


ПЛАН  РОБОТИ
БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ  

НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
НА 2022 РІК

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ  ІНСТИТУТ  НЕПЕРЕРВНОЇ  ПРОФЕСІЙНОЇ  ОСВІТИ

БІЛА ЦЕРКВА  2021 

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Вченою радою 

Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти

«30» листопада 2021 року
протокол № 7

Директорка                          В.В. Сидоренко



2

УДК 378.37.001
Рекомендовано до друку Вченою радою Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти ДЗВО «УМО» НАПН України (30 листопада 2021 року протокол № 7)

Наукова редакція, упорядкування:
Сидоренко В.В. – директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка

Автори-розробники:
Сидоренко В.В. – директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка;
Лукіянчук А.М. – учена секретарка БІНПО, кандидатка психологічних наук, доцентка;
Грозний І.С. – завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, доктор економічних 

наук, професор;
Єрмоленко А.Б. – завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін, кандидат політичних наук, доцент;
Івашев Є.В. – завідувач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, кандидат юри-

дичних наук, доцент кафедри;
Щипська Т.П. – завідувачка навчального відділу;
Петрушак О.М. – завідувачка відділу сучасних технологій виробництва;
Сташенко С.В. – завідувачка відділу цифровізації освітньої діяльності;
Сажко С.М. – методистка навчального відділу;
Трегуб О.Д. – бібліотекарка наукової бібліотеки.

План роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти на 2022 
рік / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2021.  118 с.

Нова модель розвитку суспільства знань потребує від педагога професійної  освіти широкого 
спектра навичок і компетенцій для успішного виконання своїх професійних функцій. Упроваджен-
ня у виробництво нового обладнання, цифрових технологій вимагає від педагогічних працівників 
професійної освіти нового осмислення діяльності, нетрадиційних підходів, уміння навчатися впро-
довж життя. Для закладів професійної освіти є важливим не лише забезпечення споживачів освітніх 
послуг певною професією, що користується попитом на ринку праці, а досягнення ними певного 
кваліфікаційного рівня, розвиток ключових і фахових компетентностей для освіти впродовж життя, 
які забезпечують конкурентоспроможність фахівців на міжнародному, національному та регіональ-
ному ринках праці.

План роботи БІНПО на 2022 рік побудовано за кластерним підходом як основною формою вза-
ємодії і партнерства між усіма учасниками/структурантами освітнього кластеру. Кожна кафедра  
і структурний підрозділ здійснила SWOT-аналіз, розробила власну місію, візію і цінності, окреслила 
нові грані міжнародного партнерства.

Для науково-педагогічних, педагогічних працівників, керівників закладів професійної освіти, за-
мовників освітніх послуг, роботодавців, а також усіх, хто цікавиться питаннями модернізації вітчиз-
няної системи професійної освіти.
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ВСТУПНЕ СЛОВО ДО ЗАМОВНИКІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
І КЛЮЧОВИХ СТЕЙКГОЛДЕРІВ

Українська система професійної 
освіти постала на сьогодні перед низ-
кою викликів: по-перше, глобалізація, 
що спонукає до жорсткої конкуренції 
у боротьбі за ресурси, у тому числі за 
кваліфіковані кадри; по-друге, цифро-
ва трансформація суспільства, авто-
матизація виробництва і штучний 
інтелект, що суттєво перетворює 
якість і кількість доступних робочих 
місць, пришвидшує темпи професійної 
діяльності і розвитку освіти; по-третє,  

демографічні зрушення та стрімка урбанізація, зокрема зміна чисельності, вікового складу  
і розташування світового населення, значне зростання числа міського населення, що по-
требують швидкої адаптації закладів професійної освіти до діяльності в нових демографіч-
них і соціальних реаліях. Нова модель розвитку суспільства знань потребує від педагога 
професійної  освіти широкого спектра навичок і компетенцій для успішного виконання сво-
їх професійних функцій, забезпечення всебічного і сталого розвитку освіти і науки України, 
соціальної єдності й подальшого розвитку демократичної культури. Упровадження у ви-
робництво нового обладнання, цифрових технологій вимагає від педагогічних працівників 
професійної освіти нового осмислення діяльності, нетрадиційних підходів, уміння навчати-
ся впродовж життя. 

У Національній доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в України акцентовано 
увагу на тому, що викладачі і майстри виробничого навчання недостатньо володіють сучас-
ними навичками, зокрема застосування інноваційних педагогічних технологій, розроблен-
ня й використання SMART-комплексів, розвитку кар’єрної, підприємницької, енергозбере-
жувальної, здоров’язбережувальної, самоосвітньої та інших компетентностей, необхідних 
кваліфікованим робітникам в умовах сучасного ринку праці. Недостатня сформованість 
компетентностей і кваліфікацій педагогічних працівників спричинена застарілими підхо-

дами до професійної психолого-педа-
гогічної підготовки, нерозвиненістю 
технологічної та цифрової культури, 
навичок освітнього самоменеджменту, 
що потребує інноваційного науково- 
методичного супроводу підготовки  
і підвищення кваліфікації сучасних фа-
хівців. 

Забезпечення всебічного і сталого 
розвитку освіти і науки України, соці-
альної єдності й подальшого розвитку 
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демократичної культури залежить від своєчасного вивчення попиту на нові компетентно-
сті кваліфікованих працівників на ринку праці, інноваційного, організаційно-методичного 
та наукового забезпечення безперервного професійного розвитку фахівців шляхом фор-
мальної, неформальної та інформальної освіти відповідно до цілей і пріоритетів держав-
ної освітньої політики, визначених стратегічними і програмними документами, синергії на-
уки, виробництва, бізнесу та закладів професійної освіти.  Для закладів професійної освіти 
є важливим не лише забезпечення споживачів освітніх послуг певною професією, що кори-
стується попитом на ринку праці, а досягнення ними певного кваліфікаційного рівня, роз-
виток ключових і фахових компетентностей для освіти впродовж життя, які забезпечують 
конкурентоспроможність фахівців на міжнародному, національному та регіональному рин-
ках праці. Тому особливого значення набуває розроблення механізму відповідності ринку 
освітніх послуг потребам та викликам ринку праці з урахуванням збалансованості попиту  
і пропозиції робочої сили (зумовлюється зміною вимог до існуючих професій, появою прин-
ципово нових професій і спеціальностей, зокрема, інтегрованих і укрупнених); розвиток 
професійного навчання персоналу на виробництві і навчання безробітних громадян; на-
дання профорієнтаційної допомоги учнівській молоді та іншим категоріям населення тощо. 
Активізація діалогу між закладом професійної освіти, владою і громадськістю, обговорення 
перспектив інституційного розвитку системи освіти і навчання, розбудови її інституційної 
спроможності, розроблення механізмів реагування закладу освіти на пропозиції робото-
давців, органів управління освітою, ОТГ тощо характеризує та забезпечує ефективне вико-
нання всіх її функцій. 

Роботодавці вважають рівень підготовки в закладах професійної освіти низьким, що не 
відповідає вимогам сучасного виробництва. Не задовольняє не лише якість підготовки, а й 
рівень кваліфікації значної кількості випускників. Тому об’єктивною є потреба в підвищенні 
якості професійної підготовки кваліфікованих працівників з урахуванням освітніх і суспіль-
них викликів, вимог світового і вітчизняного ринку праці, ключових стейкґолдерів. Вико-
нання цього завдання потребує випереджувального підходу, упровадження інноваційних 
технологій навчання, модернізацію змісту професійного навчання, залучення соціальних 
партнерів до розроблення державних освітніх стандартів. Особливої актуальності набуває 
питання професійного розвитку фахівців, конкурентоспроможності та рівня кваліфікації 
працівників. 

Отже, нова модель розвитку суспільства 
знань потребує від педагога професійної 
освіти широкого спектра навичок і компе-
тенцій для успішного виконання своїх про-
фесійних функцій, забезпечення всебічно-
го і сталого розвитку освіти і науки України, 
соціальної єдності й подальшого розвитку 
демократичної культури. 

З метою підготовки конкурентоспромож-
ного людського капіталу для високотехноло-
гічного та інноваційного розвитку країни, за-
безпечення потреб суспільства, ринку праці і 
держави у кваліфікованих фахівцях у Білоцер-
ківському інституті неперервної професійної 
освіти здійснюється всебічний, системний 
і послідовний науковий і методичний 
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супровід реформування та розвитку національної системи вищої та професійної 
освіти, забезпечення її якості. У БІНПО розроблена дієва інтегративна багаторівне-
ва педагогічна система наукового і методичного супроводу, яка гарантує досягнення 
стратегічної мети, зосередженої на підготовці конкурентоспроможних фахівців на ринку 
праці, які мають ключові і фахові компетентності, уміють вирішувати комплексні зада-
чі, створювати висококласні та інноваційні інтелектуальні продукти, поділяють цін-
ності вільного демократичного суспільства, швидко адаптуються до змін і розвитку  
в соціально-культурній сфері. Розроблена система наукового і методичного супроводу реа-
лізується через чітко визначену послідовність дій, змісту, методів, спроєктованих на розв’я-
зання проміжних цілей і наперед визначений кінцевий результат, забезпечує максимальну 
активність учасників освітнього процесу з використанням сучасних цифрових, андрагогіч-
них, інтерактивних, акмеологічних технологій тощо. 

Візія БІНПО – масштабований цифровий заклад вищої освіти1, реаліза-
тор міждисциплінарних програм, який зберігає свою ідентичність, забез-
печує єдність фундаментальності й фаховості змісту освіти, її доступність 
і якість; заклад безперервного професійного саморозвитку і самотранс-
цендентності фахівців, інтегрований у світовий освітній і дослідницький 
простір, сфокусований на цінності кар’єрного й особистісного зростання, 
який формує фаховий і науково-освітній потенціал нації через міцні зв’яз-

ки з бізнесом, наукою, промисловістю, об’єднаними територіальними громадами задля со-
ціального та економічного внеску в регіони, вирішення соціокультурних і освітніх викликів

Цінності, на яких базувалась вся діяльність БІНПО 
та які проявлялися в повсякденній поведінці науково- 
педагогічних працівників та функціонуванні самого  
закладу: 

• студенто(людино)центризм; 
• патріотизм; 
• академічна доброчесність; 
• автономність і академічна свобода; 

• спрямованість на освітні інновації; 
• 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 відповідно до умов провадження освітньої діяльності 

та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам вищої освіти, професійним 
та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам зацікавлених сторін і су-
спільства, що забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього 
забезпечення якості.

У 2022 році роботу Інституту спрямовано на реалізацію стратегічних напрямів діяльності 
закладу: 

Стратегічна ціль 1. Забезпечення якості освітньої діяльності для освіти впродовж 
життя, маркетинг освітніх послуг, що включає сприяння сталому розвитку суспільства 
шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу і створення умов для освіти 

Візія

1  За інституційними архетипами вищої освіти майбутнього експертів Studyportals
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впродовж життя (Lifelong learning), роз-
роблення механізмів визнання резуль-
татів формальної і неформальної освіти 
фахівців.

