець 2018р. становила 88,1 тис. осіб (з урахуванням сумісників та 
осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру), з яких 65,4 % – дослідники.

Частка виконавців НДР (дослідників, техніків і допоміжного персоналу) у загальній кіль-
кості зайнятого населення становила 0,54 %, у тому числі дослідників – 0,35 %. Питома вага 
докторів наук та докторів філософії (кандидатів наук) серед виконавців НДР становила  
29,3 %, серед дослідників – 44,7 %.

У 2018 році 22,4 % загального обсягу витрат були спрямовані на виконання фундаменталь-
них наукових досліджень, які на 91,9 % профінансовано за рахунок коштів бюджету9. Част-
ка витрат на виконання прикладних наукових досліджень становила 21,3 %, які на 58,1 % 
фінансувалися за рахунок коштів бюджету та на 23,6 % – за рахунок коштів організацій 
підприємницького сектору. Майже половина обсягу витрат, направленого на виконання 
фундаментальних наукових досліджень, припадала на галузь природничих наук, 24,8 % – 
технічних, 8,7 % – сільськогосподарських. На виконання прикладних наукових досліджень 
спрямовано 37,8 % витрат галузі технічних наук, 23,2 % – природничих, по 12,9 % – медичних  

8 Ximena Del Carpio, Olga Merchant, Noel Mueller and Anna Olefir 2017. Skills for modern Ukraine. Review. World Bank, 
Washington, DC. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO/ Retrieved from: https://openknowledge.worldbank.org/
bitstream/handle/10986/25741/210890ovUK.pdf?sequence=5

9 Державна служба статистики України. Освіта. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
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та сільськогосподарських. Більша частина (88,9 %) витрат на виконання науково-технічних 
(експериментальних) розробок припадає на галузь технічних наук (таблиця 1).  

У 2019 році кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розро- 
бок – 79262 осіб, із них 8,2 % мають науковий ступінь доктора наук, 21,4 – доктора філософії 
(кандидата наук).

З метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологіч-
ного та інноваційного розвитку країни, забезпечення потреб суспільства, ринку праці і дер-
жави у кваліфікованих фахівцях ученими НАПН України упродовж усіх років незалежності 
здійснювався всебічний, системний та послідовний науковий і методичний супро-
від реформування та розвитку національної системи вищої освіти, забезпечення її  
якості. Розроблена система наукового і методичного супроводу реалізується через чітко 
визначену послідовність дій, змісту, методів, спроєктованих на розв’язання проміжних цілей 
і наперед визначений кінцевий результат, забезпечує максимальну активність учасників ос-
вітнього процесу з використанням сучасних цифрових, андрагогічних, інтерактивних, акме-
ологічних технологій тощо. 

Сьогодні для закладів вищої освіти є важливим не лише забезпечення споживачів його по-
слуг певною професією, що користується попитом на ринку праці, а досягнення ними певно-
го освітнього рівня, розвиток компетентностей, що забезпечують конкурентоспроможність 
на регіональному ринку праці. У цьому випадку якість «освітнього товару» буде відповіда-
ти вимогам «споживача» – ринку праці і роботодавця. Тому особливого значення набуває 
розроблення механізму відповідності ринку освітніх послуг потребам ринку праці з ураху-
ванням збалансованості попиту і пропозиції робочої сили; розвиток професійного навчання 
персоналу на виробництві та навчання безробітних громадян; надання профорієнтаційної 
допомоги учнівській молоді та іншим категоріям населення тощо

Оприлюднюючи результати попередніх досліджень, науково-педагогічні працівники  
БІНПО неодноразово привертали увагу педагогічних і управлінських кадрів до багатьох не-
узгоджених позицій між вимогами, теорією і практикою підготовки конкурентоздатного на 
ринку освітніх послуг фахівця, необхідністю створення гнучкого, конкурентного, відкритого 
освітнього середовища з домінуванням альтернативних компетентнісно орієнтованих моде-
лей саморозвитку й самовдосконалення фахівців. 

Рис. 1.1.1. Розподіл загального обсягу витрат на виконання наукових досліджень і розробок  
за джерелами фінансування у 2018 році, %
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SWOT-АНАЛІЗ здійснюється для того, щоб 
зрозуміти які є можливості і загрози для  
досягнення місії БІНПО.

Таблиця 1.2.1 
Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища БІНПО

1.2. SWOT-АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ 
НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

                  СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ

•  Великий досвід у сфері підвищення кваліфікації
•  Позитивний професійний імідж серед замовників освітніх 
послуг
•  Варіативність змісту і форм підвищення кваліфікації
•  Наявність офіційного сайту, сторінки у Фейсбуці
•  Наявність бази даних потенційних клієнтів, замовників  
освітніх послуг
•  Маркетингова політика
•  Вивчення актуальних освітніх потреб замовників освітніх 
послуг
•  Система мотивації персоналу
•  Регулярне підвищення професійного рівня працівниками
•  Сформованість корпоративного онлайн середовища
•  Акумулювання і впровадження інноваційного досвіду
•  Налагоджені партнерські стосунки із закладами професійної, 
фахової передвищої освіти 
•  Довіра освітянської спільноти 

•  Недосконалість стратегічного планування
•  Не використовуються адресно спрямовані рекламні 
технології 
•  Відсутність власного приміщення, гуртожитка
•  Плинність кадрів
•  Нелінійний попит на освітні послуги важко підда-
ється регулюванню (перенавантаження науково-пе-
дагогічних працівників у певні періоди)
•  Недосконалість програмного забезпечення, яке 
використовується для організації освітнього процесу 
•  Централізована система прийняття рішень  
уповільнює виробничі процеси
•  Опір нововведенням з боку частини персоналу
•  Недостатньо сформована корпоративна культура  
і командні цінності
•  Нерозвиненість альтернативних джерел  
фінансування
•  Застаріла нормативно-правова база, яка регулює 
діяльність

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ
•  Вимоги на державному рівні щодо забезпечення  
функціонування у закладі професійної освіти внутрішньої 
системи якості
•  Розвиток технологій
•  Поширення проєктів
•  Нові освітні технології і практики
•  Поява нових спеціалізацій/ функцій в освіті
•  Мобільність партнерських зв’язків
•  Грантово-проєктна діяльність
•  Маркетинг освітніх послуг

•  Посилення позицій конкурентів
•  Утруднення з набором нового персоналу
•  Низька оплата праці працівників
•  Недостатній рівень цифрової грамотності значної 
частини замовників освітніх послуг 
•  Невизначеність підходів щодо фінансового  
забезпечення на державному рівні
•  Низький статус педагогічного працівника
•  Втрата стабільного фінансування
•  Нестабільність економіки
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Українська система вищої, професійної і фахової передвищої освіти постала перед низ-
кою глобальних викликів: по-перше, глобалізація, що спонукає до жорсткої конкуренції 
у боротьбі за ресурси, у тому числі за кваліфіковані кадри; по-друге, цифровізація суспіль-
ства, що пришвидшує темпи діяльності та розвитку освіти; по-третє, демографічні зміни, 
що потребують швидкої адаптації закладів освіти до діяльності в нових демографічних та 
соціальних умовах, необхідність упровадження освіти протягом життя і відповідних андра-
гогічних технологій; по-четверте, невідповідність змісту та якості освіти актуальним по-
требам суспільства та національної економіки, низька інтенсивність взаємодії з наукою та 
бізнесом тощо. Активізація взаємодії між закладом освіти, бізнесом і громадськістю, обгово-
рення перспектив інституційного розвитку системи вищої, професійної та фахової передви-
щої освіти, розбудови її інституційної спроможності, розроблення механізмів реагування на 
пропозиції роботодавців і ключових стейкголдерів, органів управління освітою характери-
зує та забезпечує ефективне виконання всіх її функцій.

Стратегія розвитку закладу базується на сучасному законодавчому та нормативному за-
безпеченні, науково обґрунтованих критеріях оцінювання якості освітнього процесу, дер-
жавних стандартах вищої і професійної освіти, результатах моніторингу попиту та пропози-
цій потреб регіональних ринків праці в конкурентоспроможних фахівцях. Це означає, що 
вітчизняні заклади вищої освіти мають розвиватися на основі світових стандартів і переві-
реної багаторічним досвідом кращої світової практики з прозорим державно-громадським 
управлінням і формувати інституційну спроможність, розробляти механізми оператив-
ного реагування на пропозиції регіонального ринку праці. Процес підготовки компетент-
них і конкурентоспроможних фахівців  потребує оптимізації і поглиблення базових знань, 
диференціації й інтеграції змісту освіти за основними напрямами майбутньої професійної 
діяльності; посилення професійної орієнтації, розвитку критичного мислення; розвитку 
Soft Skills тощо. 

Особливого значення набуває розроблення механізму відповідності ринку освітніх 
послуг потребам ринку праці з урахуванням збалансованості попиту і пропозиції ро-
бочої сили; розвиток професійного навчання персоналу на виробництві та навчання 
безробітних громадян; застосування гнучких компетентнісно орієнтованих техно-
логій професійного навчання, перенавчання і підвищення кваліфікації виробничого 
персоналу; надання профорієнтаційної допомоги учнівській молоді та іншим катего-
ріям населення.

Розробка Стратегії розвитку БІНПО зумовлена необхідністю здійснення змін, спрямова-
них на досягнення найвищої якості освіти та освітніх послуг і конкурентоспроможно-
сті закладу в новому соціокультурному контексті. Стратегія дасть можливість поєднати 
в діяльності закладу підготовку фахівців вищої кваліфікації, наукові дослідження та просвіт-
ницьку роботу серед населення. 

Основоположними принципами розробки Стратегії розвитку Білоцерківського ін-
ституту неперервної професійної освіти є: 

• окреслення стратегічних, операційних цілей розвитку БІНПО відповідно до вітчизня-
них і світових освітніх трендів, визначення завдань і механізмів та етапів їх розв’язання; 

• розроблення теоретико-методологічного, науково-методичного та цифрового су-
проводу розвитку вищої, професійної та фахової передвищої освіти;

• орієнтація на досягнення найвищої якості освіти та освітніх послуг;

1.3. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ 
РОЗВИТКУ БІНПО
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• максимальна компетенізація освітнього процесу, перегляд традиційного арсе-
налу засобів, принципів, технологій, при цьому має надаватися перевага суб’єктній актив-
ності й творчості замовника освітніх послуг, який самостійно моделює та зреалізовує інди-
відуальну освітню траєкторію, визначає параметри процесу навчання (зміст, тривалість, 
форми, методи, програми, засоби та ін.), здійснює цілепокладання і конструктивну корек-
цію в принципово нових умовах, варіативно прогнозує результати професійно-педагогічної  
діяльності;

• методична та експертна підтримка розвитку національної (зовнішньої) та інституцій-
ної (внутрішньої) систем забезпечення якості вищої освіти;

• інтеграція освітнього процесу, науки і виробництва із залученням до освітнього про-
цесу висококваліфікованих працівників виробництва та сфери послуг, роботодавців та клю-
чових стейкголдерів тощо;

• розвиток науково-педагогічного і матеріально-технічного потенціалу;
• активна інтеграція у світовий інформаційний простір, членства в міжнародних освіт-

ніх організаціях; 
• збереження й посилення провідної ролі закладу в системі національної освіти. 
При розробці Стратегії були враховані вимоги нормативно-правових актів, методич-

ні документи у сфері реформування освіти, науки, зокрема відповідно до Закону України 
«Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про наукову і науково-тех-
нічну діяльність», Закону України «Про інноваційну діяльність», Стратегія розвитку освіти  
в України на 2012–2021 рр., Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європей-
ському просторі вищої освіти (ESG), Рекомендації Національного агентства із забезпечен-
ня якості вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості, 
інших нормативно-правових документів, а також «Положення про організацію освітнього 
процесу у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти», «Положення про 
впровадження європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів  
у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти», «Положення про організа-
цію освітнього процесу за дистанційною формою навчання у Білоцерківському інституті 
неперервної професійної освіти», «Положення про освітню, організаційну, інформаційну, 
консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти у Білоцерківському інсти-
туті неперервної професійної освіти», «Положення про дотримання принципів академічної 
доброчесності у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти» та інших ло-
кальних нормативних документів. 

