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КОМПЕТЕНІЗАЦІЯ

ОСВІТИ

РИНОК ПРАЦІ, ЩО 
ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ 

ПРОФЕСІЙНО-
КВАЛІФІКАЦІЙНИМ 

ДИСБАЛАНСОМ
ПОПИТУ І 

ПРОПОЗИЦІЇ 
РОБОЧОЇ СИЛИ

ЦИФРОВА 

ТРАНСФОРМАЦІЯ 

СУСПІЛЬСТВА, 

АВТОМАТИЗАЦІЯ 

ВИРОБНИЦТВА І 

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ

УКРАЇНСЬКА СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ПОСТАЛА ПЕРЕД 

НИЗКОЮ ВИКЛИКІВ

орієнтація на «вихід» («output») – результат – у 

формі розвинутих ключових, фахових 

компетентностей для навчання впродовж життя

ПОТРЕБА В ПІДВИЩЕННІ 

ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

КВАЛІФІКОВАНИХ 

РОБІТНИКІВ З 

УРАХУВАННЯМ ВИКЛИКІВ, 

ВИМОГ РИНКУ ПРАЦІ



ДЛЯ ЗАКЛАДІВ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

Є ВАЖЛИВИМ :

розроблення механізму 

відповідності ринку освітніх 

послуг потребам та викликам 

ринку праці з урахуванням 

збалансованості попиту і 

пропозиції робочої сили

забезпечення споживачів послуг 

певною професією, що 

користується попитом на ринку 

праці, досягнення ними певного 

кваліфікаційного рівня

розвиток професійного навчання 

персоналу на виробництві та 

навчання безробітних громадян



ОБ’ЄКТИВНОЮ Є ПОТРЕБА

• в підвищенні якості професійної

підготовки кваліфікованих працівників

шляхом модернізації її змісту на засадах

компетентнісного підходу;

• урахування сучасних соціально-

економічних викликів, вимог світового і

вітчизняного ринку праці на нові

компетентності та трансформування їх

у компетентнісно орієнтовані моделі,

освітньо-професійні програми ПК

кваліфікованих працівників.



Сьогодні у багатьох розвинених країнах

світу сталість розглядають як головний

компонент цінностей національних

систем освіти
Бачення України-2030 
в контексті цілей 
збалансованого розвитку та 
глобальних мегатрендів

17 цілей сталого розвитку, 

ухвалені 25 вересня 2015 р. резолюцією 

Генеральної Асамблеї ООН 

«ПЕРЕТВОРЕННЯ НАШОГО СВІТУ: ПОРЯДОК 

ДЕННИЙ РОЗВИТКУ В ГАЛУЗІ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ»



4 ЦІЛЬ:

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ 

ТА ЗАОХОЧЕННЯ НАВЧАННЯ 

ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ ДЛЯ ВСІХ

Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна»

За індикатором 4.31 – забезпечити доступність професійної освіти –

спостерігається позитивна динаміка, яка потребує подальшого прискорення. 

Це стосується зростання показника відношення кількості вступників до закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти до загальної кількості місць у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти, що фінансуються з державних 

та місцевих бюджетів, з 76% у 2017 році до 85% у 2018 та 2019 роках завдяки 

реалізації заходів з оптимізації управління та фінансування у сфері професійної 

освіти; відновленню позитивної динаміки виконання показників державного 

й регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів у закладах професійної 

освіти
Добровільний національний огляд щодо прогресу України у досягненні 

Цілей Сталого Розвитку



Оприлюднюючи результати попередніх досліджень, автори науково-дослідної роботи

неодноразово привертали увагу педагогічних і управлінських кадрів до багатьох

неузгоджених позицій між вимогами, теорією і практикою підготовки

конкурентоздатного на ринку освітніх послуг педагога ПО, необхідністю створення

гнучкого, конкурентного, відкритого освітнього середовища з домінуванням

альтернативних компетентнісно орієнтованих моделей саморозвитку й

самовдосконалення педагога.

Актуальність означеної проблеми, її недостатня розробленість у педагогічній теорії,

потреби освітньої практики, необхідність розв’язання виявлених суперечностей

зумовили вибір теми дослідження: «Удосконалення сучасних моделей підвищення

кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку»

(0121U108611, 2021 Р.).