Стратегічна ціль 2. Цифрова тран-
сформація інституту, подолання циф-
рового розриву у сфері вищої і про-
фесійної освіти, що передбачає перехід 
на нову освітню модель, заміну традицій- 
но-класичного освітнього простору на 
віртуально-мережевий, цифрову тран-
сформацію всіх напрямів діяльності Ін-
ституту, забезпечення всіх учасників ос-
вітнього процесу рівних можливостей 
доступу до послуг, інформації та знань, що 
надаються на основі інформаційно-кому-
нікаційних технологій. 

Стратегічна ціль 3. Інтернаціоналіза-
ція освіти та покращення якості міжна-
родного науково-дослідницького спів-
робітництва, що передбачає підвищення 
рівня інтернаціоналізації та покращення 
якості міжнародного науково-дослідниць-
кого співробітництва в галузі наук про 
освіту, педагогіки і психології, підвищення 
конкурентоспроможності студентів, ви-
кладачів БІНПО на внутрішньому та між-
народному ринку праці, міжнародного 
стажування в контексті глобальних освіт-
ніх трендів розвитку науки, залучення 
до кращих світових практик, підвищення 
якості освіти у відповідності з міжнарод-
ними освітніми стандартами. 

Стратегічна ціль 4. Розвиток кадрового потенціалу БІНПО, що передбачає створення 
умов для кар’єрного й особистісного розвитку науково-педагогічних працівників для нав-
чання впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти.

Основними напрямами діяльності Білоцерківського інституту неперервної профе-
сійної освіти є: 

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

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

• проведення освітньої, наукової, методичної тощо роботи з реалізації державної  
політики у сфері вищої і професійної освіти, визначення шляхів розвитку ключових  
компетентностей фахівців, їхнього безперервного професійного розвитку впродовж життя 
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шляхом формальної, неформальної та ін-
формальної освіти;

•  забезпечення інтеграції освітнього 
процесу, науки і виробництва із залучен-
ням до освітнього процесу висококвалі-
фікованих працівників виробництва та 
сфери послуг;

•  провадження наукової діяльності 
шляхом проведення наукових дослі-
джень і забезпечення творчої діяльності 
учасників освітнього процесу, підготов-
ки наукових кадрів вищої кваліфікації  
і використання отриманих результатів  
в освітньому процесі тощо.

Пріоритетами професійної діяльності у 2022 році є: 
•  синергія науки, бізнесу, органів  

місцевого самоврядування, об’єднаних 
територіальних громад як замовника-
ми освітніх і науково-технічних послуг, 
ринку праці, роботодавців; 

•  компетентнісно орієнтований зміст  
і професійна мобільність як конкурент-
ні переваги на ринку освітніх послуг;

•  маркетинг знань і освітніх послуг;
•  максималізація ступеня задоволен-

ня споживача освітніх послуг тощо.
План роботи БІНПО на 2022 рік побудовано за кластерним 

підходом як основною формою взаємодії і партнерства між 
усіма учасниками/структурантами освітнього кластеру. Кож-
на кафедра і структурний підрозділ здійснила SWOT-аналіз 
для того, щоб зрозуміти які є можливості і загрози для досягнення місії БІНПО, розробила 
власну місію, візію і цінності, окреслила нові грані міжнародного партнерства.

Напрямами освітніх кластерів кафедр і структурних підрозділів є: 
• реалізація принципів безперервності, багаторівневості, технологічності; 
• забезпечення інтеграції ресурсів і потенціалів структурантів, що входять в освітній 

кластер; 
• упровадження нових технологій навчання дорослих упродовж життя шляхом фор-

мальної, неформальної та інформальної освіти; 
• забезпечення максимальної ефективності та продуктивності функціонування всієї 

системи в цілому й окремих її складників зокрема.
Організація безперервного професійного розвитку фахівців відбувається з вико-

ристанням технологій формальної, неформальної, інформальної освіти. При цьому на-
дається перевага суб’єктній активності дорослого учня, який самостійно моделює та 
зреалізовує індивідуальну освітню траєкторію, визначає параметри процесу навчання, зо-
крема зміст, тривалість, форми, методи, програми, засоби та ін., здійснює цілепокладання 
і конструктивну корекцію в принципово нових умовах, варіативно прогнозує результати  
діяльності тощо.
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У 2022 році у БІНПО для науково-методичного супроводу безперервного професій-
ного розвитку педагогічних працівників закладів професійної (професійно-техніч-
ної) освіти передбачено реалізацію таких завдань:

- 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;
- розроблення професійних профілів різних категорій педагогічних працівників ЗПО 

(викладач, майстер виробничого навчання, педагог професійного навчання, старший май-
стер, керівники ЗПО) із визначеними компетентностями, що відповідають сучасним і пер-
спективним завданням реформування П(ПТ) освіти;

- модернізація змісту, форм, моделей підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфі-
кації та стажування педагогічних працівників з урахуванням державних стандартів профе-
сійно-технічної освіти;

- розроблення інноваційного науково-методичного забезпечення підвищення квалі-
фікації різних категорій, керівників та педагогічних працівників;

- максимальна компетенізація ос-
вітнього процесу, перегляд традиційно-
го арсеналу засобів, принципів, техноло-
гій, при цьому має надаватися перевага 
суб’єктній активності й творчості замовни-
ка освітніх послуг, який самостійно моде-
лює та зреалізовує індивідуальну освітню 
траєкторію, визначає параметри процесу 
навчання (зміст, тривалість, форми, мето-
ди, програми, засоби та ін.), здійснює ціле-
покладання і конструктивну корекцію 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; 
- забезпечення співпраці з підприємствами, організаціями різних типів та форм влас-

ності, соціальними партнерами.

Вікторія Сидоренко,
директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України,
докторка педагогічних наук, професорка
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І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ

1.1. ЦИКЛОГРАМА УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТУ

Дні тижня
Тижні місяця

I II III IV

1 2 3 4 5

Понеділок

Засідання 
кафедр 

(щомісяця)

Засідання 
профспілкового 

комітету 
(щомісяця)

Вівторок

Організаційна 
нарада 

у директорки 
інституту

Організаційна 
нарада 

у директорки 
інституту

Організаційна 
нарада 

у директорки 
інституту

Організаційна 
нарада 

у директорки 
інституту

Середа

Науково-
практичні та 

науково-мето-
дичні семінари  
кафедр (згідно  

із планом  
проведення)

Засідання 
Вченої ради 

інституту
(один раз 

на два місяці)

Четвер

Оnline
Школа корекції  
деструктивної 

поведінки учнів

Оnline 
Академія 
цифрових 
технологій 
(один раз  

на три місяці)

Проведення 
конференцій, 
семінарів та 

круглих столів
(згідно  

із планом  
проведення)

П’ятниця

Дайджест  
періодичних  

видань  
(для  

науково- 
педагогічних  
працівників)

Школа лідерів 
професійної 

освіти 
(один раз  

на три місяці)

Студія 
корпоративно-
го тимбілдингу 

(один раз на три 
місяці)

Засідання Ради 
із забезпечення 
якості освітньої 

діяльності та 
якості вищої 

освіти у БІНПО
(згідно  

із планом)

Субота

День самоосвіти 
і проведення 

науково-
методичної 

роботи

День самоосвіти 
і проведення 

науково-
методичної 

роботи

День самоосвіти 
і проведення 

науково-
методичної 

роботи

День самоосвіти 
і проведення 

науково-
методичної 

роботи
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1.2. ПОМІСЯЧНИЙ ПЛАН-СІТКА УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТУ

СІЧЕНЬ

Дні тижня
Тижні місяця

I II III IV

1 2 3 4 5

Понеділок

3 січня
Вихідний день

10 січня 
Засідання  

кафедр 
інституту

17 січня 24/31 січня 
Засідання 

профспілкового 
комітету
інституту

Вівторок

4 січня
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

11 січня
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

18 січня
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

25 січня
Організаційна 

нарада
у директорки 

інституту

Середа

5 січня 12 січня 19 січня 26 січня 
Засідання 

Вченої ради 
інституту

Четвер
6 січня 13 січня 20 січня 27 січня

П’ятниця

7 січня
Вихідний день

14 січня
Дайджест  

періодичних  
видань  

(для науково- 
педагогічних 
працівників

21 січня
Студія  

корпоративного 
тимбілдингу

28 січня
Засідання Ради 
із забезпечення 
якості освітньої 

діяльності  
та якості вищої 
освіти у БІНПО

Субота

8 січня
День самоосвіти 

і проведення 
науково-

методичної
роботи

15 січня
День самоосвіти 

і проведення 
науково-

методичної
роботи

22 січня
День самоосвіти 

і проведення 
науково-

методичної
роботи

29 січня
День самоосвіти 

і проведення 
науково-

методичної
роботи
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ЛЮТИЙ

Дні тижня
Тижні місяця

I II III IV

1 2 3 4 5

Понеділок

7 лютого
Засідання 

кафедр
інституту

14 лютого 21/28 лютого
Засідання 

профспілкового 
комітету 
інституту

Вівторок

1 лютого
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

8 лютого
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

15 лютого
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

22 лютого
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

Середа

2 лютого 9 лютого 16 лютого 23 лютого

Четвер

3 лютого
Оnline Школа 

корекції  
деструктивної 

поведінки учнів

10 лютого
Оnline Академія 
цифрових тех-

нологій 

17 лютого 24 лютого

П’ятниця

4 лютого
Дайджест 

періодичних 
видань (для  

науково- 
педагогічних 
працівників 

інституту)

11 лютого 18 лютого 25 лютого

Субота

5 лютого
День самоосвіти 

і проведення 
науково- 

методичної
роботи

12 лютого
День самоосвіти 

і проведення 
науково- 

методичної
роботи

19 лютого
День самоосвіти 

і проведення 
науково- 

методичної
роботи

26 лютого
День самоосвіти 

і проведення 
науково- 

методичної
роботи
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БЕРЕЗЕНЬ

Дні тижня
Тижні місяця

I II III IV V

1 2 3 4 5 6

Понеділок

7 березня
Вихідний 

день

14 березня 21 березня
Засідання 

профспілко-
вого комітету 

інституту

28 березня

Вівторок

1 березня
Засідання  

кафедр  
інституту

Організаційна 
нарада 

у директорки 
інституту

8 березня
Вихідний 

день

15 березня
Організаційна 

нарада  
у директорки 

інституту

22 березня
Організаційна 

нарада  
у директорки 

інституту

29 березня
Організаційна 

нарада  
у директорки 

інституту

Середа

2 березня 9 березня 16 березня 23 березня 30 березня
Засідання 

Вченої ради 
інституту

Четвер
3 березня 10 березня 17 березня 24 березня 31 березня

П’ятниця

4 березня
Дайджест 

періодичних 
видань  

(для науково- 
педагогічних 
працівників)