У Стратегії терміни вживаються в такому значенні:
• Академічна доброчесність (academic integrity) – у широкому розумінні й відповід-

но до визначення Міжнародного Центру Академічної доброчесності (ICAI, 2013) це сліду-
вання академічною спільнотою принципам, що базуються на таких фундаментальних цін-
ностях, як чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність, мужність за будь-яких 
обставин та у будь-яких умовах. Відповідно до законодавства України, «Академічна добро-
чесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 
керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження 
наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 
наукових (творчих) досягнень» (ст. 42 ЗУ «Про освіту»). Академічна свобода – самостійність  
і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-пе-
дагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи 
слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і ви-
користання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, встановлених законом.
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• Гарант освітньої програми – це науково-педагогічний працівник, який/яка пра-
цює за основним місцем роботи, несе відповідальність за якість освітньої програми, 
має науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною чи спорідненою до освітньої 
програми спеціальністю, або належний досвід роботи в галузі. Призначення, права та 
обов’язки гаранта освітньої програми відносяться до автономії закладу вищої освіти. Цей 
працівник/працівниця може виступати гарантом лише однієї освітньої програми. Гарант 
освітньої програми може працювати на відповідній кафедрі. Дуальна освіта ґрунтується 
на таких формах організації освітнього процесу, що поєднують, одного боку, навчання на 
території та за правилами ЗВО, а з іншого – безпосередньо на робочому місці: на виробни-
цтві, в установі, організації, або «в полі». Передбачає активну участь працедавців, насам-
перед у наданні можливостей здобувачам вищої освіти опановувати практичні навички, 
залученні викладачів-практиків, розвитку матеріально-технічної бази ЗВО, розробці но-
вих методичних підходів.

• Дуальна освіта має на меті розвивати у здобувачів вищої освіти практичне розумін-
ня особливостей своєї професії, адаптувати освітній процес у ЗВО до вимог ринку праці. 
Наявність елементів дуальної освіти не є обов’язковою при акредитації освітніх програм. 
Однак наявність таких елементів надає освітній програмі суттєві переваги.

• Здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у закладі вищої освіти на певному 
рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації.

• Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли 
уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей (результатів нав-
чання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується відповідним документом 
про вищу освіту.

• Компетентність – здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися, провадити 
професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації знань, умінь, навичок, 
способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей.

• Лідерство у закладах вищої освіти є командним поняттям. Воно означає ініціатив-
ність, відповідальність, взаємну вимогливість, здатність самостійно приймати необхідні рі-
шення на всіх рівнях управління ЗВО. Тобто кожен член інститутської громади (науково-пе-
дагогічний, здобувач вищої освіти, співробітник) є лідером, відповідальним за свій ЗВО  
в межах власної компетенції, а також згідно з місією та стратегією розвитку закладу. Особи-
сті лідерські риси випускників закладів вищої освіти вітаються у будь-яких сферах суспіль-
ного життя. Тому лідерство також розглядається у контексті політики soft skills. 

• Моніторинг – це відстеження, діагностика, прогнозування результатів діяльності 
учасників освітнього процесу в контексті забезпечення якості вищої освіти в Інституті за 
допомогою спеціальних методик і заходів, серед яких – опитування.

• Наукова доброчесність (research integrity) – здійснення наукових досліджень у спо-
сіб, який дозволяє іншим мати довіру до методів, що використовувалися, та до результатів, 
що одержані, а також додержання професійних стандартів.

• Недостатня академічна якість (poor academic quality, poor academic practice) – це 
академічний проступок, який характеризується наявністю помилок у цитуванні при зага-
лом присутніх спробах автора робити посилання. Недостатня академічна якість належить 
до поганих практик цитування (наприклад, копіювання незначного за обсягом тексту, що 
запозичений із джерела без належного цитування у тексті при наявності джерела у бібліо-
графії, або включення незначного за обсягом тексту із посиланням, але без використання 
лапок), яких необхідно уникати. 

• Недбайливе цитування (sloppy authorship, sloppy science) – недбайливе звернення 
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до джерельної бази, що означає наявність спроби автора зробити посилання, проте  
зробленої недосконало, неохайно, недбайливо.

• Процедура (від лат. procedo – просуваюсь, проходжу) означає офіційно встановле-
ний порядок здійснення освітньої діяльності в Інституті, послідовність дій стейкголдерів 
при здійсненні участі в освітньому процесі для внесенні пропозицій для покращення якості 
вищої освіти в Інституті.

• Опитування – методика вивчення думки репрезентативної сукупності респондентів 
(внутрішніх або зовнішніх стейкголдерів) щодо якості освітньої діяльності в Інституті.

• Силабус – це документ, в якому роз’яснюється взаємна відповідальність викладача 
і студента. У ньому представляються процедури (у т.ч. стосовно deadlines і принципів оці-
нювання), політики (включно з політикою академічної доброчесності) і зміст курсу, а також 
календар його виконання. В силабусі мають бути озвучені вимірювані цілі, які викладач ста-
вить перед своєю дисципліною. Студент має зрозуміти, чого він/вона зможе навчитися, чим 
саме може бути корисним цей курс. Силабус окреслює концептуальний перехід від «здобу-
вання знань» і «одержання практичних навичок» до компетентностей, що їх може засвоїти 
студент, вивчаючи цей курс. Силабус включає в себе анотацію курсу, мету (компетентності), 
перелік тем, матеріали для читання, правила стосовно зарахування пропущених занять. На 
відміну від робочого тематичного плану і навчально-методичного комплексу дисципліни, 
силабус створюється для студента.

• Стейкголдери (англ. Stakeholders) – зацікавлені сторони, фізичні та юридичні осо-
би, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від 
неї або можуть впливати на її діяльність. Іноді їх називають групами інтересів або групами 
впливу. 

Зовнішні стейкголдери: 
• держава, яка здійснює нормативно-правове регулювання діяльності ЗВО і основне 

замовлення на підготовку фахівців вищої освіти через розподіл державного замовлення на 
підготовку кадрів; 

• регіональні органи державної влади та органи місцевого самоврядування; 
• роботодавці (великі промислові підприємства; малі та середні підприємства; органі-

зації соціальної сфери), які зацікавлені в компетентних фахівцях;
• школярі, абітурієнти та їх батьки, які знаходяться на стадії вибору ЗВО; 
• освітні установи різних типів та видів, які розташовані в регіоні дислокації ЗВО; 
• інвестори, які зацікавлені у розвитку наукових досліджень й інноваційних техноло-

гій, та організації-партнери у реалізації державних і міжнародних програм з розвитку освіти 
і соціуму;

• кадрові агентства, зацікавлені в підборі висококваліфікованих фахівців; 
• різноманітні громадські організації та об’єднання, які безпосередньо не пов’язані із 

системою освіти (політичні партії, етнічні та інші соціальні групи, творчі спілки, наукові уста-
нови тощо), але які зацікавлені у соціальному партнерстві. 

Внутрішні стейкголдери: 
• різні категорії осіб, що отримують освіту (студенти бакалаврату, магістратури, вільні 

слухачі, аспіранти та докторанти) та їх батьки; 
• науково-педагогічні працівники, навчально-допоміжний і адміністративно-управ-

лінський персонал; 
• замовники освітніх послуг (підприємства, організації, установи, фізичні особи, на-

вчально-методичні центри); 
• фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу.
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• Студентоцентрований підхід (student-centeredapproach) розглядає здобувача 
вищої освіти як суб’єкта з власними унікальними інтересами, потребами і досвідом, спро-
можного бути самостійним і відповідальним учасником освітнього процесу. Протилежністю 
цього підходу є парадигма студента як об’єкта навчання, не спроможного на повноцінну 
агентність, а відтак такого, що потребує виховання і догляду. У цій парадигмі заклад вищої 
освіти патерналістично вирішує, що і як мають вчити студенти. Студентоцентрований під-
хід передбачає взаємоповагу між студентом і викладачем, реальну вибірковість дисциплін, 
участь студентів у системі внутрішнього забезпечення якості ЗВО та процесах акредитації 
освітніх програм, наявність процедур реагування на студентські скарги та ін. Посилюється 
роль викладача як фасилітатора. Він не лише читає лекції, а й організовує інтерактивне спіл-
кування, сприяє особистісному розвитку студентів, формує атмосферу взаєморозуміння  
і довіри.

• Minor – це мінімальний набір курсів, що дозволяє здобувачеві вищої освіти одер-
жати загальну уяву з іншої галузі або спеціальності. Певний minor пропонується в рамках 
широкого переліку вибіркових дисциплін, згідно з відповідною політикою ЗВО.

• Soft skills (м’які навички, соціальні навички чи навички успішності) дозволяють ви-
пускникам ЗВО бути успішними на своєму робочому місці. До soft skills зараховують нави-
чки комунікації, лідерство, здатність брати на себе відповідальність, працювати в критич-
них умовах, вміння полагоджувати конфлікти, працювати в команді, управляти своїм часом, 
розуміння важливості deadline (вчасного виконання поставлених завдань), здатність логіч-
но і критично мислити, самостійно приймати рішення, креативність тощо. Іноді до соціаль-
них навичок також зараховують знання іноземних мов, в першу чергу англійської мови. ЗВО 
повинен мати власну політику стосовно розвитку soft skills у своїх здобувачів вищої освіти 
та викладачів. Ця політика також зумовлює співпрацю з працедавцями та випускниками, 
впливає на репутаційний капітал ЗВО. Іноді вживається синонімічний термін transferable 
skills (навички, що їх можна переносити). Мова йде про навички, що вважаються цінними на 
будь-якому робочому місці, незалежно від професійної сфери.
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ВІЗІЯ – масштабований цифровий заклад вищої освіти10, 
реалізатор міждисциплінарних програм, який зберігає свою 
ідентичність, забезпечує єдність фундаментальності й фахово-
сті змісту освіти, її доступність і якість; заклад безперервного 
професійного саморозвитку і самотрансцендентності фахівців, 
інтегрований у світовий освітній і дослідницький простір, сфо-
кусований на цінності кар’єрного й особистісного зростання, 
який формує фаховий і науково-освітній потенціал нації через 
міцні зв’язки з бізнесом, наукою, промисловістю, об’єднаними 
територіальними громадами задля соціального та економічно-
го внеску в регіони, вирішення соціокультурних і освітніх ви-
кликів.