Відповідно до Указу Президента України «Про Цілі

сталого розвитку України на період до 2030 року»

від 30 вересня 2019 р. № 722, Програми діяльності

Кабінету Міністрів України, затвердженої

постановою Кабінету Міністрів України від 12

червня 2020 р. № 471, та з метою реалізації

пріоритетів державної політики у сфері освіти і

науки Національна академія педагогічних наук

України провела конкурсний відбір для

виконання у 2021 р. наукових досліджень з

проблем розвитку освіти, що потребують

невідкладного розгляду.

БІНПО впродовж 2021 року виконував прикладне 

дослідження з проблем розвитку освіти, що 

потребують невідкладного розгляду

«Удосконалення сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти в 

умовах сталого розвитку» (0121U108611, 2021 р).



Класифікаційна група наукового дослідження – прикладне.

Науковий керівник дослідження: Сидоренко Вікторія Вікторівна, директорка 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, докторка

педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту.

Пріоритетний напрям, проблема дослідження (для досліджень за тематикою 

НАПН України) – напрям 8. Професійна (професійно-технічна) освіта.

Проблема дослідження: Розвиток інноваційних процесів у системі професійної 

освіти і підготовки.

Назва державної цільової програми, завдання програми або пріоритетний 

напрям розвитку науки і техніки (для досліджень за державною тематикою): 

цільові прикладні дослідження з питань гармонізації системи «людина – світ» 

та створення новітніх технологій покращення якості життя.



Мета дослідження полягає в

розробленні, теоретичному

обґрунтуванні та експериментальній

перевірці компетентнісно

орієнтованих моделей підвищення

кваліфікації педагогічних працівників

закладів професійної освіти впродовж

життя з урахуванням

соціокультурних та освітніх

трансформацій



Відповідно до об’єкта, предмета, мети, концепції та загальної гіпотези зреалізовано

такі завдання дослідження:

1. Систематизовано історико-педагогічний український та зарубіжний досвід розвитку теоретичних і

методичних засад професійно-педагогічної підготовки педагогічних працівників закладів професійної освіти.

2. Розроблено, експериментально перевірено компетентнісно орієнтовані моделі підвищення кваліфікації

педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку.

3. Визначено формувально-процесуальні етапи компетентнісної та акме-орієнтованої професійної підготовки

педагогів та розроблено перспективні культуровідповідні форми її інституалізації в системі безперервної

професійної освіти.

4. Дібрано технології науково-методичного супроводу реалізації компетентнісно орієнтованих моделей

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у професійно-кваліфікаційному, дидактичному,

соціальному, маркетинговому, інформаційно-комунікаційному, моніторинговому, психолого-мотиваційному,

консалтинговому, коучинговому напрямах.

5. Запропоновано шляхи реалізації розроблених компетентнісно орієнтованих концептуальних моделей

організації та управління процесом підвищення кваліфікації педагогів у системі безперервної професійної

освіти.

6. Розроблено й експериментально апробовано акметехнологічне навчально-методичне забезпечення

професійного розвитку педагогів за компетентнісно орієнтовананими моделями підвищення кваліфікації

(монографія, освітньо-професійні програми, цифрові програмно-методичні комплекси).



“

Провідною ідеєю компетентнісно орієнтованих

моделей професійного розвитку фахівців в умовах

сталої освіти виступає положення про підготовку

педагога професійної освіти як сутнісну

характеристику професійно-педагогічної підготовки

освітянських кадрів та інтегративний результат

безперервного професійного розвитку сучасного

фахівця впродовж життя

Розроблені нами моделі в умовах сталого розвитку передбачають набуття

компетенцій, що користуються попитом у роботодавців, формування

цінностей, поведінкових індикаторів та отримання результатів навчання у

вигляді компетентностей, навичок soft & hard skills, заповнення прогалин між

потребами ринку праці та наявною пропозицією на ринку праці
В межах реалізації компетентнісно орієнтованих моделей професійного розвитку фахівців

передбачено розвиток профілів базових компетентностей.