11 березня
Засідання 

Ради із  
забезпечення 
якості освіт-

ньої діяльно-
сті та якості 

вищої освіти  
у БІНПО

18 березня
Школа  
лідерів  

професійної 
освіти

25 березня

Субота

5 березня
День  

самоосвіти  
і проведення 

науково- 
методичної

роботи

12 березня 19 березня
День  

самоосвіти  
і проведення 

науково- 
методичної

роботи

26 березня
День  

самоосвіти  
і проведення 

науково- 
методичної

роботи
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КВІТЕНЬ

Дні тижня
Тижні місяця

I II III IV

1 2 3 4 5

Понеділок

4 квітня 
Засідання 

кафедр
інституту

11 квітня 18 квітня 
Засідання 

профспілкового 
комітету 
інституту

25 квітня
Вихідний день

Вівторок

5 квітня
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

12 квітня
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

19 квітня
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

26 квітня
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

Середа
6 квітня 13 квітня 20 квітня 27 квітня

Четвер
7 квітня 14 квітня 21 квітня 28 квітня

П’ятниця

1/8 квітня 
Дайджест

періодичних 
видань (для  

науково-педаго-
гічних працівни-

ків інституту)

15 квітня 22 квітня 
Студія  

корпоративного 
тимбілдингу

29 квітня 

Субота

2/9 квітня 
День самоосвіти 

і проведення 
науково- 

методичної 
роботи

16 квітня 
День самоосвіти 

і проведення 
науково- 

методичної
роботи

23 квітня 
День самоосвіти 

і проведення 
науково- 

методичної 
роботи

30 квітня 
День самоосвіти 

і проведення 
науково- 

методичної 
роботи
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ТРАВЕНЬ

Дні тижня
Тижні місяця

I II III IV

1 2 3 4 5

Понеділок

2 травня
Вихідний день

9 травня
Вихідний день

16 травня 23/ 30 травня
Засідання 

профспілкового 
комітету 
інституту

Вівторок

3 травня
Засідання  

кафедр

10 травня
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

17 травня
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

24/31 травня
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

Середа 4 травня 11 травня 18 травня 25 травня 

Четвер

5 травня
Оnline  

Школа корекції 
деструктивної 

поведінки учнів

12 травня 19 травня 
Усеукраїнська 

студентська  
науково-прак-
тична інтернет- 

конференція
«Соціально- 
освітні домі-

нанти профе-
сійної підготов-

ки сучасного 
компетентного 

фахівця»,  
присвяченої 
Дню науки

26 травня
Регіональний 
науково-прак-

тичний семінар 
«Удосконален-

ня науково- 
методичного 
забезпечення 

освітнього про-
цесу в умовах 

реформування 
професійної 

освіти»

П’ятниця

6 травня
Дайджест  

періодичних 
видань (для нау-
ково-педагогіч-
них працівників 

інституту)

13 травня
Школа лідерів 
професійної 

освіти

20 травня
Засідання ради 
із забезпечення 
якості освітньої 

діяльності та 
якості вищої 

освіти у БІНПО

27 травня

Субота

7 травня
День самоосвіти 

і проведення 
науково- 

методичної 
роботи

14 травня
День самоосвіти 

і проведення 
науково- 

методичної
роботи

21 травня 
День самоосвіти 

і проведення 
науково- 

методичної 
роботи

28 травня
День самоосвіти 

і проведення 
науково- 

методичної 
роботи
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ЧЕРВЕНЬ

Дні тижня
Тижні місяця

I II III IV V

1 2 3 4 5 6

Понеділок

6 червня 
Засідання  

кафедр  
інституту

13 червня 
Вихідний 

день

20 червня 
Засідання 

профспілко-
вого коміте-
ту інституту

27 червня 
Вихідний 

день

Вівторок

7 червня 
Організаційна 

нарада  
у директорки 

інституту

14 червня 
Організаційна 

нарада  
у директорки 

інституту

21 червня 
Організацій-
на нарада у 
директорки 

інституту

28 червня 
Вихідний 

день

Середа

1 червня 8 червня 15 червня 22 червня 
Засідання 

Вченої ради 
інституту

29 червня 

Четвер

2 червня 
Регіональний нау-
ково-практичний 
семінар «Упрова-
дження сучасних 

педагогічних 
технологій в 

умовах цифрові-
зації економіки 
та суспільства: 
регіональний 

вимір»

9 червня 16 червня 23 червня 30 червня 

П’ятниця

3 червня 
Дайджест періо-
дичних видань 
(для науково- 

педагогічних пра-
цівників)

10 червня 
Оnline

Академія 
цифрових 
технологій

17 червня 24 червня 

Субота

4 червня 
День  

самоосвіти  
і проведення нау-
ково-методичної

роботи

11 червня 
День  

самоосвіти  
і проведення 

науково- 
методичної 

роботи

18 червня 
День  

самоосвіти  
і проведення 

науково- 
методичної

роботи

25 червня 
День  

самоосвіти  
і проведен-
ня науково- 
методичної

роботи
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ВЕРЕСЕНЬ

Дні тижня
Тижні місяця

I II III IV

1 2 3 4 5

Понеділок

5 вересня 
Засідання 

кафедр

12 вересня
Засідання  

кафедр  

19 вересня 26 вересня 
Засідання  

профспілкового 
комітету  
інституту

Вівторок

6 вересня
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

13 вересня
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

20 вересня
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

27 вересня
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

Середа

7 вересня 14 вересня 21 вересня 28 вересня
Засідання  

Вченої ради 
інституту

Четвер

1/8 вересня

Оnline 
Школа корекції  
деструктивної 

поведінки учнів 

15 вересня 22 вересня
Усеукраїнська 
науково-прак-

тична інтер-
нет-конферен-

ція «Інноваційні 
технології при 

підготовці  
фахівців послуг 

та народних 
ремесел»

29 вересня

П’ятниця

2/9 вересня
Дайджест

періодичних 
видань (для  

науково-педаго-
гічних працівни-

ків інституту)

16 вересня 23 вересня

Студія  
корпоративного 

тимбілдингу

30 вересня

Субота

3/10 вересня
День самоосвіти 

і проведення 
науково- 

методичної 
роботи

17 вересня
День самоосвіти 

і проведення 
науково- 

методичної
роботи

24 вересня
День самоосвіти 

і проведення 
науково- 

методичної 
роботи
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ЖОВТЕНЬ

Дні тижня
Тижні місяця

I II III IV

1 2 3 4 5

Понеділок

3 жовтня 
Засідання 

кафедр
інституту

10 жовтня 17 жовтня 24/31 жовтня 
Засідання  

профспілкового 
комітету  
інституту

Вівторок

4 жовтня 
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

11 жовтня 
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

18 жовтня 
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

25 жовтня 
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

Середа 5 жовтня 12 жовтня 19 жовтня 26 жовтня

Четвер

6 жовтня 13 жовтня
Оnline

Академія 
цифрових 
технологій

20 жовтня
Регіональний 
науково-прак-

тичний семінар 
«Забезпечення 
якості освіти за 
різними моде-

лями і формами 
навчання на 

курсах підви-
щення кваліфі-

кації» спільно  
з НМЦ ПТО Дні-
пропетровської 

області

27 жовтня
Усеукраїнська 

інтернет- 
конференція  

«Сучасні 
підходи 

до охорони 
праці в закла-
дах професій-

ної освіти»

П’ятниця

7 жовтня
Дайджест

періодичних 
видань (для нау-
ково-педагогіч-
них працівників 

інституту)

14 жовтня
Вихідний день

21 жовтня 28 жовтня

Субота

8 жовтня
День самоосвіти 

і проведення 
науково- 

методичної 
роботи

15 жовтня 
День самоосвіти 

і проведення 
науково- 

методичної
роботи

22 жовтня 
День самоосвіти 

і проведення 
науково- 

методичної 
роботи

29 жовтня 
День самоосвіти 

і проведення 
науково- 

методичної 
роботи
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ЛИСТОПАД

Дні 
тижня

Тижні місяця

I II III IV V

1 2 3 4 5 6

П
он

ед
іл

ок

7 листопада 
Засідання кафедр  

інституту

14 листопада 21 листопада
Засідання 

профспілко-
вого комітету 

інституту

28 листопада

Ві
вт

ор
ок

1 листопада 
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

8 листопада 
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

15 листопада
Організаційна 

нарада  
у директорки 

інституту

22 листопада
Організаційна 

нарада  
у директорки 

інституту

29 листопада

Се
ре

да

2 листопада 9 листопада 16 листопада 23 листопада
Засідання 

Вченої ради 
інституту

30 листопада

Ч
ет

ве
р

3 листопада
Оnline
Школа 

корекції де-
структивної 
поведінки 

учнів

10 листопада
Міжнародна нау-
ково-практична 
інтернет-конфе-

ренція: «Інформа-
ційно-ресурсне 
забезпечення 

освітнього про-
цесу в умовах 
діджиталізації 

суспільства»

17 листопада 24 листопада

П
’я

тн
иц

я

4 листопада
Дайджест 

періодичних 
видань (для 

науково- 
педагогічних 
працівників)

11 листопада 18 листопада
Школа  
лідерів  

професійної 
освіти

25 листопада

Су
бо

та

5 листопада
День  

самоосвіти  
і проведення 

науково- 
методичної

роботи

12 листопада
День  

самоосвіти  
і проведення 

науково- 
методичної

роботи

19 листопада
День  

самоосвіти  
і проведення 

науково- 
методичної

роботи

26 листопада
День  

самоосвіти  
і проведення 

науково- 
методичної

роботи
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ГРУДЕНЬ

Дні тижня
Тижні місяця

I II III IV

1 2 3 4 5

Понеділок

5 грудня
Засідання 

кафедр
інституту

12 грудня 19 грудня
Засідання 

профспілкового 
комітету

26 грудня
Вихідний день

Вівторок

6 грудня 
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

13 грудня 
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

20 грудня
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

27 грудня
Організаційна 

нарада 
у директорки 

інституту

Середа

7 грудня 14 грудня 21 грудня
Засідання  

Вченої ради 
інституту

28 грудня

Четвер

1/8 грудня 15 грудня
VІІІ-а Міжна-
родна науко-
во-практична 

інтернет-конфе-
ренція

«Психолого- 
педагогічні ас-
пекти навчан-
ня дорослих у 
системі безпе-

рервної освіти»

22 грудня 29 грудня

П’ятниця

2/9 грудня
Дайджест

періодичних 
видань (для нау-
ково-педагогіч-
них працівників 

інституту)

16 грудня 23 грудня 30 грудня

Субота

10 грудня
День самоосвіти 

і проведення 
науково- 

методичної 
роботи

17 грудня 
День самоосвіти 

і проведення 
науково- 

методичної
роботи

24 грудня 
День самоосвіти 

і проведення 
науково- 

методичної 
роботи

31 грудня
День самоосвіти 

і проведення 
науково- 

методичної 
роботи
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1.3. ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ГОЛОВА ВЧЕНОЇ РАДИ – СИДОРЕНКО Вікторія Вікторівна, 
директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка
приймальня: (04563) 7-16-07, (04563) 8-50-20
ВЧЕНА СЕКРЕТАРКА – ЛУКІЯНЧУК Алла Миколаївна, 
кандидатка психологічних наук, доцентка
е-mail: vchenaradaBINPO@gmail.com