МІСІЯ полягає в підготовці кваліфікованих і конкурентоспро-
можних на ринку праці фахівців на засадах компетентнісного 
підходу, здатних до вибору індивідуальної освітньої траєкторії, 
навчання впродовж життя, розвитку професійної кар’єри, профе-
сійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соці-
ально-культурній сфері, які здобули ключові і фахові компетентно-
сті відповідно до їхніх інтересів, здібностей, можливостей, потреб 
національної економіки і знаннєвого суспільства

РОЗДІЛ ІІ

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ  
НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2020–2025 РОКИ

2.1. ВІЗІЯ, МІСІЯ, ПРИНЦИПИ, ЦІННОСТІ, ПРІОРИТЕТИ  
СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ БІНПО

10 За інституційними архетипами вищої освіти майбутнього експертів Studyportals
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МІСІЯ БІНПО 
передбачає підготовку фахівців нового типу:

• «цифрового фахівця», для якого цифрові технології 
стають невід’ємним складником продуктивної професійної ді-
яльності, а розвиток цифрової компетентності (від англ. Digital 
competence) – однією з ключових для повноцінного життя, со-
ціальної інтеграції і соціальної активності;

• когнітивного працівника (від англ. knowledge 
workers), який працює зі знаннями та інформаційними 
потоками та вміє ціннісно їх використовувати для якіс-
ного виконання нових професійних ролей і функцій, 
здатний до особистісного, культурного, соціального  
і професійного розвитку впродовж життя шляхом фор-
мальної, неформальної та інформальної освіти.

ЗАКЛАД МАЄ СВІЙ 
ЛОГОТИП І ПРОФЕСІЙНЕ ГАСЛО

Perstare et praestare (перстáре ет престáре)
To persevere and to excel 
Продовжити й перевершити

ЦІННОСТІ, що є фундаментом, на якому базується вся діяль-
ність БІНПО, проявляється у повсякденній поведінці науково- 
педагогічних працівників та функціонуванні самого закладу: 

• студенто(людино)центризм; 
• патріотизм; 
• академічна доброчесність; 
• автономність і академічна свобода; 
• спрямованість на освітні інновації; 
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• лідерство в навчанні дорослих;
• інтеграція з ринком праці;
• внутрішня й зовнішня відкритість; 
• гуманізм і толерантність стосовно 

культурної різноманітності;
• професійний успіх і кар’єра;
• якість освіти та освітніх послуг від-

повідно до умов провадження освітньої ді-
яльності та результатів навчання вимогам 
законодавства та стандартам вищої освіти, 
професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам заінтересо-
ваних сторін і суспільства, що забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього 
та зовнішнього забезпечення якості.

ПРІОРИТЕТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
• активний зворотній зв’язок із бізнесом, ор-

ганами місцевого самоврядування, об’єднани-
ми територіальними громадами як замовника-
ми освітніх і науково-технічних послуг, ринком 
праці роботодавців; 

• компетентнісно орієнтований зміст і про-
фесійна мобільність як конкурентні переваги на 
ринку освітніх послуг;

• маркетинг знань і освітніх послуг11;
• максималізація ступеня задоволення споживача освітніх послуг.

ФОРМУЛА ДИНАМІЧНОГО РОЗВИТКУ БІНПО:
• акмепрофесіоналізм діяльності й про-

фесіоналізм особистості, 
• корпоративна культура,
• працездатність, 
• безперервний професійний самороз-

виток шляхом формальної, неформальної та 
інформальної освіти,

• інноваційність, 
• творчість, 
• уміння працювати на випередження, 

реагувати на освітні виклики і запити замов-
ників освітніх послуг.

11 ОСВІТНЯ ПОСЛУГА - комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій суб’єкта ос-
вітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів 
навчання (Ст.1 Закону  України «Про освіту»)
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Діяльність БІНПО в межах глобального 
конкурентного наукового освітнього се-
редовища ґрунтується на ПРИНЦИПАХ: 

• сприяння сталому розвитку су-
спільства шляхом підготовки конкуренто-
спроможного людського капіталу та ство-
рення умов для освіти впродовж життя;

• доступності вищої освіти, не-
залежності здобуття вищої освіти від по-
літичних партій, громадських і релігійних 
організацій;

• студенто(людино)центровано-
го навчання, за якого освітній процес по-
будований з урахуванням індивідуальних 
можливостей, здібностей, професійних 
потреб, сензитивних періодів розвитку 
особистості;

• безперервності – це принцип, що передбачає організацію систематизованого  
й цілеспрямованого розвитку ключових компетентностей для підвищення особистого по-
тенціалу, розширення можливостей працевлаштування, соціальної інтеграції та активного 
громадянства шляхом формального, неформального та інформального навчання;

• системності – сукупність взаємозв’язаних елементів, зокрема цілей, умов, чинників, 
організаційного, змістового, акметехнологічного, діагностичного й нормативно-правового 
забезпечення, що уможливлює послідовний, цілісний, логічно впорядкований і структуро-
ваний, безперервний професійний розвиток;

• гуманізації – реалізація принципу уможливлює побудову людиноцентрованої осві-
ти, за якої створюється диференційований освітній простір, тобто сприятливі, комфортні 
умови для професійного розвитку, вияву творчої індивідуальності та реалізації потенційних 
ресурсів, що забезпечують високий рівень професійної самоактуалізації, кваліфіковане, 
якісне, продуктивне виконання професійних завдань, інноваційних ролей і функцій, причо-
му освітній процес ґрунтується на повазі, взаємній довірі, толерантності; 

• варіативності, що передбачає комбінаційну гнучкість, можливість вибору параме-
трів, змісту, методів, джерел, термінів, темпу навчання за індивідуальною освітньою траєк-

торією, що робить систему навчання ефектив-
ною, економічною і цікавою;

•  модульності – принцип до організації 
освітнього процесу шляхом опанування 
освітніх програм (освітньо-професійних, ос-
вітньо-наукових, освітньо-творчих) на основі 
поєднання модульних технологій навчання  
і залікових кредитів, причому здобувач вищої 
освіти/слухач послідовно й виважено засво-
ює освітній матеріал цілісними, ієрархічно 
впорядкованими й структурованими части-
нами (змістовими модулями і підмодулями), 
результати яких є підставою для визначення 
результативності і якості освіти;
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• гнучкості і мобільності – принцип полягає в роз- 
робленні змісту, варіативних планів і програм, пара-
метрів навчання з урахуванням соціокультурних змін  
і вимог до підготовки конкурентоспроможного на рин-
ку освітніх послуг фахівця;

• випереджувального професійного розвитку, 
що уможливлює підвищення освітньої і професійної 
кваліфікації та подальший професійний розвиток здо-
бувачів вищої освіти/слухачів КПК відповідно до інно-
ваційних суспільних і освітніх викликів, європейських  
і державних стандартів;

• академічної доброчесності як сукупності етич-
них принципів та визначених Законом України «Про 
вищу освіту» правил, якими мають керуватися учасни-
ки освітнього процесу під час навчання, викладання 
та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 
забезпечення довіри до результатів навчання та/або 
наукових (творчих) досягнень;

• академічної мобільності – можливість учасни-
ків освітнього процесу навчатися, викладати, стажува-
тися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі 
вищої освіти (науковій установі) на території України 
чи поза її межами; 

• академічної свободи – самостійність і незалежність учасників освітнього процесу 
під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної ді-
яльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та 
інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується 
з урахуванням обмежень, установлених законом;

• мережевої діяльності, тобто взаємодії і співробітництва на засадах науково-мето-
дичного менеджменту;

• раціонального поєднання само-
стійності і творчої активності, за 
якого здобувачі вищої освіти/слухачі КПК 
моделюють й організовують самороз-
виток і самонавчання, обирають форми 
самостійної (підготовка до семінарських 
занять, лекцій і под.) та індивідуальної  
роботи;

• індивідуалізації і диференціації – 
 принцип уможливлює планування і реа-
лізацію індивідуальної освітньої траєкто-
рії з урахуванням професійного досвіду, 
можливостей, здібностей, індивідуально-
го стилю професійно-педагогічної діяль-
ності замовників освітніх послуг;

• технологічності – передбачає 
використання при навчанні в системі 
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ефективних андрагогічних метатехнологій (інтерактивних, тренінґових, акмеологічних, 
ігротехнологій, психофізіологічних та ін.), методів і прийомів, форм активної взаємодії 
суб’єктів освітнього процесу;

• науково-методичного супроводу – принцип полягає у безперервній підтримці 
творчих ініціатив, інновацій, ефективному науковому, інформаційному, предметно-мето-
дичному, професійно-кваліфікаційному забезпеченні процесу самовдосконалення й само-
реалізації, професійній мотивації до виконання професійних ролей і функцій;

• моніторингу якості освіти та освітніх послуг, що забезпечує можливість пер-
манентного вимірювання й оцінювання професійної акмединаміки на всіх етапах навчання 
впродовж життя.

Стратегічні напрями роботи БІНПО формуються на основі аналізу 
візії і місії, урахування цінностей та організаційної культури, а також 
проведеного аналізу сильних і слабких сторін, зовнішніх можливо-
стей і загроз, які впливають та/або можуть впливати на роботу закладу 
освіти.

Ці стратегічні напрями є першою конкретизацією бачення подаль-
шого розвитку БІНПО та встановлюють основні дороговкази для  
досягнення візії на 2020–2025 роки.

Стратегічна ціль передбачає сприяння сталому розвит-
ку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного  
людського капіталу і створення умов для освіти впродовж 
життя (Lifelong learning), розроблення механізмів визнання  
результатів формальної і неформальної освіти фахівців

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ. 
МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

2.2. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ БІНПО



31

 Операційна ціль 1.1. Розбудова дієвої системи внутрішнього і зовнішнього забез-
печення та моніторингу якості освіти.

Завдання:
1.1.1. Розвиток внутрішньої системи забезпечення якості вищої і професійної освіти із за-

лученням до освітнього процесу висококваліфікованих працівників виробництва, бізнесу  
і сфери послуг, роботодавців і ключових стейкголдерів з урахуванням потреб ринку праці 
та галузевого контексту. 

1.1.2. Удосконалення системи зовнішнього забезпечення якості вищої освіти відповідно 
до міжнародного і з урахуванням вітчизняного досвіду.

1.1.3. Упровадження кластерної (мережевої) моделі безперервного професійного роз-
витку фахівців шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти для навчання 
впродовж життя.

1.1.4. Створення студентоцентрованого (student-centeredapproach) освітнього се-
редовища для підготовки здобувачів освіти (бакалавр, магістр) та підвищення кваліфікації 
фахівців за різними моделями і формами навчання, за якого замовник освітніх послуг висту-
пає суб’єктом із власними унікальними інтересами, потребами і досвідом, який спромож-
ний бути самостійним і відповідальним учасником освітнього процесу. 

1.1.5. Удосконалення нормативно-правового забезпечення якості вищої і професійної 
освіти відповідно до стандартів і рекомендацій Європейського простору.