НАУКОВА НОВИЗНА

УПЕРШЕ
розроблено, експериментально перевірено і 

впроваджено в систему підготовки педагогів П(ПТ)О 

інноваційні компетентнісно орієнтовані моделі 

підвищення кваліфікації;

дібрано технології науково-методичного супроводу 

реалізації компетентнісно орієнтованих моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у 

професійно-кваліфікаційному, дидактичному, соціальному, 

маркетинговому, інформаційно-комунікаційному, 

моніторинговому, психолого-мотиваційному, 

коучинговому напрямах;

розроблено й експериментально апробовано

акметехнологічне науково-методичне забезпечення 

реалізації інноваційних компетентнісно орієнтованих к 

моделей підвищення кваліфікації



НАУКОВА НОВИЗНА

Уточнено зміст понять: «сталий розвиток», 

«модель підвищення кваліфікації», «інноваційні 

компетентнісно-орієнтовані концептуальні 

моделі підвищення кваліфікації», 

«компетентність», «навички», «Soft Skills», «Hard 

Skills», «компетентний педагог», «науково-

методична компетентність», «науково-

методичний супровід», «інноваційна 

компетентність», «конфліктологічна

компетентність», «цифрова компетентність», 

«безперервний професійний розвиток», 

«навчання впродовж життя», «акметехнологічне

науково-методичне забезпечення».



НАУКОВА НОВИЗНА
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ДОВЕДЕНО дієвість 

екстрапольованих спроєктованих компетентнісно

орієнтованих моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти в контексті формування та розвитку 

науково-методичної, психолого-педагогічної, інноваційної, 

цифрової, конфліктологічної, коучингової тощо 

компетентностей, їх сутнісних складників, елементного 

складу (цільового, аксіологічного, акметехнологічного, 

діяльнісно-упроваджувального, управлінського, 

моніторингово-результативного, рефлексійного) на 

систему ПК педагогів закладів П(ПТ)О.

ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ НАБУЛИ теоретичні і методичні 

засади професійно-педагогічної підготовки педагогічних 

працівників ЗПО, основні методичні підходи до розвитку 

науково-методичної, психолого-педагогічної, інноваційної, 

цифрової, конфліктологічної, коучингової

компетентностей педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.



Етап № 1

систематизовано історико-
педагогічний український та 
зарубіжний досвід; визначено
категорійно-понятійний апарат
дослідження, розроблено його
тезаурус та здійснено його
дефінітивне наповнення

Діагностично-пошуковий

(01.02.2021- 31.05.2021)

Етап № 2

розроблено, експериментально
перевірено компетентнісно
орієнтовані моделі підвищення
кваліфікації педагогів професійної
освіти, дібрано технології науково-
методичного супроводу реалізації
компетентнісно орієнтованих
моделей ПК.

Теоретико-моделювальний

(01.06.2021-30.09.2021)

Етап № 3

розроблено й експериментально 
апробоване акметехнологічне
навчально-методичне 
забезпечення

Технологічно-упроваджувальний

(01.10.2021-31.12.2021)

Науковий пошук здійснювався впродовж
01.02.2021 по 31.12.2021 рр. 
і охоплював три дослідницькі етапи:



ПЕРЕТВОРЕННЯ  В СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ І ПРОФЕСІОНАЛА 

індивідуально-особистісні

діяльнісні

соціокультурні

Реалізацію компетентнісно орієнтованих моделей професійного розвитку педагогів 

спрямовано на перетворення індивідуально-особистісних, діяльнісних 

та соціокультурних перетворень в структурі особистості й професіонала в їх 

цілісності та взаємозумовленості



“

Продукція, 

підготовлена/опублікована в ході

виконання наукового дослідження в 

2021 році (одиниць) з теми:

«Удосконалення сучасних 

моделей підвищення 

кваліфікації педагогів 

професійної освіти в умовах 
сталого розвитку» 

(0121U108611, 2021 р.)



Усього ЗАПЛАНОВАНО ВИКОНАНО

Статті в журналах, що включені до

переліку наукових фахових видань

України

статті в журналах, що включені

до переліку наукових фахових

видань України – 3 (обсяг – 2

д.а)

статті в журналах, що включені до переліку

наукових фахових видань України – 3 (обсяг

– 2 д.а)

Наукові публікації в періодичних 

виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих 

МОН, зокрема Scopus

статті в іноземних виданнях, що

входять до наукометричних баз даних

– 2 (обсяг – 1 д.а);

статті в іноземних виданнях, що входять до

наукометричної бази даних Scopus – 5 (обсяг – 1

д.а);

Освітньо-професійні програми підвищення

кваліфікації педагогічних працівників закладів

П(ПТ)О за інноваційними моделями (обсяг –

3,0 д.а.).

Освітньо-професійні програми

підвищення кваліфікації

педагогічних працівників закладів

П(ПТ)О за інноваційними моделями

(обсяг – 3,0 д.а.)

Освітньо-професійні програми підвищення

кваліфікації педагогічних працівників закладів

П(ПТ)О за інноваційними моделями (обсяг – 3,0

д.а.)