№ 
з/п Зміст роботи Дата 

проведення Відповідальні

ЗАСІДАННЯ 1

1. Про підготовку та підвищення кваліфікації  
фахівців із використанням технологій дистан-
ційного і змішаного навчання, цифрових освіт-
ніх ресурсів у 2022 році

(26.01.2022) директорка 
В.В. Сидоренко,
завідувачі кафедр  
і структурних  
підрозділів

2. Виконання плану-графіка підвищення квалі-
фікації педагогічних працівників державних 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти в 2021 році та організація освітнього 
процесу в 2022 році

заст. директора з НР 
В.С. Кулішов
зав. навчального 
відділу
Т.П. Щипська

3. Про організацію і проведення внутрішнього 
моніторингу якості підготовки і підвищення 
кваліфікації фахівців

заст. директора з НР 
В.С. Кулішов,
зав. навч. відділу 
Т.П. Щипська,
вчений секретар
А.М. Лукіянчук

4. Фінансовий звіт БІНПО за 2021 рік та фінансо-
вий план на 2022 рік

гол. бухгалтер
С.В. Гірка

5. Про організацію конкурсу на краще заняття 
для здобувачів освіти і слухачів КПК у 2022 році

заст. директора з НР 
В.С. Кулішов

6. Про організацію і проведення загальноінсти-
тутського конкурсу студентських наукових  
робіт

заст. директора з НР 
В.С. Кулішов,
завідувач кафедри 
ППтаМ
І.С. Грозний

7. Про організацію конкурсу на краще науково- 
методичне забезпечення освітнього процесу  
в 2022 році

заст. директора з НР 
В.С. Кулішов

8. Про організацію конкурсу на кращу випускну 
роботу (проєкт) слухача КПК 

вчений секретар
А.М. Лукіянчук

9. Затвердження науково-(навчально)-методич-
них матеріалів

вчений секретар
А.М. Лукіянчук
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ЗАСІДАННЯ 2

1. Про організацію навчання на засадах педа-
гогіки партнерства та створення безпечного  
освітнього середовища. Технології запобіган-
ня булінгу і дискримінації учасників освітнього 
процесу

(30.03.2022) заст. директора з НР 
В.С. Кулішов,
вчений секретар
А.М. Лукіянчук,
доц. Н.Г. Торба 

2. Профорієнтаційно-рекламна стратегія БІНПО 
щодо залучення здобувачів освіти в 2022 році

заступник голови 
Відбіркової комісії
В.С. Кулішов,
відповідальний  
секретар  
Відбіркової комісії 
А.Б. Єрмоленко

3. Організаційно-методичні засади виявлення  
і розвитку обдарованості здобувачів вищої 
освіти

заст. директора з НР 
В.С. Кулішов,
завідувач кафедри
ППтаМ
І.С. Грозний,
проф. 
Л.А. Горошкова

4. Про систему і механізми забезпечення ака-
демічної доброчесності учасників освітнього 
процесу

заст. директора з НР 
В.С. Кулішов,
завідувачі кафедр 

5. Науково-методичне забезпечення функціону-
вання цифрової бібліотеки БІНПО

заст. директора з НР 
В.С. Кулішов,
завідувачі кафедр,
бібліотекарка  
наукової бібліотеки 
О.Д. Трегуб
завідувачка ВЦОД
С.В. Сташенко

6. Про діяльність інноваційного віддаленого клас-
теру «Електроімпульс» (педагогічний експе-
римент регіонального рівня за темою: «Забез-
печення якості підготовки майбутніх фахівців 
електротехнічного профілю в навчально-прак-
тичних центрах закладів професійної освіти» 
(жовтень 2021 – грудень 2024 рр.)

заст. директора з НР 
В.С. Кулішов,
завідувач кафедр 
МПОтаСГД
А.Б. Єрмоленко

7. Затвердження науково-(навчально)-методич-
них матеріалів

вчений секретар
А.М. Лукіянчук
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ЗАСІДАННЯ 3
1. Про реалізацію у 2022 роки заходів Програми 

спільної діяльності Національної академії наук 
України і Національної академії педагогічних 
наук України

(22.06.2022) заст. директора з НР 
В.С. Кулішов  
завідувачі кафедр

2. Аналіз роботи Інституту за перше півріччя  
2022 р.: освітні виклики, цільові показники,  
інновації і перспективи

директорка  
інституту 
В.В. Сидоренко

3. Про ресурс кафедр в Електронній бібліотеці 
НАПН України: бази даних та індекси цитування

завідувачі кафедр

4. Рейтинг науково-педагогічних працівників 
інституту у І півріччі 2022 р. Рейтинг кафедр. 
Цільові показники кафедр

заст. директора з НР 
В.С. Кулішов,  
завідувачі кафедр

5. Про результати моніторингу працевлаштуван-
ня здобувачів освіти і випускників БІНПО

заст. директора з НР 
В.С. Кулішов,
завідувач кафедри 
ППтаМ
І.С. Грозний,
зав. навчального 
відділу Т.П. Щипська

6. Про результати конкурсу на краще заняття для 
здобувачів освіти і слухачів КПК

заст. директора з НР 
В.С. Кулішов

7. Про виконання рішень Вченої ради вчений секретар
А.М. Лукіянчук

8. Затвердження науково(навчально)-методич-
них матеріалів

вчений секретар
А.М. Лукіянчук

ЗАСІДАННЯ 4
1. Про інформаційно-ресурсне забезпечення мо-

ніторингу якості підготовки та підвищення ква-
ліфікації фахівців в умовах цифровізації еконо-
міки і суспільства

(28.09.2022) директорка  
інституту 
В.В. Сидоренко

2. Про роботу Відбіркової комісії і результати 
Вступної кампанії у 2022 році

відповідальний  
секретар 
Відбіркової комісії  
А.Б. Єрмоленко

3. Діяльність відділу сучасних технологій вироб-
ництва у 2022 році

завідувачка  
відділу СТВ  
О.М. Петрушак

4. Про використання комп’ютерно орієнтова- 
них педагогічних систем, цифрових освітніх 
ресурсів і засобів навчання при підготовці і ПК 
фахівців

заст. директора з НР 
В.С. Кулішов,
завідувачка відділу 
ЦОД    С.В. Сташенко

5. Затвердження науково-(навчально)-методич-
них матеріалів

вчений секретар
А.М. Лукіянчук
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ЗАСІДАННЯ 5

1. Державно-приватне партнерство та вза-
ємозв’язок із регіональним ринком праці  
у Білоцерківському інституті неперервної 
професійної освіти

(23.11.2022) заст. директора з НР 
В.С. Кулішов,
завідувачі кафедр 

2. Затвердження плану роботи БІНПО на 2022 рік директорка  
інституту
В.В. Сидоренко

3. Про стан науково-дослідної діяльності кафедр 
БІНПО за підтемами НДР: прикладні результати 
та інновації

вчений секретар 
А.М. Лукіянчук,
завідувачі кафедр 

4. Затвердження плану-графіка підвищення ква-
ліфікації педагогічних працівників державних 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти України на 2023 р.

зав. навчального 
відділу 
Т.П. Щипська

5. Про результати конкурсу на краще науково- 
методичне забезпечення освітнього процесу 
в 2022 році

заст. директора з НР 
В.С. Кулішов

6. Про результати конкурсу на кращу випускну 
роботу (проєкт) слухача КПК у 2022 році

заст. директора з НР 
В.С. Кулішов,
вчений секретар
А.М. Лукіянчук

7. Затвердження науково-(навчально)-методич-
них матеріалів

вчений секретар
А.М. Лукіянчук

ЗАСІДАННЯ 6

1. Про результати внутрішнього моніторингу
 якості освіти у БІНПО у 2022 році

(21.12.2022) заст. директора з НР 
В.С. Кулішов,
зав. навчального 
відділу 
Т.П. Щипська

2. Рейтинг науково-педагогічних працівників 
БІНПО. Рейтинг кафедр.
Цільові показники кафедр у 2021 році

заст. директора з НР 
В.С. Кулішов,
завідувачі кафедр

3. Затвердження навчального навантаження нау-
ково-педагогічних працівників кафедр Інститу-
ту у 2022 році

зав. навчального 
відділу
Т.П. Щипська

4. Про стан і перспективи інтернаціоналізації 
наукової діяльності, академічної мобільності 
науково-педагогічних працівників, здобувачів 
освіти, замовників освітніх послуг

заст. директора з НР 
В.С. Кулішов
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5. Затвердження освітньо-професійних програм, 
робочих програм курсів підвищення кваліфіка-
ції на 2023 рік

заст. директора з НР 
В.С. Кулішов

6. Затвердження Правил прийому в БІНПО 
у 2023 році

відповідальний
 секретар 
Відбіркової комісії 
А.Б. Єрмоленко

7. Про виконання рішень Вченої ради вчений секретар
А.М. Лукіянчук

8. Затвердження науково(навчально)-методич-
них матеріалів

вчений секретар
А.М. Лукіянчук



26

1.4. ПЛАН РОБОТИ 
РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ  
НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

ГОЛОВА РАДИ З ЯКОСТІ – 
КУЛІШОВ Володимир Сергійович,
заступник директора БІНПО з навчальної роботи,

ЗАСТУПНИЦЯ ГОЛОВИ РАДИ З ЯКОСТІ – 
ЛУКІЯНЧУК Алла Миколаївна, 
вчена секретарка БІНПО

Засідання (28 січня 2022 рік)
1. Про підготовку студентів БІНПО до участі у ІІ-му турі Всеукраїнських студент-

ських олімпіад та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей 
знань і спеціальностей.

Доповідач: професорка кафедри ПП та М Горошкова Л.А.
2. Про стан та заходи щодо залучення зовнішніх стейкголдерів (роботодавців  

і випускників) до процесу розробки, перегляду та моніторингу освітніх програм. 
Доповідачі: гаранти освітніх програм, ключові стейкголдери.
3. Про стан забезпечення академічної доброчесності у БІНПО.
Доповідач: професор кафедри МПО та СГД Мандрагеля В.А., ключові стейкголдери
4.  Різне.

Засідання (11 березня 2022 рік)
1. Про забезпечення доступу учасників освітнього процесу до інформаційних  

ресурсів, наукометричних баз даних та електронних ресурсів НАПН України.
Доповідач: заступниця голови Ради з якості, вчена секретарка БІНПО Лукіянчук А.М.
2. Про стан і перспективи інтернаціоналізації наукової діяльності, академічної 

мобільності науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти, замовників освіт-
ніх послуг

Доповідач: голова Ради з якості Кулішов В.С., заступниця голови Ради з якості, вчена  
секретарка БІНПО Лукіянчук А.М., ключові стейкголдери.

3. Забезпечення психологічної і соціальної підтримки здобувачів вищої освіти  
у БІНПО

Доповідач: професор кафедри ТНОП та Д Максимов М.В.
4.  Різне.