1.1.6. Систематичне вивчення ринку праці з метою мобільного та адекватного реагування 
на професійні запити і потреби роботодавців і ключових стейкголдерів.

1.1.7. Надання випереджувальних сервісних освітніх послуг на принципах бенчмаркінго-
вої діяльності, визначення напрямів формування споживчої лояльності й показників сту-
пеня прихильності замовників освітніх послуг (освітній маркетинг у соціальних мережах 
(SMM), контент-маркетинг, робота з лідерами думок, комунікативна активність).

1.1.8. Перманентний моніторинг загального рівня задоволеності замовників якістю освіт-
нього процесу й освітніх послуг.

ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ: 
1) створена дієва внутрішня і зовнішня система забезпечення 

якості освітнього процесу за кластерним підходом, інституційних 
та інструментальних механізмів цієї системи; маркетинг якості 
знань і освітніх послуг;

2) створене студентоцентроване освітнє середовище для під-
готовки здобувачів освіти (бакалавр, магістр) та підвищення ква-
ліфікації фахівців за різними моделями і формами навчання, яке 
враховує професійні потреби, запити замовників освітніх послуг, 

уможливлюючи реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій фахівців для освіти впродовж 
життя;

3) збільшення частки залучених до освітнього процесу висококваліфікованих працівників 
виробництва, бізнесу і сфери послуг, роботодавців і ключових стейкґолдерів з урахуванням 
потреб ринку праці та галузевого контексту;

4) наявність нормативно-правового забезпечення якості вищої і професійної освіти відпо-
відно до стандартів і рекомендацій Європейського простору;

5) запровадження механізмів визнання результатів формальної і неформальної освіти;
6) запровадження перманентного моніторингу якості освітнього процесу та освітніх  

послуг (роботодавці, первинний, вторинний і третинний ринок замовників освітніх послуг);
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7) задоволеність замовників освітніх послуг якістю та організацією освітнього процесу за 
даними перманентного моніторингу; 

8) створена ефективна системи дуальної освіти і зростання рівня працевлаштування ви-
пускників БІНПО;

9) просування бренду БІНПО серед закладів вищої, професійної та фахової передвищої 
освіти на регіональному, національному і міжнародному рівнях.

Операційна ціль 1.2. Розроблення інноваційного навчально-методичного забезпе-
чення освітнього процесу.

Завдання:
1.2.1. Розроблення гнучких міждисциплінарних компетентнісно-орієнтованих освітніх  

програм, що відповідають запитам замовників освітніх послуг, роботодавців і ключових 
стейкголдерів, потребам ринку праці та галузевого контексту.

1.2.2. Диверсифікація освітніх програм за змістом, форматом та цільовою аудиторією.
1.2.3. Популяризація в суспільстві культури академічної доброчесності і забезпечення  

якості вищої освіти. 

ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ: 
1) створена дієва внутрішня і зовнішня система забезпечення 

якості освітнього процесу за кластерним підходом, інституційних 
та інструментальних механізмів цієї системи; маркетинг якості 
знань і освітніх послуг;

2) створене студентоцентроване освітнє середовище для під-
готовки здобувачів освіти (бакалавр, магістр) та підвищення ква-
ліфікації фахівців за різними моделями і формами навчання, яке 

враховує професійні потреби, запити замовників освітніх послуг, уможливлюючи реалізацію 
індивідуальних освітніх траєкторій фахівців для освіти впродовж життя;

3) збільшення частки залучених до освітнього процесу висококваліфікованих працівників 
виробництва, бізнесу і сфери послуг, роботодавців і ключових стейкґолдерів з урахуванням 
потреб ринку праці та галузевого контексту;

4) наявність нормативно-правового забезпечення якості вищої і професійної освіти відпо-
відно до стандартів і рекомендацій Європейського простору;

5) запровадження механізмів визнання результатів формальної і неформальної освіти;
6) запровадження перманентного моніторингу якості освітнього процесу та освітніх по-

слуг (роботодавці, первинний, вторинний і третинний ринок замовників освітніх послуг);
7) задоволеність замовників освітніх послуг якістю та організацією освітнього процесу за 

даними перманентного моніторингу; 
8) створена ефективна системи дуальної освіти і зростання рівня працевлаштування ви-

пускників БІНПО;
9) просування бренду БІНПО серед закладів вищої, професійної та фахової передвищої 

освіти на регіональному, національному і міжнародному рівнях.

Операційна ціль 1.2. Розроблення інноваційного навчально-методичного забезпе-
чення освітнього процесу.

Завдання:
1.2.1. Розроблення гнучких міждисциплінарних компетентнісно-орієнтованих освітніх 

програм, що відповідають запитам замовників освітніх послуг, роботодавців і ключових  
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стейкголдерів, потребам ринку праці та галузевого контексту.
1.2.2. Диверсифікація освітніх програм за змістом, форматом та цільовою аудиторією.
1.2.3. Популяризація в суспільстві культури академічної доброчесності і забезпечення  

якості вищої освіти. 

ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ:
1) наявність гнучких міждисциплінарних компетентнісно-орі-

єнтованих освітніх програм, що відповідають запитам замовників 
освітніх послуг, роботодавців і ключових стейкголдерів, потребам 
ринку праці та галузевого контексту;

2) розширення професійної варіативної компоненти освітніх 
програм;

3) розробка і впровадження системи набуття soft skills з метою 
підвищенння конкурентноспроможності випускників БІНПО на 
ринку праці;

4) щорічна актуалізація інтелектуальних продуктів науково-педагогічних працівників  
БІНПО (освітніх програм, цифрових навчально-методичних комплексів, навчальних посібни-
ків, монографій тощо) в Електронній бібліотеці НАПН України, Е-бібліотеці БІНПО;

5) розробка і комерціалізація додаткових освітніх послуг з орієнтацією за замовника освіт-
ніх послуг.

Операційна ціль 1.3. Удосконалення системи професійної орієнтації та конкурсного 
відбору вступників.

1.3.1. Розвиток взаємодії із закладами середньої, професійної та фахової передвищої осві-
ти, центрами професійної освіти, центрами зайнятості.

1.3.2. Співвідношення кількості випускників до кількості вступників відповідного року  
(рівень «відсіву»).

1.3.3. Підвищення рівня практичної підготовки здобувачів освіти, замовників освітніх по-
слуг.

1.3.4. Розробка та запровадження механізму врахування інтересів роботодавців, потреб 
регіональних ринків при підготовці і підвищенні кваліфікації фахівців.

Унормування залучення роботодавців, представників бізнесу до освітнього процесу
1.3.5. Розробка механізму укладання угод про надання освітніх послуг між БІНПО та робо-

тодавцями, закладами вищої, професійної та фахової передвищої освіти.

ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ:
1) кількість угод (меморандумів) про співпрацю між ЗВО та ро-

ботодавцями на підготовку фахівців; 
2) питома вага годин навчального плану, проведених представ-

никами бізнесу, роботодавців.
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Стратегічна ціль передбачає перехід на нову освітню мо-
дель, заміну традиційно-класичного освітнього простору на 

віртуально-мережевий, цифрову трансформацію всіх напрямів діяльності Інсти-
туту, забезпечення всіх учасників освітнього процесу рівних можливостей доступу  
до послуг, інформації та знань, що надаються на основі інформаційно-комунікацій-
них технологій

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТУ,  
ПОДОЛАННЯ ЦИФРОВОГО РОЗРИВУ У СФЕРІ ВИЩОЇ  
І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Операційна ціль 2.1. Цифровізація організаційно-управлінської діяльності БІНПО. 
Цифровий маркетинг.

Завдання:
2.1.1. Розроблення Концепції цифровізації БІНПО.
2.1.2. Упровадження наскрізної системи електронного документообігу.
2.1.3. Забезпечення ІТ-підтримки процесів прийняття управлінських рішень.
2.1.4. Цифровізація органів управління, які забезпечують реалізацію нових функцій та вдо-

сконалення якості й ефективності методів управління.
2.1.5. Запровадження англомовної версії офіційного сайту БІНПО.
2.1.6. Удосконалення реєстру нормативної бази БІНПО.
2.1.7. Створення на сайті БІНПО цифрової бібліотеки.
2.1.8. Використання європейського інструменту SELFIE для проведення комплексного са-

мооцінювання цифрової трансформації керівництвом, студентами, викладачами для подо-
лання цифрового розриву в напрямах організаційно-управлінському, освітньому, науково-
му, розвиток людського капіталу, створення цифрової екосистеми.

ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ: 
1) створення Центру цифровізації освітньої діяльності (ЦЦОД);
2) концепція цифровізації БІНПО;
3) наскрізна система е-документообігу з використанням хмар-

них технологій та впровадження системи бізнес-аналітики;
4) цифрова бібліотека БІНПО на офіційному сайті;
5) англомовна версія офіційного сайту БІНПО;
6) удосконалення е-рейтингів кафедр і структурних підрозділів;
7) створення системи презентацій студентських портфоліо для    

                                                  роботодавців.
Операційна ціль 2.2. Цифровізація освітньої діяльності БІНПО.
Завдання:
2.2.1. Розвиток єдиної інформаційно-освітньої платформи закладу з використанням сучас-

них цифрових технологій.
2.2.2. Формування, розвиток і задоволення інформаційних потреб кафедр і структурних 

підрозділів, які забезпечують освітню діяльність.
2.2.3. Вивчення кращих практик, розроблення й запровадження курсів за новими техно-

логіями, зокрема: Data Science, AI, Robotics, IoT, Blockchain, Cybersecurity, AR, VR тощо.
2.2.4. Популяризація серед здобувачів освіти освітніх програми зі STEM-освіти.
2.2.5. Використання системи е-конференцій для організації і проведення інтернет-заходів .
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2.2.6. Запровадження е-моніторингу процесів освітньої діяльності. 
2.2.7. Модернізація процедури подачі документів на вступ і конкурси. Запровадження 

Е-вступу.

ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ: 
1) модернізована система е-навчання;
2) нові форми організації освітнього процесу, форми і методи 

навчання (електронне навчання, мобільне навчання, спільне нав-
чання, смарт навчання, STEM освіта, відкриті онлайн курси, зміша-
не навчання, соціальне навчання) на основі хмарних технологій, 
технологій Веб 2.0 та сервісів електронних соціальних мереж;

3) база відеолекцій, відеоконференцій, вебінарів;
3) платформа відкритих онлайн-курсів для навчання впродовж життя;
4) підвищення рівня цифрової компетентності науково-педагогічних працівників;
5) адаптовані е-ресурси під мобільні пристрої;

Операційна ціль 2.3. Цифровізація наукової діяльності БІНПО.
Завдання:
2.3.1. Забезпечення доступу до цифрових банків наукової інформації, електронних бібліо-

течних фондів.
2.3.2. ІТ-підтримка участі студентів, аспірантів і професорсько-викладацького складу в на-

ціональних і міжнародних наукових програмах; підвищення надійності та ефективності об-
роблення великих обсягів інформації.

2.3.3. Розвиток інституційного репозитарію, модернізація системи перевірки наукових ро-
біт (публікацій) на плагіат (спільно з Unicheck, Plagiarism).