Монографія, видана в країнах ЄС Міжнародна монографія

«Удосконалення сучасних моделнй

підвищення кваліфікації педагогів ПО в

умовах сталого розвитку» - 1 (обсяг –

10,0 д.а.).

Монографія, видана в країнах ЄС

1 (обсяг – 10,0 д.а.).

Цифрові програмно-методичні

комплекси

3 (обсяг – 15,0 д.а.). 1 (обсяг – 10,0 д.а.).

публікації у збірниках наукових праць, працях

Всеукраїнських, Міжнародних конференцій – 3

(обсяг –1 д.а);

публікації у збірниках наукових праць,

працях Всеукраїнських, Міжнародних

конференцій – 3 (обсяг –1 д.а)

публікації у збірниках наукових праць, працях

Всеукраїнських, Міжнародних конференцій – 3 (обсяг –1

д.а

18 одиниць наукової та навчальної продукції, загальний обсяг 32 д.а. 



“

ДОДАТКОВО

Робочий зошит (1)

1. Харагірло В.Є.Педагогічний коучинг як 

інноваційна модель підготовки 

конкурентоспроможного педагога: робочий 

зошит слухача Школи педагогічного коучингу. 

Біла Церква: БІНПО, 2021. 70 с. (3 д.а.)

Спецкурс (1)
2 . Горошкова Л.А. Керівництво, влада, 

лідерство: теорія та практика: спецкурс. Біла 

Церква, 2021. 86 с. (5 д.а.).

Статті (2)

Статті в журналах, що включені до переліку 
наукових фахових видань України (6)

Тези (9)

Колективна монографія (1)
(20 одиниць наукової і 

навчальної продукції, 

16 д.а.)



СФЕРА

ВПРОВАДЖЕННЯ:
28 закладів професійної освіти, навчально-

методичні центри професійної (професійно-

технічної) освіти із 6 областей України:

Донецька, Дніпропетровська, Кіровоградська,

Київська, Одеська, Черкаська, Херсонська

СПОЖИВАЧІ ПРОДУКЦІЇ:

викладачі професійно-теоретичної

підготовки, майстри виробничого навчання,

старші майстри ЗП(ПТ)О, директори і

заступники директорів навчально-

методичних центрів професійної (професійно-

технічної) освіти.



Основні методологічні, теоретичні, методичні результати і концептуальні 

положення дослідження оприлюднені на науково-практичних, науково-

методичних конференціях, проєктах, Міжнародних виставках, міжнародному 

стажуванні, семінарах різного рівня, зокрема:

• ХІІ-ій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2021» (Еducational Space

«Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти в умовах сталого розвитку» (21 квітня 2021 рік)

• ХІІІ-ій Міжнародній виставці  «Інноватика в сучасній освіті» (Жива бібліотека:

презентація цифрового програмно-методичного «Школа педагогічного коучингу 

як компетентнісна модель професійного розвитку сучасного фахівця» (22 жовтня 

2021 рік)



• Міжнародній спеціалізованій виставці «ОСВІТА ТА 

КАР’ЄРА – 2021» (Освітній фест «Трендвотчінг ринку 

праці у сфері професійної освіти: тенденції, драйвери 

розвитку, прогнози», 15 жовтня 2021 рік). 

• програмі для керівників закладів професійної освіти

«EU4Skills кращі навички для сучасної України», що

організована Фінським консорціумом за підтримки

МОН України (08 грудня 2021 рік)

• міжнародному науково-педагогічному стажуванні

«Інновації у сфері вищої, професійної (професійно-

технічної) і фахової передвищої освіти в умовах

цифрової трансформації» на базі Варненського вільного

університету імені Чорноризця Храбра (Болгарія) (21

червня 2021 року)



Матеріали науково-дослідної роботи були апробовані

під час Міжнародних, Всеукраїнських конференцій, форумів:

• VІІ-ій Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти

навчання дорослих у системі неперервної освіти» (16 грудня 2021 року) на базі Білоцерківського

інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

• Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Науково-методичні основи

формування мотивації професійного зростання та якісного підвищення кваліфікації керівних і

педагогічних кадрів» (10 грудня 2021 року, м. Рівне, на базі Рівненського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти)

• VII-ій Міжнародній науково-практичній конференції «Сталий розвиток – ХХІ століття (наукові

читання імені Ігоря Недіна)», м. Київ, 2 грудня 2021 року, Національний університет «Києво-

Могилянська академія»;

• ІІ-ій Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фахова передвища і професійна освіта:

теорія, методика, практика» на базі Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої

освіти м. Київ (14 квітня 2021р.);

• V-ому спеціалізованому міжнародному Запорізькому екологічному форумі, 14-16 вересня 2021 р.