Засідання (20 травня 2022 рік)
1. Про стан залучення здобувачів вищої освіти до наукової діяльності та заходи 

щодо її активізації.
Доповідач: заступниця голови Ради з якості, вчена секретарка БІНПО Лукіянчук А.М., 

ключові стейкголдери.
2. Підсумки атестації здобувачів вищої освіти освітніх рівнів «бакалавр», «ма-

гістр» у 2021/2022 навчальному році та заходи щодо підвищення якості її результатів.
Доповідач: завідувачка навчального відділу Щипська Т.П.
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3. Про методичні рекомендації кафедрам щодо організації освітньої діяльності  
у 2022/2023 навчальному році.

Доповідач: голова Ради з якості, заступник директора БІНПО з навчальної роботи  
Кулішов В.С.

4.   Різне.

1.4. РОБОТА ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ  
«БАКАЛАВР», «МАГІСТР»

1.4.1. ПЛАН ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ – КУЛІШОВ Володимир Сергійович

№ 
з/п Зміст роботи Термін  

виконання Відповідальні

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

1. Підготовка наказу «Про склад екзаменаційної 
комісії на 2022 рік»

січень В.С. Кулішов

2.
Підготовка і затвердження розкладів навчаль-
них занять здобувачів вищої освіти заочної 
форми навчання

за два тижні  
до початку 

сесії

В.С. Кулішов

3. Контроль за дотриманням графіка освітнього 
процесу у БІНПО

упродовж 
року

В.В. Сидоренко,
В.С. Кулішов

4. Підготовка поточних наказів про рух здобува-
чів освіти

упродовж 
року

методисти  
навчального відділу

5.
Систематичний контроль за виконанням  
здобувачами вищої освіти індивідуальних гра-
фіків навчання

упродовж 
року

В.В. Сидоренко,
В.С. Кулішов

6. Організація заходів щодо визначення якості 
знань здобувачами вищої освіти

упродовж 
року

В.С. Кулішов

7. Ведення бази студентського обліку та резуль-
татів екзаменаційних сесій

упродовж 
року

методисти навчаль-
ного відділу

8.
Організація проведення практики здобувачів 
вищої освіти

згідно  
навчальних 

планів

В.С. Кулішов,  
гаранти освітніх  
програм

9. Робота з ЄДЕБО упродовж 
року

В.С. Кулішов,
І.В. Арестова

10.

Систематичний контроль за відвідуванням 
занять, вивчення та аналіз причин пропусків 
занять та академічної успішності здобувачами 
вищої освіти

упродовж 
року

В.С. Кулішов,  
методисти  
навчального відділу

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

1.

Розроблення нормативно-правової докумен-
тації щодо організації роботи Ради студент-
ського самоврядування в Інституті

березень В.С. Кулішов, 
В.Є. Харагірло, голова 
ради студентського 
самоврядування
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2.
Проведення інструктажів з техніки безпеки 
для здобувачів освіти під час очних сесій

упродовж 
року

В.С. Кулішов, 
О.В. Сахно

3.

Організація та проведення організаційних 
зборів для студентів-першокурсників

вересень,  
листопад

В.С. Кулішов,  
голова Ради  
студентського  
самоврядування

4.

Організація зустрічей студентів та їх батьків з 
адміністрацією Інституту

упродовж 
року

В.В. Сидоренко,
В.С. Кулішов,  
методисти навчаль-
ного відділу, курато-
ри академічних груп

5

Організація проведення профорієнтаційних 
заходів «День відкритих дверей»

два рази  
на рік

В.С. Кулішов, 
А.Б. Єрмоленко,  
методисти навчаль-
ного відділу, курато-
ри академічних груп, 
науково-педагогічні 
працівники кафедр 
БІНПО

6.

Організація випускних заходів для студентів 
заочної форми навчання

упродовж 
року

В.С. Кулішов,  
завідувачі кафедр 
БІНПО, методисти 
навчального відділу, 
куратори академіч-
них груп, науково- 
педагогічні працівни-
ки кафедр БІНПО

7.

Проведення зборів Ради студентського само-
врядування

лютий, 
жовтень

В.С. Кулішов, 
В.Є. Харагірло,  
голова Об’єднаної 
ради студентського 
самоврядування

8.

Участь у VIІІ Міжнародній науково-практичній 
інтернет-конференції «Психолого-педагогічні 
аспекти навчання дорослих у системі непе-
рервної освіти» (студентська секція) 

грудень В.С. Кулішов, 
В.Є. Харагірло

ВИХОВНА РОБОТА

1.

Виховна година на тему «Свята, традиції, обря-
ди українського народу»

січень В.С. Кулішов, 
О.Д. Трегуб,
члени Ради студент-
ського самовряду-
вання
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2.
Виховна година до Дня Соборності  
України

22 січня В.С. Кулішов, 
О.Д. Трегуб,
кафедри БІНПО

3.

Екскурсія до Національного меморіального 
комплексу Героїв та Героїнь  
Небесної Сотні – Музей Революції Гідності, 
приурочена вшануванню Дня Героїв Небесної 
Сотні

лютий В.С. Кулішов, 

4.

Участь здобувачів вищої освіти у книжковій 
виставці «Мова – це наша світлиця, вона як  
добре зерно», присвяченій Міжнародному 
дню рідної мови 

21 лютого В.С. Кулішов, 
О.Д. Трегуб,
члени Ради студент-
ського самовряду-
вання

5.

Конкурс декламування поетичних творів  
Т.Г. Шевченка до річниці з дня його  
народження

березень В.С. Кулішов, 
О.Д. Трегуб,
кафедри БІНПО

6.
Виховна година на тему «Великодні звичаї 
українського народу»

квітень В.С. Кулішов, 
О.Д. Трегуб,
куратори груп

7.

Виставка творчих робіт здобувачів вищої  
освіти, присвячена Дню вишиванки

травень В.С. Кулішов, 
члени Ради студент-
ського самовряду-
вання

8.

Участь здобувачів вищої освіти у книжковій 
виставці «Дитинства яскравого мить», присвя-
ченій Міжнародному дню захисту дітей

червень В.С. Кулішов, 
О.Д. Трегуб

9.

Знайомство з бібліотекою БІНПО.  
Бесіда на тему «Бібліотека – духовна скарбни-
ця людства»

вересень В.С. Кулішов, 
О.Д. Трегуб

10.
Участь здобувачів вищої освіти у заходах, при-
вчених Дню працівника освіти

жовтень В.С. Кулішов,
В.Є. Харагірло,
кафедри БІНПО

11.

Виховна година на тему «Слава козацька не 
вмре, не загине», приурочена до  
Дня українського козацтва і захисника  
України

жовтень В.С. Кулішов, 
О.Д. Трегуб,  
кафедри БІНПО

12.

Участь здобувачів вищої освіти у написанні 
Всеукраїнського радіодиктанту національної 
єдності, присвяченому Дню української писем-
ності та мови

09 
листопада

В.С. Кулішов, 
куратори груп
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13.

Поетичний конкурс «Моя країна – єдина та 
незалежна», присвячений Дню гідності та 
Свободи 

21 
листопада

В.С. Кулішов, 
члени Об’єднаної 
ради студентського 
самоврядування

14.
Виховна година, присвячена пам’яті  
вшанування жертв Голодомору  
1932–1933 рр.

листопад В.С. Кулішов, 
О.Д. Трегуб,
куратори груп

15.
Тематичні екскурсії у музеї міста, району,  
області

упродовж 
року

В.С. Кулішов, 
куратори груп

1.4.2. ПЛАН РОБОТИ ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ БІНПО

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ – 
ЄРМОЛЕНКО Андрій Борисович, кандидат політичних наук, доцент

е-mail: vstup_binpo@ukr.net
тел: +38067-520-33-78 (Viber, WhatsApp, Telegram), +38095-554-55-90
сайті БІНПО (https://binpo.com.ua/) розділ_ВСТУПНИКАМ
Адреса: 09108, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4, кім. 11

№ 
з/п

Назва заходу Термін 
виконання

Відповідальний  
виконавець

1.

Розробка банку тестових завдань із 
конкурсних предметів для вступних 
іспитів, екзаменаційних матеріалів 
і Програм для вступних іспитів або 
співбесід та вступних (фахових) ви-
пробувань для вступу у 2022 році

до 15.03.2022

Заступник голови 
Відбіркової комісії 
В.С. Кулішов, 
відповідальний секретар 
Відбіркової комісії 
А.Б. Єрмоленко

2.

Затвердження екзаменаційних мате-
ріалів і Програм для вступних іспитів 
або співбесід та вступних (фахових) 
випробувань для вступу у 2022 році

до 30.03.2022

голова Відбіркової комісії
В.В. Сидоренко

3.
Підготовка витягів з Правил прийому 
для роботи Відбіркової комісії до 30.03.2022

відповідальний секретар 
Відбіркової комісії 
А.Б. Єрмоленко

4.

Забезпечення реєстрації вступників 
для складання єдиного вступного  
іспиту з іноземної мови та єдиного 
фахового вступного випробування

26.04.22 – 
17.05.22

відповідальний секретар 
Відбіркової комісії
А.Б. Єрмоленко, 
адміністратор ЄДЕБО 
І.В. Арестова

5.
Підготовка приміщень для роботи 
Відбіркової комісії червень 2022

відповідальний секретар 
Відбіркової комісії 
А.Б. Єрмоленко
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6.

Формування та затвердження роз-
кладу вступних випробувань

до 30.06.2022

заступник голова Відбірко-
вої комісії В.С. Кулішов,
відповідальний секретар
Відбіркової комісії 
А.Б. Єрмоленко

7.

Початок реєстрації електронних кабі-
нетів вступників 01.07.2022

відповідальний секретар 
Відбіркової комісії А.Б. Єрмо-
ленко, адміністратор ЄДЕБО 
І.В. Арестова

8.

Технічне забезпечення проведення 
вступних випробувань липень / 

вересень-
листопад 

2022

відповідальний секретар 
Відбіркової комісії
А.Б. Єрмоленко,
адміністратор ЄДЕБО
І.В. Арестова

9.

Затвердження результатів фахових 
вступних випробувань серпень / 

листопад 2022

голова Відбіркової комісії
В.В. Сидоренко,
відповідальний секретар 
Відбіркової комісії
А.Б. Єрмоленко

10.

Створення додаткових / коригування 
існуючих небюджетних конкурсних 
пропозицій після 15.08.22

голова Відбіркової комісії
В.В. Сидоренко,
відповідальний секретар 
Відбіркової комісії
А.Б. Єрмоленко

11.

Організація додаткової сесії прийому 
заяв та документів конкурсного від-
бору та зарахування на навчання 01.09 - 

30.11.2022

голова Відбіркової комісії
В.В. Сидоренко,
відповідальний секретар
Відбіркової комісії 
А.Б. Єрмоленко

12.
Проведення засідань 
Відбіркової комісії інституту упродовж 

року

відповідальний секретар 
Відбіркової комісії
А.Б. Єрмоленко

13.

Інформаційне забезпечення роботи 
Відбіркової комісії 
Інституту упродовж 

року

заступник голова Відбірко-
вої комісії В.С. Кулішов, 
відповідальний секретар 
Відбіркової комісії
А.Б. Єрмоленко

14.
Розробка та затвердження
Правил прийому до Інституту 
в 2023 році 

до 26.12.2022
відповідальний секретар 
Відбіркової комісії 
А.Б. Єрмоленко

15.