2.3.4. Просування наукових профілів співробітників Інституту.
2.3.5. Удосконалення системи е-потрфоліо науково-педагогічних працівників.
2.3.6. Модернізація реєстрів академічної мобільності та міжнародних проєктів.
2.3.7. Створення системи аналізу наукової активності науково-педагогічних працівників.

ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ: 
1) підвищення показників міжнародних вебометричних рейтин-

гів, рейтингу прозорості;
2) розвиток рейтингової системи викладачів, системи е-портфо-

ліо;
3) система перевірки наукових робіт (публікацій) на плагіат 

(спільно з Unicheck, Plagiarism);
4) комп’ютерно орієнтоване освітньо-наукове середовище на 

основі національних інтегрованих електронних загальносистемних програмно-апаратних 
засобів, навчальних і наукових ресурсів.

Операційна ціль 2.4. Розвиток людського капіталу.
Завдання:
2.4.1. Підвищення рівня цифрової компетентності, цифрової грамотності співробітни-

ків шляхом навчання в онлайн-Академії цифрових технологій (відповідно до плану роботи  
БІНПО), проходження курсів підвищення кваліфікації, участі в заходах формальної, нефор-
мальної, інформальної освіти.
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2.4.2. Упровадження наявних, а також розроблення, розвиток і застосування цифрових 
технологій для підвищення цифрової культури користувачів.

2.4.3. Підготовка кадрового складу до переходу на безпаперові технології роботи тощо.
2.4.4. Запровадження тестування для визначення та вдосконалення рівня цифрової ком-

петентності.

ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ:
1) Подолання цифрового розриву, підвищення рівня цифрової 

компетентності, цифрової грамотності науково-педагогічних пра-
цівників, студентів, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Операційна ціль 2.5. Створення єдиної цифрової екосисте-
ми, що поєднує інтелектуальний, науковий, професійний, освітній, технологічний по-
тенціал суб’єктів.

Завдання:
2.5.1. Розвиток єдиного цифрового середовища для підтримки ефективної взаємодії суб’єк-

тів, що охоплює нормативне регулювання, стандарти, інформаційну інфраструктуру, кадри 
та інформаційну безпеку.

2.5.2. Розвиток систем захисту даних в електронних інформаційних системах і протидія 
кіберзлочинності.

2.5.3. Розвиток ресурсних і сервісних характеристик Інтернету, розгортання топології 
широкосмугових високошвидкісних каналів електронних комунікацій, систем формування 
ІКТ-просторів бездротового доступу до електронних баз даних.

2.5.4. Формування мобільно орієнтованого середовища діяльності користувачів, забезпе-
чення їх доступу до електронних даних (мобільні Інтернет-пристрої, мобільні Інтернет-кому-
нікатори, смартфони, планшети, ноутбуки, ультрабуки, великоекранні панелі тощо).

2.5.5. Формування і використання електронних інформаційних баз і систем, зокрема елек-
тронних бібліотек і наукометричних баз даних.

2.5.6. Розвиток корпоративної комп’ютерної мережі до рівня екстранет для ефективного 
функціонування програмно-технологічних засобів, забезпечення здобувачів освіти, замов-
ників освітніх послуг персоніфікованим доступом до внутрішніх і зовнішніх інформаційних 
ресурсів БІНПО.

ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ:
1) єдина цифрова екосистема, що поєднує інтелектуальний, на-

уковий, професійний, освітній, технологічний потенціал суб’єктів 
та включає LMS «Профосвіта» (https://profosvita.org), інформацій-
но-аналітичний ресурс «Методична скарбничка», хмарний сервіс 
Microsoft Teams платформи Office 365,  Віртуальну школу педаго-
гічного коучингу, онлайн консультпункт «Новітні виробничі тех-
нології», онлайн-Академію цифрових технологій, Консалтинговий 

центр, цифрові освітні курси, цифрові програмно-методичні комплекси, персональні веб-ре-
сурси викладачів тощо;

2) навчальні аудиторії повністю оснащені сучасним мультимедійним обладнанням;
3) підвищення надійності й ефективності оброблення великих обсягів інформації за різни-

ми напрямами діяльності БІНПО.
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ПОКРАЩЕННЯ  
ЯКОСТІ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА

Операційна ціль 3.1. Активізація науково-дослідницького співробітництва на між-
народному рівні.

Завдання:
3.1.1. Введення обов’язкового міжнародного компонента в межах наукових досліджень, 

що виконуються, включення до структури спеціального розділу, присвяченого аналізу за-
рубіжного досвіду в сучасних дослідженнях та інформації щодо попередніх контактів з іно-
земними вченими та інституціями, які займаються дослідженнями в галузі наук про освіту, 
педагогіки та психології.

3.1.2. Визначення ключових донорських організацій, які фінансують відповідні досліджен-
ня та попередні теми проєктів для подання на розгляд з метою залучення додаткових гран-
тових коштів для їх реалізації.

3.1.3. Підвищення рівня володіння іноземними мовами науково-педагогічних працівників 
і студентів. 

3.1.4. Заохочення входження БІНПО до світових міжнародних асоціацій, мереж, консорціу-
мів і провідних європейських і світових структур у галузі наук про освіту, педагогіки та пси-
хології.

3.1.5. Створення максимально сприятливих умов для проведення міжнародних наукових 
заходів на базі БІНПО і розроблення дієвих фінансових механізмів заохочення працівників 
до міжнародної діяльності. 

3.1.6. Залучення зарубіжних науковців до освітнього процесу підготовки бакалаврів і магістрів.

 ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ: 
1) кількість надрукованих упродовж останніх 10 років іноземних 

джерел, опрацьованих у межах дослідження, що проводиться; 
2) кількість міжнародних грантових проєктів, поданих БІНПО, 

командою науковців або дослідником у звітному році; 
3) кількість міжнародних грантових проєктів, які отримали фі-

нансування у звітному році; 
4) кількість працівників, залучених до виконання діючих міжна-

родних наукових проєктів у звітному році; 
5) кількість міжнародних академічних заходів, проведених з іноземною фінансовою та/або 

матеріально-технічною підтримкою у звітному році; 
6) кількість працівників, які вільно володіють англійською та/або іншою офіційною мовою ЄС;
7) кількість заходів з популяризації іноземних програм підтримки наукового співробіт- 

ництва;

Стратегічна ціль передбачає підвищення рівня інтернаціо- 
налізації та покращення якості міжнародного науково-дослід-

ницького співробітництва в галузі наук про освіту, педагогіки і психології, підвищен-
ня конкурентоспроможності студентів, викладачів БІНПО на внутрішньому та між-
народному ринку праці, міжнародного стажування в контексті глобальних освітніх 
трендів розвитку науки, залучення до  кращих світових практик, підвищення якості 
освіти у відповідності з міжнародними освітніми стандартами
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 8) кількість міжнародних освітніх і наукових проєктів, у яких бере участь установа та/або її 
працівники на громадських засадах для популяризації і впровадження наукових результатів 
на міжнародному рівні; 

9) кількість учених – членів іноземних академій, міжнародних наукових товариств; 
10) кількість учених, які беруть участь у міжнародній експертній діяльності; 
11) обсяг фінансування, залученого з іноземних джерел (міжнародних грантів, проєктів, 

програм, стипендій тощо) у розрахунку на одного наукового працівника. 
Операційна ціль 3.2. Інтернаціоналізація навчальної діяльності.
Завдання:
3.2.1. Інтегрування БІНПО в міжнародний освітній простір через інтернаціоналізацію освіт-

ніх програм і курсів
3.2.2. Розробка освітніх програм і навчальних планів з урахуванням міжнародних стандар-

тів і рекомендацій у галузі освіти.
3.2.3. Розробка і впровадження спільних освітніх програм та програм подвійних дипломів 

з університетами-партнерами.
3.2.4. Забезпечення інтернаціоналізації освітніх програм, упровадження освітніх програм, 

що реалізуються іноземною мовою, розширення спектру академічних курсів для здобувачів 
вищої освіти за обміном.

3.2.5. Забезпечення обміну здобувачами вищої освіти та викладачами із зарубіжними за-
кладами вищої освіти, що сприятиме більшому кількісному охопленню здобувачів вищої 
освіти, які направляються за кордон для навчання в університетах-партнерах (інтегрований 
семестр/ навчальний рік/ виробнича практика/ стажування тощо).

3.2.6. Підготовка навчально-методичних матеріалів (навчальних посібників, підручників, 
термінологічних словників тощо) англійською мовою, розроблення спільних навчальних ма-
теріалів із університетами-партнерами. 

3.2.7. Розвиток співробітництва БІНПО з іноземними кадровими агентствами щодо питань 
організації проходження практик в іноземних компаніях, міжнародних організаціях.

3.2.8. Розширення бібліотечного фонду БІНПО іншомовними виданнями.
3.2.9. Забезпечення доступності світових освітніх та наукових ресурсів через мережу Ін-

тернет із використанням бібліотечних можливостей.
Операційна ціль 3.3. Інтернаціоналізація наукової діяльності.
Завдання:
3.3.1. Сприяння формуванню партнерств та консорціумів із провідними університетами, 

дослідницькими центрами для отримання грантів на проведення наукових досліджень.
3.3.2. Розширення векторів співпраці із закладами-партнерами, ураховуючи новітні напря-

ми, зокрема міждисциплінарні, для більш широкого залучення викладачів, здобувачів освіти 
до виконання спільних міжнародних наукових проєктів.

3.3.3. Визначення найбільш пріоритетних наукових напрямів, за якими БІНПО має можли-
вості досягти найбільш вагомих результатів та сприяти формуванню дослідницьких груп із 
відомими вченими з різних країн для проведення спільних довгострокових наукових дослі-
джень.

3.3.4. Стимулювання та моніторинг публікаційної активності викладачів у міжнародних ви-
даннях, які входять до баз Web of Science Core Collection, Scopus, публікацій у вітчизняних  
і зарубіжних наукових журналах спільно із зарубіжними авторами.

3.3.5. Публікація спільних з іноземними партнерами наукових монографій, статей тощо.
3.3.6. Сприяння регулярному проведенню міжнародних форумів, інтернет-конференцій, 

конгресів, семінарів, вебінарів тощо.
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ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ: 
1) загальна кількість публікацій англійською та/або іншими офі-

ційними мовами ЄС у зарубіжних наукових виданнях; 
2) загальна кількість публікацій англійською та/або іншими офі-

ційними мовами ЄС у зарубіжних наукових виданнях, що індек-
суються наукометричними базами даних Scopus та/або Web of 
Science Core Collection; 

3) загальна кількість працівників, які входять до редакційних ко-
легій зарубіжних наукових видань; 

4) загальна кількість працівників, які входять до редакційних колегій зарубіжних наукових 
видань, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та/або Web of Science Core 
Collection; 

5) загальна кількість працівників, які виконують функції рецензентів зарубіжних наукових 
видань; 

6) загальна кількість працівників, які виконують функції рецензентів зарубіжних наукових 
видань, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та/або Web of Science Core 
Collection; 

7) питома вага спільних із зарубіжними авторами публікацій у вітчизняних і закордонних 
наукових журналах, опублікованих науково-педагогічними працівниками (у відсотках від за-
гальної кількості публікацій); 

8) загальна кількість науково-педагогічних працівників, які входять до редакційних колегій 
вітчизняних наукових видань, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та/або 
Web of Science Core Collection; 

9) загальна кількість працівників, які виконують функції рецензентів вітчизняних наукових 
видань, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та/або Web of Science Core 
Collection.