Запорізька міська рада, Запорізька торгово-промислова палата. Запоріжжя.



СОЦІАЛЬНИЙ ЕФЕКТ:
результати дослідження спрямовано на модернізацію, 

компетенізацію та акмеологізацію підготовки педагогів 

професійної освіти, підвищення якості освіти та освітніх послуг;

збагачення теорії, методики і практики організації підготовки 

педагога професійної освіти на засадах компетентнісного, 

андрагогічного, акмеологічного, герменевтичного, діяльнісного 

тощо підходів та визначенні найбільш оптимальних форм її 

інституталізації. 

Проведене прикладне дослідження збагатить теорію і методику професійної

освіти, його результати будуть безпосередньо запроваджені в практику

роботи закладів професійної освіти, відображені у наукових, методичних

виданнях, апробовані на наукових конференціях міжнародного та

всеукраїнського рівнів. Окремі аспекти виконання дослідження будуть

використані здобувачами освіти освітнього рівня «магістр» при підготовці

кваліфікаційних робіт магістра.



Золота медаль Міжнародної спеціалізованої виставки:

«ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ – 2021» в 

номінації «Упровадження сучасних засобів 

навчання, проєктів, програм і технологій для 

вдосконалення та підвищення ефективності 

освітнього процесу» 





Ф

ДЯКУЄМО ЗА 

УВАГУ



Однією з інноваційних 

компетентнісно орієнтованих 

моделей професійного саморозвитку 

й самовдосконалення педагога в 

умовах сталої освіти є ШКОЛА 

ПЕДАГОГІЧНОГО КОУЧИНГУ

Формами організації роботи 

Школи є коучинг-сесії

Роботу Школи регламентує 

Положення «Про школу 

педагогічного коучингу в системі 

післядипломної освіти»

Закриття Школи традиційно проводиться у форматі
віртуального Світового кафе (World Café).



У січні-березні 2021 року 
Дніпропетровська області (директор 
НМЦ ПТО Віктор Василиненко),

методисти НМЦ ПТО, майстри 
виробничого навчання та викладачі 
професійно-теоретичної підготовки
ДПТНЗ  «Дніпровський центр 
професійної освіти» (директор Віктор 
Логвиненко), 

педагогічні працівники ВПУ-17 
(директор Микола Терентьєв); 
педагогічні працівники Херсонської 
області (директор НМЦ ПТО Світлана 
Ткаченко), 

педагогічні працівники ВПУ 17 м. 
Генічеська (директор Ігор Маслов). 

Nosce te ipsum

Know thyself

67 осіб                                                           Пізнай 

себе самого!



Одна із коучинг-сесій присвячена

розвитку конфліктологічної компетентності

педагогів професійної освіти, або

компетентності у розв’язанні конфліктів







ШКОЛА ПЕДАГОГІЧНОГО КОУЧИНГУ

34

Форма навчання: очно-
дистанційна, змішана. 

Види навчальних занять:
лекції, вебінари, тренінги, 
практичні заняття, самостійна 
робота.





Термін leadership (лідерство) є одним із

найпопулярніших серед пошукових запитів на

сайті Harvard Business Review (Гарвардська

бізнес-школа).

Понад 90 000 посилань видає пошук за цим

словом у книжковому розділі Amazon.

Коротка п’ятиденна програма Leadership for

Senior Executives у Гарвардській бізнес-школі

обійдеться слухачеві в $13 000, $2600 за навчальний

день. Ці дані відображають реальний запит.



Лише 5% компаній вважають, що вони мають сильних лідерів. Однак ознакою позитивних

змін є те, що 72% респондентів розробляють або починають розробляти нові програми лідерства,

орієнтовані на цифрове управління.



На сьогодні важливим є інноваційний тип

лідера – «цифровий лідер»:

• може створювати команди, підтримувати зв’язки

між людьми та їхню залученість,

• розвивати культуру інновацій,

• стійкість до ризику та постійне вдосконалення,

• мати здібності керувати персоналом, який

складається не лише зі штатних працівників, але й

фрілансерів, тимчасових працівників,

краудсорсингу,

• володіти міждисциплінарними навичками.