Формування і затвердження складу 
Відбіркової комісії, екзаменаційних 
комісій з проведення вступних ви-
пробувань у 2023 році 

до 26.12.2022

голова Відбіркової комісії
В.В. Сидоренко,
відповідальний секретар 
Відбіркової комісії
А.Б. Єрмоленко
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2.1. ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ, 
ПСИХОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ІІ. ОСВІТНІ КЛАСТЕРИ КАФЕДР І СТУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ – 
ГРОЗНИЙ Ігор Сергійович,
доктор економічних наук, професор

e-mail: kafpppo@ukr.net
Фейсбук: http://surl.li/auiup

Місія кафедри:
продукування інноваційних освітніх й наукових цінностей з викорис-

танням творчих та креативних підходів до навчання; формування психо-
логічної компетентності та становлення особистості; сприяння цілісному 
професійному розвитку та становленні.

Цінності кафедри: 
• гуманізація освіти; 
• людиноцентризм та пріоритет інтересів особистості; 
• лідерство-служіння; 
• єдність колективу; 
• упровадження інноваційних освітніх технологій; 
• синергія освіти, науки і бізнесу; 
• відповідальність і порядність.

Візія кафедри: 
висока корпоративна культура, імплементація системи забезпечен-

ня якості освіти, актуалізація науки та безперервний професійний роз- 
виток. 

Місія 

Цінності

Візія
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Завдання освітнього кластеру
• професійний розвиток педагогів ЗПО, здатних до вибору індивідуальної освітньої 

траєкторії, навчання впродовж усього життя, розвиток професійної кар’єри, яка здобула 
освітні та професійні компетентності відповідно до інтересів, здібностей, можливостей, по-
треб національної економіки та суспільства;

• організація інноваційного освітнього середовища на компетентнісній основі з ура-
хуванням досвіду, потенційних можливостей, інтересів і здібностей замовників освітніх по-
слуг, яке забезпечує інноваційність, доступність, прозорість, гнучкість і відкритість освіт-
нього процесу;

• проведення освітньої, наукової, методичної роботи з реалізації державної політики  
у сфері вищої і професійної освіти;

• створення сприятливих умов для розвитку психолого-педагогічної та управлінської  
компетентності  педагогічних працівників, їхнього безперервного професійного розвитку 
впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти;

• упровадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень та ви-
користання отриманих результатів в освітньому процесі.

Навчальна робота:
• розроблено 5 освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації для ка-

тегорії:
• викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної освіти; директо-

рів, заступників директорів з навчально-виробничої роботи закладів професійної освіти.
• освітньо-професійна програма «Розвиток професійної (коучингової) компетентно-

сті педагогічних працівників ЗП(ПТ)О» за напрямом:  педагогічні працівники закладів освіти 
розроблено уперше в системі професійної освіти.

• розроблено робочі навчальні програми для вищої освіти – 28
• розроблено силабусів навчальних дисциплін – 28
• оновлено робочі навчальні програми – 13
- змістових модулів – 28
- вибіркових спецкурсів – 20 (розроблено 4 спецкурси за експериментальною про-

грамою «Школи педагогічного коучингу», 3 спецкурси за експериментальною програмою  
«Школи лідерів професійної освіти»).

Нові грані міжнародного партнерства:

№ 
з/п

Напрям
партнерства

Партнери Індикатор 
успіху

Очікуваний 
результат

1.

Мережева взаємодія Краківська Академія 
ім. Фрича Моджев-

ського (Польша,  
м. Краків)

Розвиток 
професійної 

компетентності 
педагогічних 
працівників 
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Співпраця із закладами вищої освіти, освітніми установами та громадськими 
організаціями в межах України:

№ 
з/п

Назва 
документа 

про  
співпрацю

Назва організації, 
установи, з якою 

здійснюється  
співробітництво

Напрями співпраці Термі 
дії

1.

Договір про 
співпрацю
№ 0301/2017
від 03.01.2017

НМЦ ПТО  
у Донецькій області

Співпраця щодо реалізації положень 
Концепції Державної цільової соці-

альної програми розвитку професій-
ної (професійно-технічної освіти 

Реалізація складових НДР

2022

2.

Договір про 
співпрацю
№ 31 від 
19.12.2017

ДНЗ «Лиманський 
професійний 

аграрний ліцей»

Залучення педагогічних 
працівників закладів професійної 
освіти області до участі у науково- 

практичних заходах кафедри

2022

2.

Спільне проведення 
науково-практичних 
заходів (конференцій, 
круглі столи)

«Національний центр 
підвищення кваліфіка-
ції «Орлеу» «Інститут 

підвищення квалі-
фікації педагогічних 
працівників за Жам-

билській області » 
Республіка Казахстан

Залучення
науково- 

педагогічних 
працівників 
до вивчення
досвіду орга-

нізації
освітнього 

процесу  
в інших 
країнах

Налагодження 
професійних 

зв’язків

3.

Професійна 
комунікація

Вища Школа Економі-
ко-Гуманітарна  

(Польша, 
м. Бельско-Бяла)

Ознайомлення  
з досвідом робо-
ти закладів вищої 
освіти інших країн

4.

Професійна 
комунікація

Варненський вільний 
університет імені 

Чорноризця Храбра 
м. Варна (Болгарія)

Договір про співпра-
цю № 05/д від 14.06.21 

Фахове стажування,
організація міжна-
родного академіч-

ного обміну

5.

Професійна 
комунікація

Вище училище ме-
неджменту м. Варна 

(Болгарія)
Договір про співпрацю

№ 05 А/д від 23.06.21

Ознайомлення з 
досвідом роботи

6.

Професійна 
комунікація

Пульський університет 
імені Юрая Добріле 

(Республіка Хорватія) 
Договір про співпрацю

№108 від 02.10.2020

Фахове стажування, 
організація міжна-
родного академіч-

ного обміну
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3.

Договір про 
співпрацю
 від 20.01.2017

ДНЗ «Цебриків-
ський професійний 

аграрний ліцей»

Залучення педагогічних 
працівників закладів професійної 
освіти області до участі у науково- 

практичних заходах кафедри

2022

4.

Договір про 
співпрацю
№ 52 від 
01.02.2017

НМЦ ПТО
у Рівненській 

області

Науково-методичне 
партнерство щодо професійного 

розитку педагогів ЗП(ПТ)О

2022

5.

Договір про 
співпрацю
№ 51 від 
01.02.2017

ДНЗ «Березівський 
професійний 

аграрний ліцей» 
в Одеській області

Співпраця щодо реалізації положень 
Концепції Державної цільової  

соціальної програми розвитку про-
фесійної (професійно-технічної освіти 

2022

6.

Договір про 
співпрацю
від 24.02.2017

НМЦ ПТО 
у Полтавській 

області

Психолого-педагогічний та методич-
ний супровід інноваційної діяльності 
педагогічних працівників професій-
ної (професійно-технічної) освіти на 

курсах підвищення кваліфікації  
і у між курсовий період

2022

7.
Договір про 
співпрацю
від 23.10.2017

НМЦ ПТО 
у Закарпатській 

області

Науково-методичне партнерство 
щодо організації спільних  

науково-практичних заходів

2022

8.

Договір про 
співпрацю
№ 32 від 
10.02.2017

НМЦ ПТО 
у Одеській області

Психолого-педагогічний та методич-
ний супровід інноваційної  

діяльності педагогічних працівників 
професійної (професійно-технічної) 

освіти на курсах підвищення кваліфі-
кації і у між курсовий період

2022

9.

Договір про 
співпрацю
від 10.04.2018

«Дніпровський 
центр професійної 
освіти» м. Дніпро

Реалізація складових НДР
Психолого-педагогічний та методич-
ний супровід інноваційної діяльності 
педагогічних працівників професій-
ної (професійно-технічної) освіти на 

курсах підвищення кваліфікації  
і у між курсовий період

2023

10.

Договір про 
співпрацю
від 10.04.2018

ДНЗ «Білгород- 
Дністровський 
професійний

будівельний ліцей»

Співпраця щодо реалізації  
положень Концепції Державної 

цільової соціальної програми роз-
витку професійної (професійно- 

технічної освіти)

2023

11.

Договір про 
співпрацю
від 10.04.2018

Вище професійне 
училище 

суднобудування 
м. Миколаїв

Залучення педагогічних працівни-
ків закладів професійно(професій-

но-технічної) освіти області до участі 
у науково-організаційих заходах 

кафедри та БІНПО

2023
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12.

Договір 
про співпрацю
від 10.04.2018

Новоодеський  
професійний  

аграрний ліцей

Психолого-педагогічний та методич-
ний супровід інноваційної діяльності 
педагогічних працівників професій-
ної (професійно-технічної) освіти на 

курсах підвищення кваліфікації і у 
міжкурсовий період

2023

13.

Договір  
про співпрацю
від 10.04.2018

Полтавський  
професійний ліцей

Залучення педагогічних працівників 
закладів професійно- (професійно- 
технічної) освіти області до участі 
у науково-організаційних заходах 

кафедри

2023

14.

Договір  
про співпрацю
від 10.04.2018

ДНЗ «Міжрегіональ-
не вище училище  

з поліграфії та 
інформаційних  

технологій»

Співпраця щодо реалізації положень 
Концепції Державної цільової  
соціальної програми розвитку 

професійної (професійно-технічної  
освіти 

2023

15.

Договір  
про співпрацю
від 15.02.2018

ДНЗ «Дніпропе-
тровський про-

фесійно-технічної 
освіти туристичного 

сервісу»

Залучення педагогічних працівників 
закладів професійної освіти області 
до участі у науково-організаційних 

заходах кафедри

2023

16.
Договір  
про співпрацю
від 13.05.2019

НМЦ ПТО  
у Черкаській  

області

Науково-методичне партнерство 
щодо організації спільних  

науково-практичних заходів

2024

17.

Договір  
про співпрацю, 
план спільної  
діяльності

Маріупольський 
професійний ліцей 

Організація професійного 
партнерства

2025

18.

Договір 
про співпрацю  
№ 47/Д  
від 03.03.2020

Коростишівський 
професійний  

аграрний ліцей

Зміцнення наукових  
та професійних зв’язків

2025

19.

Договір  
про співпрацю  
№ 36/Д 
від 18.02.2020

Регіональний центр 
професійно-техніч-

ної освіти № 1 м. 
Кременчук, 

Полтавська обл.

Викладання на курсах підвищення 
кваліфікації педагогічних працівни-

ків ЗПО 

2025

20.

Договір  
про співпрацю  
№ 34/Д  
від 18.02.2020

Міжрегіональний 
центр професійної 

перепідготовки 
звільнених у запас 
військовослужбов-

ців м. Хорол,  
Полтавська обл..

Організація професійного 
партнерства

2025
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21.

Договір  
про співпрацю
№ 30/Д  
від 17.02.2020

ДНЗ «Одеське 
вище професійне 

училище морсько-
го туристичного 

сервісу»

Співпраця щодо реалізації положень 
Концепції Державної цільової  
соціальної програми розвитку 

професійної (професійно-технічної 
освіти)

2025

22.