Операційна ціль 3.4. Академічна мобільність науково-педагогічних працівників, 
здобувачів освіти, замовників освітніх послуг.

Завдання:
3.4.1. Міжнародне стажування в контексті глобальних освітніх трендів розвитку науки.
3.4.2. Залучення до кращих світових практик.
3.4.3. Підвищення якості освіти у відповідності з міжнародними освітніми стандартами.
3.4.4. Стратегічне співробітництво, партнерство і нарощування потенціалу в доменах осві-

ти, науки, практичної культурно-мистецької діяльності.
3.4.5. Участь у міжнародних заходах, зокрема конференціях, форумах, виставках, май-

стер-класах, семінарах, вебінарах тощо.
3.4.6. Участь у міжнародних асоціаціях і консорціумах закладів освіти.
3.4.7. Участь у міжнародних наукових дослідженнях, проєктах тощо.

ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ: 
1) кількість науково-педагогічних працівників, які виїжджали за 

кордон з метою стажування, навчання, підвищення кваліфікації, 
викладацької роботи, проведення наукових досліджень; 

2) кількість учених, які отримали гранти на індивідуальну мо-
більність у межах міжнародних освітніх і наукових проєктів; 

3) кількість зарубіжних учених, залучених до співпраці відповід-
но до положень угод, програм і проєктів; 
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4) кількість наукових заходів, організованих спільно із зарубіжними партнерами; 
5) кількість наукових заходів, проведених онлайн і організованих на базі БІНПО спільно із 

зарубіжними партнерами; 
6) кількість зарубіжних учених — учасників заходів, організованих БІНПО; 
7) кількість науково-педагогічних працівників, які виїжджали за кордон з метою представ-

лення результатів вітчизняних наукових досліджень на міжнародних наукових заходах.

Операційна ціль 3.5.  Створення умов для «інтернаціоналізації вдома».
 Завдання:
3.5.1. Заохочення науково-педагогічних працівників до використання сучасних цифрових 

технологій для активізації міжнародних зв’язків і налагодження віртуальних контактів з іно-
земними колегами.

3.5.2. Налагодження доступу науково-педагогічних працівників до зарубіжних наукових та 
аналітичних видань з освітньої проблематики.

3.5.3. Розроблення та укладання договорів про співпрацю із закордонними науково-до-
слідними установами з метою забезпечення співробітництва на основі використання сучас-
них інформаційних і комунікаційних технологій.

ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ: 
1) кількість науково-педагогічних працівників, замовників освіт-

ніх послуг, які закінчили курси вивчення та підвищення рівня во-
лодіння англійською та/або іншими офіційними мовами ЄС; 

2) кількість наукових заходів онлайн, організованих спільно із 
зарубіжними партнерами; 

3) кількість онлайн тренінгів і курсів англійською та/або інши-
ми офіційними мовами ЄС, дотичних до проблематики наукових 
досліджень, на яких навчалися наукові працівники, аспіранти та 
докторанти; 

4) кількість іноземних науковців і докторантів, які відвідали БІНПО у межах реалізації спіль-
них програм і проєктів або з метою їх започаткування.

Операційна ціль 3.6. Популяризація діяльності БІНПО  на міжнародному рівні
Завдання:
3.6.1. Модернізація сайту, розроблення механізмів регулярного оновлення його англомов-

ної версії.
3.6.2. Підготовка англомовних матеріали про діяльність і здобутки науково-педагогічних 

працівників, студентів і ключовиз стейкголдерів БІНПО. 

ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ: 
1) загальна кількість оновлень сайту у звітному році; 
2) загальна кількість оновлень англомовної версії сайту у звіт-

ному році;
3) загальний обсяг англомовних матеріалів про діяльність, нау-

кові здобутки вчених у звітному році; 
4) кількість заходів, проведених для зарубіжної авдиторії з ме-

тою популяризації діяльності та найбільш вагомих досягнень  
у звітному році. 
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Стратегічна ціль передбачає створення умов для кар’єрно-
го й особистісного розвитку науково-педагогічних працівників 
для навчання впродовж життя шляхом формальної, нефор-
мальної та інформальної освіти

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4
РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ БІНПО

Операційна ціль 4.1. Підвищення статусу викладачів БІНПО в суспільстві.
Завдання:
 4.1.1. Забезпечення умов, гарантій праці та соціальних гарантій викладачів. 
4.1.2. Розроблення і запровадження системи морального й матеріального стимулювання 

досягнень викладачів, студентів, слухачів у науковій діяльності, механізмами якої є моніто-
ринг якості наукової роботи та складання рейтингів її результатів.

4.1.3. Формування у працівників зацікавленості в успішності всіх аспектів діяльності БІНПО. 
4.1.4. Формування корпоративного середовища та організаційної культури, що є відобра-

женням цінностей закладу, визначає підходи для продуктивної діяльності та досягнення  
своєї місії. 

Операційна ціль 4.2. Забезпечення можливостей і стимулювання безперервного 
професійного розвитку викладачів і студентів БІНПО шляхом формальної, нефор-
мальної та інформальної освіти. 

Завдання: 
4.2.1. Оптимізація структури навантаження викладачів.
4.2.2. Мотивація на досягнення високих наукових та освітніх результатів та усунення фор-

мальних бар’єрів їх ефективної діяльності. 
4.2.3. Застосування в практиці технологій супервізії творчих ініціатив та інновацій, ментор-

ства, тьюторства, фасилітації. 
4.2.4. Забезпечення можливості підвищення кваліфікації викладачів і стажування на про-

відних вітчизняних і закордонних підприємствах та організаціях задля вдосконалення фахо-
вої компетентності.

4.2.5. Розвиток Soft Skills науково-педагогічних працівників для успішної кар’єри шляхом 
організації і проведення впродовж року шкіл, студій (Студія корпоративного тимбілдингу, 
онлайн Академія цифрових технологій, Школа педагогічного коучингу, Школа лідерів про-
фесійної освіти).

4.2.6. Розбудова системи академічної мобільності викладачів.
4.2.7. Забезпечення академічної свободи викладача як носія і творця наукових знань.

ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ: 
1) задоволеність викладачів щодо умов праці та можливостей 

розвитку за даними моніторингу; 
2) просування особистих профілів викладачів у світових науко-

метричних базах;
3) збільшення частки науково-педагогічних працівників з на-

уковими ступенями і вченими званнями, лауреатів державних 
премій, членів Національної академії педагогічних наук, галузевих 
академій, іноземних наукових та освітянських організацій, пред-
ставників ґрунтовних наукових шкіл, досвідчених практиків;

4) розвиток наукових шкіл та їх інтеграція в науковий простір.
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Система моніторингу містить загальні індикатори для оцінки ступеня досягнення стратегічних цілей, а також специфічні  
індикатори, що диференційовані за цілями стратегії відповідно стратегічних напрямків роботи БІНПО.

Таблиця 2.3.1 
Індикатори моніторингу стратегічних цілей по стратегічними напрямами

2.3. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ЗА СТРАТЕГІЧНИМИ НАПРЯМАМИ

Стратегічна Ціль 1 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ. МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
Стратегічна ціль передбачає сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного  

людського капіталу і створення умов для освіти впродовж життя (Lifelong learning), розроблення механізмів визнання  
результатів формальної і неформальної освіти фахівців

ОПЕРАЦІЙНІ 
ЦІЛІ

ІНДИКАТОРИ ПРОГРЕСУ ПЕРІОД
ВИКОНАН-

НЯ

ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ  
ПРО ДОСЯГНЕННЯ

Операційна 
ціль 1.1.
Розбудова  
дієвої сис-
теми вну-
трішнього і 
зовнішнього 
забезпечення 
і моніторингу 
якості освіти

1) створена дієва внутрішня і зовнішня система забезпечен-
ня якості освітнього процесу за кластерним підходом, інсти-
туційних та інструментальних механізмів цієї системи; марке-
тинг якості знань і освітніх послуг

2021-2025

2021

2021

План роботи БІНПО за рік
Кластери кафедр і структурних підрозділів
Інформація на сайті БІНПО (розділ_Моніторинг якості освіти  
і освітніх послуг) (режим доступу: https://binpo.com.ua)
Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяль-
ності та якості вищої освіти у Білоцерківському інституті непе-
рервної професійної освіти
Створення Ради із забезпечення якості освітньої діяльності  
та якості вищої освіти (план засідань Ради)

2) створене студентоцентроване освітнє середовище для 
підготовки здобувачів освіти (бакалавр, магістр) та підвищен-
ня кваліфікації фахівців за різними моделями і формами нав-
чання, яке враховує професійні потреби, запити замовників 
освітніх послуг, уможливлюючи реалізацію індивідуальних 
освітніх траєкторій фахівців для освіти впродовж життя

2021-2025 Розроблені інноваційні варіативні моделі і форми підвищення 
кваліфікації

3) збільшення частки залучених до освітнього процесу висо-
кокваліфікованих працівників виробництва, бізнесу і сфери 
послуг, роботодавців і ключових стейкґолдерів з урахуван-
ням потреб ринку праці та галузевого контексту

2021-2025 Інформація на сайті БІНПО 
(режим доступу: https://binpo.com.ua)
(розділ_Стейкголдерам, розділ_Експерту з якості вищої освіти 
Підкритерій 1.2. Залучення внутрішніх і зовнішніх стейголде-
рів, зацікавлених сторін до формулювання цілей ОП)
(режим доступу: https://binpo.com.ua)
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2021

2021-2025

Положення про організацію та проведення опитувань вну-
трішніх і зовнішніх стейкголдерів
План роботи БІНПО, плани роботи кафедр (сайт БІНПО (режим 
доступу: https://binpo.com.ua):
• проведення спільних засідань кафедр із зовнішніми  
і внутрішніми стейкголдерами;
•   організація і проведення спільних науково-практичних за-
ходів (міжнародних/усеукраїнських/ргіональних конференцій, 
майстер-класів, вебінарів, міжнародне стажування;
•   проведення тематичних онлайн-зустрічей;
•   проведення планових і тематичних опитувань студентів, ви-
пускників, роботодавців і ключових стейкголдерів 

4) наявність нормативно-правового забезпечення якості ви-
щої і професійної освіти відповідно до стандартів і рекомен-
дацій Європейського простору

2021-2025 Розроблена (оновлена) нормативна база БІНПО
(сайт БІНПО Розділ_Внутрішні документи)
(режим доступу: https://binpo.com.ua)

5) запровадження механізмів визнання результатів формаль-
ної і неформальної освіти

2021 Положення про механізми визнання результатів формальної  
і неформальної освіти

6) запровадження перманентного моніторингу якості освіт-
нього процесу та освітніх послуг (роботодавці, первинний, 
вторинний і третинний ринок замовників освітніх послуг)

2021-2025 Інформація на сайті БІНПО (розділ_Моніторинг якості освіти та 
освітніх послуг)
(режим доступу: https://binpo.com.ua)
Матеріали засідань кафедр, Вченої ради БІНПО
(режим доступу: https://binpo.com.ua)