Договір  
про співпрацю
від 04.02.2020

Слов’янський 
багатопрофільний 

регіональний центр 
професійної освіти 

імені  
П.Ф. Кривоноса

Зміцнення освітніх, наукових  
та інформаційних зв’язків

2025

23.

Договір  
про співпрацю
від 05.02.2020

ДПТНЗ 
«Бородянський 

професійний 
аграрний ліцей»

Підвищення ефективності та 
якості освітнього процесу. 

Зміцнення освітніх, наукових 
та інформаційних зв’язків

2025

24.

Договір  
про співпрацю
№ 43/Д   
від 22.02.2020

ДПТНЗ «Ізмаїльське 
вище професійне 

училище»

Співпраця щодо реалізації положень 
Концепції Державної цільової 
соціальної програми розвитку 

професійної (професійно-технічної) 
освіти 

2025

25.

Договір  
про співпрацю

НМК ПТО  
у Кіровоградській 

області

Організація професійного  
партнерства

2025

26.

Договір  
про співпрацю
№ 08/Д  
від 05.08.2021

ДВНЗ «Донецький 
національний  

технічний 
університет»

Науково-методичне партнерство 
щодо організації спільних  

науково-практичних заходів

2026

27.

Договір  
про співпрацю 
№ 09/Д  
від 05.08.2021

ДВНЗ «Донбаський 
державний педаго-
гічний університет»

Зміцнення освітніх, наукових та  
інформаційних зв’язків

2026

28.

Договір  
про співпрацю 
№ 10/Д 
від 05.08.2021

НУ «Запорізька  
політехніка»

Науково-методичне партнерство 
щодо організації спільних  

науково-практичних заходів

2026

29.

Договір  
про співпрацю
№ 11/Д 
від 05.08.2021

Тернопільський  
національний  

технічний  
університет

Зміцнення освітніх, наукових  
зв’язків Науково-методичне  

партнерство щодо організації  
спільних науково-практичних  

заходів

2026



38

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ
•  потужний науково-педагогічний склад 
кафедри;
•  організація освітнього процесу з викорис-
танням сучасних технологій дистанційного та 
змішаного навчання;
•  багаторічний досвід роботи в системі вищої 
та професійної освіти;
•  зростання публікаційнох активності науко-
во-педагогічних працівників (безпосередньо,  
у виданнях Scopus та Web of Science);
•  створення та апробація інноваційних цифро-
вих продуктів (цифрові спецкурси, інтерактивні 
медіа-підручники, цифровіпрограмно-методич-
ні комплекси);
•  високий рівень академічної мобільності  
кафедри;
•  готовність викладачів інтегруватися у світо-
вий освітній простір (участь у міжнародних 
освітніх проєктах, стажування, міднародна 
мобільність тощо)

•  відставання від запитів сучасності та перспек-
тив розвитку професійної освіти;
•  слабкість профорієнтаційної роботи в умовах 
конкуренції на ринку праці;
•  недостатній рівень цифрової компетентності 
НПП в умовах діджиталізації;
•  недостатньо активне використання соціаль-
но-інформаційного потенціалу кафедри для 
представлення у медіа-просторі, соціальних 
мережах тощо;
•  не збалансована система взаємодії і виконан-
ня завдань НПП кафедри, не ефективна комуні-
кація в сучасних умовах пандемії;
•  не всі НПП мають досвід роботи і співпраці із 
закладами професійної освіти;
•  низький рівень залучення НПП кафедри до 
національних і міжнародних грантових проєктів

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ

•  готовність кафедри до розвитку міжнародно-
го співробітництва у галузі освіти і науки;
•  співпраця із стейкголдерами у сфері підви-
щення кваліфікації, проведення спільних нау-
кових заходів, працевлаштування здобувачів 
вищої освіти тощо;
•  налагодження професійної комунікації із 
структурними підрозділами НАПН України, 
Державної служби якості освіти України та МОН 
України;
•  опанування перспективних технологій та 
форм змішаного навчання для підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників;
•  підвищення якості освітніх послуг;
•  залучення всіх НПП кафедри до імплементації 
нових освітніх технологій у свою практичну 
діяльність;
•  проведення спільних наукових досліджень із 
зарубіжними партнерами

•  протиріччя вітчизняної нормативно-правової 
бази щодо підвищення кваліфікації педагогіч-
них працівників ЗПО;
•  посилення конкуренції на ринку освітніх по-
слуг унаслідок збільшення кількості структур-
них підрозділів НАПН України та інших закладів 
вищої освіти, що надають послуги з підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників;
•  залежність фінансування роботи кафедри від 
цільового замовлення;
•  щорічна мінливість умов вступних компаній 
до ЗВО;
•  посилення акредитаційних та ліцензійних ви-
мог, відсутність у середньостроковій перспек-
тиві порогових значень та переліку основних 
показників моніторингу ефективності діяль- 
ності ЗВО

ВИСНОВОК: ініціативна й цілеспрямована робота колективу кафедри в 2022 році, використо-
вуючи потенціал та сильні сторони над реалізацією можливостей, дозволить мінімізувати 
загрози і компенсувати слабкі сторони

SWOT-АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ
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РИЗИКИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО КЛАСТЕРУ

Зовнішні ризики:
Нормативно-правові:
• відсутність законодавчо-нормативної бази ПО;
• централізована та бюрократизована система управління у сфері професійної освіти;
• обмежений рівень фінансування професійної освіти;
• відсутність системи професійних кваліфікацій та єдиного освітнього середовища ПО;
• недостатній рівень співпраці закладів професійної освіти з роботодавцями та  

бізнес-партнерами;
• відсутня система моніторингу регіонального ринку праці щодо затребуваних спе- 

ціальностей, кваліфікації, компетентностей.

Операційно-технологічні:
• конкуренція на ринку освітніх послуг у системі підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників ЗПО;
• втрата привабливості та престижності робітничих професій;
• зниження соціального статусу педагогічних працівників закладів професійної освіти;
• застаріла матеріально-технічна база закладів професійної освіти;
• невідповідність змісту освіти і методики викладання вимогам сучасного ринку праці 

та потребам сучасного фахівця.

Внутрішні ризики:
Нормативно-правові:
• відсутність кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників ЗПО.

Організаційні ризики:
• недосконалість механізмів реалізації державної політики в галузі освіти на регіо-

нальному та місцевому рівнях;
• дострокове припинення дії договору про наукову співпрацю, відсутність фінансу-

вання і/або матеріального забезпечення запланованих заходів.
• недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення;
• слабкість маркетингової політики в умовах конкуренції  на ринку праці;
• відсутність необхідного фінансування програм, проєктів, навчально-методичних  

видань;
• слабка мотивація науково-педагогічних працівників кафедри до реалізації іннова-

ційних проєктів.

Навчально-методичні ризики:
• відсутність механізмів захисту академічної доброчесності при розробленні навчаль-

но-методичних посібників, методичних рекомендацій, короткотермінових курсів, майстер- 
класів, підготовці наукових статей;

• науково-методична робота в міжкурсовий період є менш регламентованою, її резуль-
тати важко перевірити;

• недостатня розробленість системи моніторингу розвитку психолого-педагогічної 
компетентності педагогів ЗПО;
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• обмежені можливості науково-методичного забезпечення підвищення кваліфікації  
за галузевим спрямуванням;

• не всі науково-педагогічні працівники кафедри мають досвід роботи в закладах ПО.

Технологічні ризики:
• забезпечення освітнього процесу за дистанційною формою навчання, доступ до ме-

режі Інтернет під час проведення інтернет-заходів;
• недостатній рівень цифрової компетентності педагогів ЗПО.

Психолого-педагогічні ризики:
• мотиваційна, технологічна, рефлексійна неготовність окремих педагогів до роботи  

в інноваційному освітньому середовищі;
• психологічні бар’єри педагогічних працівників до впровадження інноваційних психо-

лого-педагогічних технологій;
• стан фрустрації в процесі проєктування та реалізації індивідуальної освітньої траєк-

торії професійного розвитку шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти.

Перспективи освітнього кластеру:
- заохочення науково-педагогічних працівників до роботи в інноваційному освітньому  

середовищі;
- проєктування та впровадження системи внутрішнього моніторингу забезпечення 

якості освіти;
- розробка та впровадження системи технологічної підготовки педагогів до роботи  

в інноваційному освітньому середовищі.

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

№
з/п Зміст роботи Відповідальні

І півріччя

Засідання 1 (січень)

1. Обговорення та затвердження індивідуальних планів роботи 
науково-педагогічних працівників кафедри на 2022р.

завідувач кафедри 
І.С. Грозний

2. Обговорення та затвердження оновлених робочих навчаль-
них програм, вибіркових та авторських спецкурсів на 2022 р.

завідувач кафедри 
І.С. Грозний

3. Про розподіл навчального навантаження науково-педагогіч-
них працівників кафедри на 2022 рік

завідувач кафедри 
І.С. Грозний

4. Про організацію і проведення загальноінститутського кон-
курсу студентських наукових робіт

завідувач кафедри 
І.С. Грозний

5.
Про стан готовності науково-методичного забезпечення та 
електронних навчальних комплексів для проведення занять 
за змішаною формою навчання

завідувач кафедри 
І.С. Грозний

6. Про організацію профорієнтаційної роботи працівників ка- 
федри у 2022 р.

завідувач кафедри 
І.С. Грозний
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Засідання 2 (лютий)

1. Методологічний семінар: «Забезпечення якості освітнього 
процесу в постпандемійний період»

завідувач кафедри 
І.С. Грозний 

2. Про організацію співпраці з НМЦ ПТО України, закладами 
професійної освіти 

завідувач кафедри 
І.С. Грозний 

3. Про ресурс кафедри в Електронній бібліотеці НАПН України, 
індекси цитування науковців кафедри доц. О.О. Рудич

4. Моніторинг якості  проходження виробничої практики здобу-
вачами вищої освіти

доц. О.О. Рудич
доц. Н.Г. Торба

5. Застосування цифрового середовища кафедри для розвитку 
ключових, фахових компетентностей фахівців

доц. 
О.В. Фархшатова 
доц. Н.Г. Торба

Засідання 3 (березень)

1. Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку 
фахівців за індивідуальною освітньою траєкторією

проф. 
М.В. Максимов 
доц. Н.Г. Торба 

2.
Про організацію та проведення регіонального науково- 
практичного семінару кафедри «Забезпечення якості освіти  
в умовах системних дисбалансів»

завідувач кафедри 
І.С. Грозний 

3. Про організацію співпраці кафедри із роботодавцями  
і ключовими стейкголдерами ст. викл. В.І. Баркар

4. Стан висвітлення діяльності кафедри в інформаційно- 
освітньому просторі, соціальних мережах доц. О.О. Рудич

Засідання 4 (квітень)

1. Дискусійна панель: «Освітня логистика: інтеграція науки  
і практики»

проф.
Л.А. Горошкова

2. Про науково-методичний рівень проведення  занять викла-
дачами кафедри (за результатами взаємовідвідування занять)

завідувач кафедри 
І.С. Грозний 

3. Про проведення профорієнтаційного заходу «День відкритих 
дверей»

завідувач кафедри 
І.С. Грозний 

4.
Про стан підготовки наукових публікацій у вітчизняних фахо-
вих та періодичних виданнях, міжнародних журналах, вклю-
чених до наукометричних баз даних

проф. 
Л.А. Горошкова

Засідання 5 (травень)

1.
Науковий та інноваційний освітній менеджмент у закладах 
ПО

завідувач кафедри 
І.С. Грозний 

2.