7) задоволеність замовників освітніх послуг якістю та орга-
нізацією освітнього процесу за даними перманентного моні-
торингу

2021-2025 Інформація на сайті БІНПО (розділ_Моніторинг якості освіти  
і освітніх послуг)

8) створена ефективна системи дуальної освіти і зростання 
рівня працевлаштування випускників БІНПО

2021-2025 Інформація на сайті БІНПО (розділ_Моніторинг якості освіти  
і освітніх послуг)
(режим доступу: https://binpo.com.ua)

9) Розроблення брендбуку, логобуку, професійного гасла, 
просування бренду БІНПО серед закладів вищої, професій-
ної та фахової передвищої освіти на регіональному, націо-
нальному і міжнародному рівнях

2021-2025 Брендбук, логобук БІНПО 
Систематичне висвітлення інформації на сайтах НАПН України, 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти», БІНПО, соціальних 
мережах
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Операційна 
ціль 1.2.
Розроблення 
інновацій-
ного  
навчально- 
методичного 
забезпечення 
освітнього 
процесу

1) наявність гнучких міждисциплінарних компетентнісно- 
орієнтованих освітніх програм, що відповідають запитам  
замовників освітніх послуг, роботодавців і ключових  
стейкголдерів, потребам ринку праці та галузевого контексту

2021-2025

2021

2021-2022

Сайт БІНПО
міждисциплінарні компетентнісно-орієнтовані освітні програ-
ми цифрові навчально-методичні комплекси

Річний звіт з НДР «Удосконалення сучасних моделей підви-
щення кваліфікації педагогів професійної освіти у контек-
сті формування та розвитку професійної компетентності» 
(прикладне, 0117U002381, 2021 р.)

Річні звіти з НДР «Удосконалення сучасних моделей підви-
щення кваліфікації педагогів професійної освіти у контек-
сті формування та розвитку професійної компетентності» 
(0117U002381 (2017-2021)

Інформація на сайті БІНПО (розділ_Науково-дослідна робота 
БІНПО) 
(режим доступу: https://binpo.com.ua)
Електронна бібліотека НАПН України, Е-бібліотека БІНПО  
і кафедр

2) розширення професійної варіативної компоненти освітніх 
програм

2021-2025 Інформація на сайті БІНПО 
(режим доступу: https://binpo.com.ua)
(розділ_Експерту з якості вищої освіти Підкритерій 1.2. Цілі 
освітньої програми та програмні результати навчання визна-
чаються з урахуванням позицій та потреб заінтересованих 
сторін. Підкритерій 1.3. Цілі освітньої програми та програмні 
результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій 
розвитку спеціальності, ринку праці)
Положення про порядок та умови обрання дисциплін за вибо-
ром здобувачів вищої освіти

3) розробка і впровадження системи набуття soft skills  
з метою підвищення конкурентоспроможності випускників 
БІНПО на ринку праці

2021 Результати моніторингу на сайті БІНПО (режим доступу: https://
binpo.com.ua Розділ_Стейкголдерам)
Розроблення Положення про сприяння працевлаштуванню 
здобувачів освіти і випускників

4) щорічна актуалізація інтелектуальних продуктів науково- 
педагогічних працівників БІНПО (освітніх програм, цифрових 
навчально-методичних комплексів, навчальних посібників, 
монографій тощо) в Електронній бібліотеці НАПН України, 
Е-бібліотеці БІНПО

2020-2025 Електронна бібліотека НАПН України, Е-бібліотека БІНПО  
і кафедр
Участь у щорічних міжнародних виставках, конкурсах
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5) розробка і комерціалізація додаткових освітніх послуг  
з орієнтацією за замовника освітніх послуг

2020-2025 Положення про додаткові освітні послуги
Сайт БІНПО (режим доступу: https://binpo.com.ua)

Операційна 
ціль 1.3. 
Удосконален-
ня системи 
професійної 
орієнтації 
та конкурс-
ного відбору 
вступників

1) кількість угод (меморандумів) про співпрацю між ЗВО  
та роботодавцями на підготовку фахівців

2020-2025 Угоди (меморандуми) про співпрацю
Сайт БІНПО (Розділ_Наші партнери) (режим доступу:  
https://binpo.com.ua)

2) питома вага годин навчального плану, проведених  
представниками бізнесу, роботодавців

2021-2025 Навчальні плани
Положення про організацію та проведення опитувань  
внутрішніх і зовнішніх стейкголдерів
Сайт БІНПО (режим доступу: https://binpo.com.ua)

Стратегічна Ціль 2

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТУ, ПОДОЛАННЯ ЦИФРОВОГО РОЗРИВУ У СФЕРІ 
ВИЩОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Стратегічна ціль передбачає перехід на нову освітню модель, заміну традиційно-класичного освітнього простору  
на віртуально-мережевий, цифрову трансформацію всіх напрямів діяльності Інституту

ОПЕРАЦІЙНІ 
ЦІЛІ

ІНДИКАТОРИ ПРОГРЕСУ ПЕРІОД
ВИКОНАН-

НЯ

ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ  
ПРО ДОСЯГНЕННЯ

Операційна 
ціль 2.1. 
Цифровізація 
організацій-
но-управлін-
ської діяль-
ності БІНПО

1) створення Центру цифровізації освітньої діяльності (ЦЦОД) 2021 Зміни в штатному розписі
Положення про Центр цифровізації освітньої діяльності

2) концепція цифровізації БІНПО 2021 Концепція цифровізації БІНПО
(режим доступу: https://binpo.com.ua Розділ_Внутрішні 
документи)

3) наскрізна система е-документообігу з використанням 
хмарних технологій та впровадження системи бізнес- 
аналітики

2021-2025 Наскрізна система е-документообігу

4) цифрова бібліотека БІНПО на офіційному сайті 2021-2025 Цифрова бібліотека БІНПО із навчально-методичним забез-
печенням освітнього процесу (цифрові навчально-методич-
ні комплекси, монографії, посібники, презентації, навчальні  
матеріали)

5) англомовна версія офіційного сайту БІНПО 2022-2025 Англомовна версія офіційного сайту БІНПО
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6) удосконалення е-рейтингів кафедр і структурних  
підрозділів

2022 Е-рейтинги кафедр і структурних підрозділів на сайті БІНПО

7) створення системи презентацій студентських портфоліо 
для роботодавців

2021 Презентації студентських портфоліо для роботодавців  
(сайт БІНПО (режим доступу: https://binpo.com.ua  
Розділ_Стейкголдерам)

Операційна 
ціль 2.2.
Цифровіза-
ція освітньої 
діяльності 
БІНПО

1) модернізована система е-навчання 2021-2025 LMS «Профосвіта» (https://profosvita.org), хмарний сервіс 
Microsoft Teams платформи Office 365

2) нові форми організації освітнього процесу, форми і методи 
навчання

2021-2025 електронне навчання, мобільне навчання, спільне навчання, 
смарт навчання, STEM освіта, відкриті онлайн курси, змішане 
навчання, соціальне навчання на основі хмарних технологій, 
технологій Веб 2.0 та сервісів електронних соціальних мереж

3) база відеолекцій, відеоконференцій, вебінарів 2021-2025 Сайт БІНПО (режим доступу: https://binpo.com.ua)
Ютуб канал

4) платформа відкритих електронних освітніх ресурсів (Open 
Educational Resources (OER) для навчання впродовж життя 

2021-2025 навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби 
розроблені в електронній формі та представлені на носіях 
будь-якого типу або розміщені в Цифровій бібліотеці БІНПО 
(режим доступу: https://binpo.com.ua)

5) підвищення рівня цифрової компетентності науково- 
педагогічних працівників

2020-2025 сайт БІНПО Розділ_Моніторинг якості освіти та освітніх послуг 
(режим доступу: https://binpo.com.ua)
Матеріали засідань Вченої ради БІНПО, засідань кафедр
Онлайн-академія цифрових технологій (план засідань)

6) адаптовані е-ресурси під мобільні пристрої 2021-2025 Е-ресурси (LMS «Профосвіта» (https://profosvita.org), що Відо-
бражаються та функціонують в усіх браузерах та мають адап-
тацію для мобільних пристроїв під керуванням операційних 
систем iOS, Android та Windows Phone

Операційна 
ціль 2.3.
Цифровізація 
наукової 
діяльності 
БІНПО

1) підвищення показників міжнародних вебометричних рей-
тингів, рейтингу прозорості

2021-2025 Е-система аналізу наукової активності науково-педагогічних 
працівників

2) розвиток рейтингової системи викладачів, системи е-порт-
фоліо

2021-2022 Системи е-потрфоліо науково-педагогічних працівників (сайт 
БІНПО)

3) система перевірки наукових робіт (публікацій) на плагіат 
(спільно з Unicheck, Plagiarism);

2021-2025 Система перевірки наукових робіт (публікацій) на плагіат
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4) комп’ютерно орієнтоване освітньо-наукове середовище 
на основі національних інтегрованих електронних загаль-
носистемних програмно-апаратних засобів, навчальних  
і наукових ресурсів

2021-2025 LMS «Профосвіта» (https://profosvita.org), інформаційно-ана-
літичний ресурс «Методична скарбничка», хмарний сервіс 
Microsoft Teams платформи Office 365

Операційна 
ціль 2.3.
Створен-
ня єдиної 
цифрової 
екосистеми, 
що поєднує 
інтелекту-
аль-ний, 
науковий, 
професійний, 
освітній, тех-
нологічний 
потенціал 
суб’єктів

1) єдина цифрова екосистема, що поєднує інтелектуальний, 
науковий, професійний, освітній, технологічний потенціал 
суб’єктів

2021-2025 LMS «Профосвіта» (https://profosvita.org), інформаційно-ана-
літичний ресурс «Методична скарбничка», хмарний сервіс 
Microsoft Teams платформи Office 365,  Віртуальна школу педа-
гогічного коучингу, онлайн консультпункт «Новітні виробничі 
технології», онлайн-академію цифрових технологій, Консал-
тинговий центр, цифрові освітні курси, цифрові програмно-ме-
тодичні комплекси, персональні веб-ресурси викладачів

2) навчальні аудиторії повністю оснащені сучасним мульти-
медійним обладнанням

2025 Аудиторії, повністю оснащені сучасним мультимедійним  
обладнанням

3) підвищення надійності й ефективності оброблення  
великих обсягів інформації за різними напрямами діяльності  
БІНПО

2025 Кібербезпека

Стратегічна Ціль 3

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ МІЖНАРОДНОГО 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Стратегічна ціль передбачає підвищення рівня інтернаціоналізації та покращення якості міжнародного  
науково-дослідницького співробітництва в галузі наук про освіту, педагогіки і психології, підвищення конкурентоспроможності 

студентів, викладачів БІНПО на внутрішньому та міжнародному ринку праці, міжнародного стажування в контексті глобальних 
освітніх трендів розвитку науки, залучення до  кращих світових практик, підвищення якості освіти у відповідності  

з міжнародними освітніми стандартами

ОПЕРАЦІЙНІ 
ЦІЛІ

ІНДИКАТОРИ ПРОГРЕСУ ПЕРІОД
ВИКОНАН-

НЯ

ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ  
ПРО ДОСЯГНЕННЯ

Операційна 
ціль 3.1.
Активізація 
науково-до-
слідницького 

1) кількість надрукованих упродовж останніх 10 років  
іноземних джерел, опрацьованих у межах дослідження, що 
проводиться

2021-2025 Стратегія інтернаціоналізації БІНПО
НДР
План роботи БІНПО
Звіти з НДР 
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співробіт-
ництва на 
міжнародно-
му рівні

2) кількість міжнародних грантових проєктів, поданих БІНПО, 
командою науковців або дослідником у звітному році

2022-2025 Прес-релізи на сайтах НАПН України, ДЗВО «УМО», БІНПО
План роботи БІНПО
Річний звіт

3) кількість міжнародних грантових проєктів, які отримали 
фінансування у звітному році

2022-2025 Технічне завчання
Тематичний план
Річний звіт

4) кількість працівників, залучених до виконання діючих  
міжнародних наукових проєктів у звітному році

2022-2025 Річний звіт

5) кількість міжнародних академічних заходів, проведених 
з іноземною фінансовою та/або матеріально-технічною  
підтримкою у звітному році 

2020-2025 План роботи БІНПО
Прес-релізи на сайтах НАПН України, ДЗВО «УМО», БІНПО
Річний звіт

6) кількість працівників, які вільно володіють англійською та/
або іншою офіційною мовою Є

2020-2025 Сертифікати В2
Річні звіти за видами і результатами професійної діяльності 
особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання квалі-
фікації, відповідної спеціальності

7) кількість заходів з популяризації іноземних програм  
підтримки наукового співробітництва

2020-2025 План роботи БІНПО
Угоди (меморандуми) про співпрацю

8) кількість міжнародних освітніх і наукових проєктів, у яких 
бере участь установа та/або її працівники на громадських  
засадах для популяризації і впровадження наукових резуль-
татів на міжнародному рівні

2021-2025 План роботи БІНПО
Річний звіт

9) кількість учених – членів іноземних академій, міжнарод-
них наукових товариств

2021-2025 План роботи БІНПО
Річний звіт

10) кількість учених, які беруть участь у міжнародній екс-
пертній діяльності

2020-2025 План роботи БІНПО
Річний звіт

11) обсяг фінансування, залученого з іноземних джерел (між-
народних грантів, проєктів, програм, стипендій тощо) у роз-
рахунку на одного наукового працівника. 

2022-2025 План роботи БІНПО
Річний звіт

Операційна 
ціль 3.2.
Інтернаці-
она-лізація 
навчальної 
діяльності

1) загальна кількість публікацій англійською та/або іншими 
офіційними мовами ЄС у зарубіжних наукових виданнях

2020-2025 Профілі викладачів на сайті БІНПО
Річні звіти викладачів за видами і результатами професійної 
діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до  
визнання кваліфікації, відповідної спеціальності
Річний звіт БІНПО
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2) загальна кількість публікацій англійською та/або іншими 
офіційними мовами ЄС у зарубіжних наукових виданнях, що 
індексуються наукометричними базами даних Scopus та/або 
Web of Science Core Collection

2020-2025 Профілі викладачів на сайті БІНПО
Річні звіти викладачів за видами і результатами професійної  
діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до  
визнання кваліфікації, відповідної спеціальності
Річний звіт БІНПО
Е-портфоліо викладача на сайті БІНПО

3) загальна кількість працівників, які входять до редакційних 
колегій зарубіжних наукових видань

2020-2025 Профілі викладачів на сайті БІНПО
Річні звіти викладачів за видами і результатами професійної 
діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до  
визнання кваліфікації, відповідної спеціальності
Річний звіт БІНПО

4) загальна кількість працівників, які входять до редакційних 
колегій зарубіжних наукових видань, що індексуються у нау-
кометричних базах даних Scopus та/або Web of Science Core 
Collection

2020-2025 Профілі викладачів на сайті БІНПО
Річні звіти за видами і результатами професійної діяльності 
особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання квалі-
фікації, відповідної спеціальності
Річний звіт БІНПО

5) загальна кількість працівників, які виконують функції  
рецензентів зарубіжних наукових видань

2020-2025 Річні звіти за видами і результатами професійної діяльності 
особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання квалі-
фікації, відповідної спеціальності
Річний звіт БІНПО

6) загальна кількість працівників, які виконують функції ре-
цензентів зарубіжних наукових видань, що індексуються  
у наукометричних базах даних Scopus та/або Web of Science 
Core Collection

2020-2025 Профілі викладачів на сайті БІНПО
Річні звіти за видами і результатами професійної діяльності 
особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання  
кваліфікації, відповідної спеціальності
Річний звіт БІНПО

7) питома вага спільних із зарубіжними авторами публікацій 
у вітчизняних і закордонних наукових журналах, опубліко-
ваних науково-педагогічними працівниками (у відсотках від 
загальної кількості публікацій)

2020-2025 Профілі викладачів на сайті БІНПО
Річні звіти викладачів за видами і результатами професійної 
діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до  
визнання кваліфікації, відповідної спеціальності
Річний звіт БІНПО

8) загальна кількість науково-педагогічних працівників, 
які входять до редакційних колегій вітчизняних наукових  
видань, що індексуються у наукометричних базах даних 
Scopus та/або Web of Science Core Collection

2020-2025 Профілі викладачів на сайті БІНПО
Річні звіти за видами і результатами професійної діяльності 
особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання 
кваліфікації, відповідної спеціальності
Річний звіт БІНПО
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Операційна 
ціль 3.4.
Академічна 
мобільність 
науково- 
педагогічних 
працівників, 
здобувачів 
освіти,  
замовників 
освітніх  
послуг

1) кількість науково-педагогічних працівників, які виїжджали 
за кордон з метою стажування, навчання, підвищення  
кваліфікації, викладацької роботи, проведення наукових  
досліджень

2020-2025 Стратегія інтернаціоналізації освіти БІНПО
Прес-релізи на сайтах НАПН України, ДЗВО «УМО», БІНПО
План роботи БІНПО

2) кількість учених, які отримали гранти на індивідуальну  
мобільність у межах міжнародних освітніх і наукових  
проєктів

2021-2025 План роботи БІНПО
Індивідуальні плани викладачів

3) кількість зарубіжних учених, залучених до співпраці  
відповідно до положень угод, програм і проєктів 

2020-2025 План роботи БІНПО

4) кількість наукових заходів, організованих спільно із зару-
біжними партнерами, проведених онлайн і організованих на 
базі БІНПО спільно із зарубіжними партнерами

2020-2025 План роботи БІНПО

5) кількість зарубіжних учених — учасників заходів,  
організованих БІНПО

2020-2025 сайт БІНПО Розділ_Міжнародна співпраця (режим доступу: 
https://binpo.com.ua)
План роботи БІНПО
Річні звіти

5) кількість науково-педагогічних працівників, які виїжджали 
за кордон з метою представлення результатів вітчизняних 
наукових досліджень на міжнародних наукових заходах

2020-2025 Програма міжнародного стажування
Прес-релізи на сайтах НАПН України, ДЗВО «УМО», БІНПО
Угоди (меморандуми) про співпрацю

Операційна 
ціль 3.5.
Створення 
умов для «ін-
тернаціоналі-
зації вдома»

1) кількість науково-педагогічних працівників, замовників 
освітніх послуг, які закінчили курси вивчення та підвищення 
рівня володіння англійською та/або іншими офіційними мо-
вами ЄС

2020-2025 Сертифікати В2
Річні звіти за видами і результатами професійної діяльності 
особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання квалі-
фікації, відповідної спеціальності

2) кількість наукових заходів онлайн, організованих спільно 
із зарубіжними партнерами

2020-2025 План роботи БІНПО
Освітні кластери кафедр і структурних підрозділів
Ютуб канал БІНПО

3) кількість онлайн тренінгів і курсів англійською та/або  
іншими офіційними мовами ЄС, дотичних до проблематики 
наукових досліджень, на яких навчалися наукові працівники, 
аспіранти та докторанти

2020-2025 План роботи БІНПО
Освітні кластери кафедр і структурних підрозділів

4) кількість іноземних науковців і докторантів, які відвідали 
БІНПО у межах реалізації спільних програм і проєктів або  
з метою їх започаткування

2022-2025 План роботи БІНПО
Освітні кластери кафедр і структурних підрозділів
Річний звіт 
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Операційна 
ціль 3.6.
Популяриза-
ція діяльності 
БІНПО на між-
народному 
рівні

1) загальна кількість оновлень сайту у звітному році 2020-2025 сайт БІНПО (режим доступу: https://binpo.com.ua)
Річний звіт про діяльність БІНПО
Матеріали Вченої ради

2) загальна кількість оновлень англомовної версії сайту  
у звітному році

2022-2025 сайт БІНПО (режим доступу: https://binpo.com.ua)
Річний звіт про діяльність БІНПО
Матеріали Вченої ради

3) загальний обсяг англомовних матеріалів про діяльність, 
наукові здобутки вчених у звітному році

2022-2025 сайт БІНПО (режим доступу: https://binpo.com.ua)
Річний звіт про діяльність БІНПО

4) кількість заходів, проведених для зарубіжної авдиторії  
з метою популяризації діяльності та найбільш вагомих 
досягнень у звітному році 

2020-2025 План роботи БІНПО (міжнародні заходи)
сайт БІНПО (режим доступу: https://binpo.com.ua)

Стратегічна Ціль 4

РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ БІНПО
Стратегічна ціль передбачає створення умов для кар’єрного й особистісного розвитку науково-педагогічних працівників  

для навчання впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти

ОПЕРАЦІЙНІ 
ЦІЛІ

ІНДИКАТОРИ ПРОГРЕСУ ПЕРІОД
ВИКОНАН-

НЯ

ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ  
ПРО ДОСЯГНЕННЯ

Операційна 
ціль 4.1.
Підвищен-
ня статусу 
викладачів 
БІНПО  
в суспільстві

1) задоволеність викладачів щодо умов праці та можливо-
стей розвитку за даними моніторингу; 
2) просування особистих профілів викладачів у світових  
наукометричних базах

2020-2025 Інформація на сайті БІНПО (розділ_Моніторинг якості освіти  
і освітніх послуг) (режим доступу: https://binpo.com.ua)

Операційна 
ціль 4.2.
Забезпечення 
можливостей 
і стимулю-
вання без-
перервного 
професійного 
розвитку

збільшення частки науково-педагогічних працівників з нау-
ковими ступенями і вченими званнями, лауреатів державних 
премій, членів Національної академії педагогічних наук, га-
лузевих академій, іноземних наукових та освітянських орга-
нізацій, представників ґрунтовних наукових шкіл, досвідче-
них практиків

2020-2025 Інформація на сайті БІНПО (режим доступу: 
https://binpo.com.ua)



52

викладачів  
і студентів 
БІНПО шля-
хом формаль-
ної, нефор-
мальної та 
інформальної 
освіти

розвиток наукових шкіл та їх інтеграція в науковий простір 2021-2025 Інформація на сайті БІНПО (режим доступу: 
https://binpo.com.ua)
План роботи БІНПО