Шляхи розвитку та вдосконалення інноваційного освітнього 
середовища кафедри

доц. 
О.О. Рудич
ст. викл.  
В.Є. Харагірло
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3. Перспективи розвитку міжнародного співробітництва кафе-
дри у системі безперервної професійної освіти

завідувач кафедри 
І.С. Грозний 

4.

Про організацію і проведення Всеукраїнської науково- 
практичної онлайн-конференції «Соціально-освітні домінан-
ти професійної підготовки сучасного педагога», присвяченої 
до Дня науки

завідувач кафедри 
І.С. Грозний,
ст. викл.
В.Є. Харагірло

5. Внутрішній моніторинг забезпечення якості освітнього  
процесу при підготовці та підвищенні кваліфікації фахівців

завідувач кафедри 
І.С.Грозний 

Засідання 6 (червень)

1. Про стан виконання індивідуальних планів науково-педаго-
гічними працівниками кафедри за I півріччя 2022 р

завідувач кафедри 
І.С. Грозний 

2. Аналіз навчальної, методичної, наукової роботи кафедри  
за І півріччя 2022 р.

завідувач кафедри 
І.С. Грозний 

3. Аналіз рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри 
за І півріччя 2022 р. доц. О.О. Рудич

4. Про навчально-методичне ті інформаційне забезпечення 
освітнього процесу здобувачів вищої освіти

завідувач кафедри 
І.С.Грозний,
доц. Рудич О.О.

5. Стан і перспективи наукових публікацій науково-педагогіч-
них працівників кафедри

доц. О.О. Фархша-
това

ІІ півріччя

Засідання 7 (вересень)

1. Результати і перспективи  співпраці з НУ «Запорізька полі- 
техніка» 

завідувач кафедри 
І.С. Грозний
проф.
Л.А. Горошкова

2. Пропагування принципів академічної доброчесності в освіт-
ньому процесі та науковій діяльності

проф. 
О.В. Алейникова

3. Супровід та вдосконалення сторінки Студентського самовря-
дування на сайті БІНПО та сторінок у соціальних мережах

доц. 
О.В. Фархшатова

4. Затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів доц. 
О.В. Фархшатова

Засідання 8 (жовтень)

1. Методологічний семінар: «Соціальні конфлікти в сучасному 
просторі»

проф.
М.В. Максимов

2. Результати впровадження варіативних спецкурсів за темою 
науково-дослідної роботи кафедри

завідувач кафедри 
І.С. Грозний

3. Працевлаштування випускників БІНПО завідувач кафедри 
І.С. Грозний

4. Затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів доц. 
О.В. Фархшатова
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Засідання 9 (листопад)

1.
Державна політика у сфері професійної (професійно-техніч-
ної) освіти та заходи щодо її реалізації в освітньому процесі 
курсів підвищення кваліфікації педагогів ЗП(ПТ)О

завідувач кафедри 
І.С. Грозний

2. Про дотримання принципів академічної доброчесності проф. 
В.В. Сидоренко

3. Про виконання рішень, прийнятих на засіданнях кафедри  
у 2022 році

доц. 
О.В. Фархшатова

4. Про стан виконання НДР кафедри завідувач кафедри 
І.С. Грозний 

Засідання 10 (грудень)

1
Підсумки навчальної, методичної, наукової роботи кафедри 
за 2022 р. 
Затвердження звіту про роботу кафедри за 2022 рік

завідувач кафедри 
І.С. Грозний 

2 Аналіз рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри 
за 2022р. Цільові показники кафедри доц. О.О. Рудич

3 Затвердження плану роботи кафедри на 2023 р завідувач кафедри 
І.С. Грозний
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2.2. ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР КАФЕДРИ МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ  
ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ – ЄРМОЛЕНКО Андрій Борисович, 
кандидат політичних наук, доцент

Кафедра методики професійної освіти  
та соціально-гуманітарних дисциплін

e-mail: binpomethodica@ukr.net
Фейсбук: 
https://www.facebook.com/binpomethodica/
Адреса сторінки кафедри в Електронній бібліотеці НАПН 
України: 
https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/dvemh/

Місія кафедри: 
Науково-методичний супровід розвитку фахової компетентності  

педагога професійної освіти для навчання впродовж життя

Цінності кафедри: 
• безперервний професійний розвиток і саморозвиток творчої  

індивідуальності педагога;
• академічна свобода і доброчесність;
• професійна та загальнолюдська культура;
• емпатія;
• професійна довіра.

Візія кафедри: 
Команда однодумців, яка характеризується інноваційною освітою, по-

стійним професійним зростанням, є кластером науково-методичної ком-
петентності і соціокультурного розвитку педагогічних працівників освіт-
ньо-професійного середовища Білоцерківського інституту неперервної 
професійної освіти.

Місія 

Цінності

Візія
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Завдання освітнього кластеру
• модернізація змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійної 

освіти на засадах компетентнісного підходу;
• створення освітнього середовища, що забезпечує інноваційність, доступність, про-

зорість, гнучкість і відкритість освітнього процесу;
• підвищення ефективності освітнього процесу та вдосконалення науково-методич-

ного супроводу розвитку фахової компетентності фахівців шляхом розроблення та впрова-
дження інноваційних методик, технологій, методів навчання;

• оновлення змісту та підготовка робочих навчальних програм до змістових модулів 
кафедри;

• розробка навчально-методичного забезпечення з проблем дидактики професійної 
освіти та впровадження інноваційних технологій у професійну діяльність фахівців закладів 
професійної освіти;

• підготовка науково-практичних заходів з питань професійної підготовки конкурен-
тоздатних фахівців в умовах реформування професійної освіти;

• удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників професій-
ної освіти із залученням до освітнього процесу висококваліфікованих працівників вироб-
ництва і сфери послуг.

• надання науково-методичної допомоги обласним навчально-методичним центрам 
та закладам професійної освіти України;

• співпраця із вітчизняними та зарубіжними  закладами освіти, кафедрами закладів ви-
щої освіти з питань апробації та впровадження у професійну підготовку інноваційних техно-
логій навчання.

Навчальна робота:
Розроблено дві освітньо-професійної програми для категорій слухачів:
• старші майстри ЗП(ПТ)О;
• персонал, який залучається до професійного навчання на виробництві.
Підготовлено робочі навчальні програми дев’ятнадцяти змістових модулів та сімнад- 

цяти спецкурсів.

Наукова інфраструктура:
Експериментальну базу для проведення науково-дослідної роботи кафедри складають 

шість закладів професійної (професійно-технічної) освіти:
1. ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг».
2. ДНЗ «Дніпровський центр професійної освіти», м. Дніпро.
3. ДНЗ «ПТУ 26», м. Кременчук,  Полтавська обл.
4. ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну».
5. Регіональний центр професійно-технічної освіти, м. Зіньків, Полтавська обл.
6. ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування»,  

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
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Напрям 
партнерства

Партнери Індикатор успіху Очікуваний  
результат

професійна
комунікація  
та наукова 
співпраця

Коледж «Михай  
Емінеску» (м. Сороки, 
Республіка Молдова)

вивчення зару-
біжної практики 
в сфері освіти та 
обмін перспектив-
ним педагогічним 
досвідом;

упровадження пер-
спективних інно-
вацій та технологій 
в освітній процес 
курсів підвищення 
кваліфікації педаго-
гічних працівників

організація спільних 
заходів з науково- 
дослідної роботи  
кафедри;

упровадження  
сучасних технологій  
у професійну підготов-
ку фахівців

Проведення спільних 
науково-методичних 
та науково-практич-
них заходів з проблем 
упровадження іннова-
ційних технологій  
у професійну підго-
товку кваліфікованих 
робітників;

Ассоциация междуна-
родного обучения  

и стажировки  
(г. Варна, Республика 

Болгария)

Вище училище  
менеджменту  

(м. Варна, Болгарія)
Договір № 05А/Д  
від 29.06.2021 р. 

Медичний коледж 
Медичного універ- 

ситету «Проф. д-р Па-
раскев Стоянов»

(м. Варна, Болгарія)
Договір № 05Б/Д  
від 29.06.2021 р.

Коледж туризму  
Економічного 
університету  

(м. Варна, Болгарія)
Договір № 05В/Д  
від 29.06.2021 р.

Центр міжнародних 
освітніх проєктів  

у Німеччині  
(м. Білефельд,  

Німеччина)

Центр міжнародних 
освітніх проєктів  

(м. Краків, Польща)

Нові грані міжнародного співробітництва:
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Назва  
документа про 

співпрацю

Назва організації, установи,  
з якою здійснюється  

співробітництво

Напрями співпраці

Меморандум 
про співпрацю 
(15.11.2019р.)

Кафедра професійної та вищої 
освіти Центрального інституту 
післядипломної освіти ДЗВО 
«Університет менеджменту  
освіти» НАПН України (м. Київ)

Кафедра професійної освіти та 
технологій сільськогосподар-
ського виробництва Глухівсько-
го національного педагогічного 
університету ім. О. Довженка  
(м. Глухів, Сумська обл.)

співпраця з проведення спільних 
наукових досліджень та науко-
во-практичних заходів;

обмін досвідом щодо реалізації 
інноваційних підходів до підвищення 
кваліфікації педагогічних працівни-
ків ЗПО;

здійснення наукового обґрунтуван-
ня теоретико-методологічних засад, 
опрацювання та експериментальна 
перевірка технології професійної 
підготовки майбутніх кваліфікованих 
працівників;

розробка та впровадження у 
практику діяльності закладів П(ПТ)
О навчально-методичних комплексів 
для забезпечення професійної підго-
товки фахівців.

Договір 
про співпрацю

ТОВ «ВОСТОКАГРОІНВЕСТ» від 
Консорціуму інжинірингових 
підприємств України «Еко-21» 
(угода про співпрацю №123/д 
від 08.12.2020)

Організація професійного партнер-
ства та співпраці, зміцнення освітніх, 
наукових та інформаційних зв’язків, 
підвищення ефективності та якості 
освітнього процесу

Договори 
про співпра-
цю із ЗП(ПТ)О 
України

1. НМЦ ПТО у Рівенській області 
(Угода про співпрацю №31/д від 
17.02.2020)
2. Арбузинський професійний 
аграрний ліцей (угода про співп-
рацю №27/д від 17.02.2020);
3. Дігтярівський професійний 
аграрний ліцей (угода про співп-
рацю №132/д від 11.12.2020);
4. ДНЗ «Білоцерківський профе-
сійний ліцей» (угода про співп-
рацю №13/д від 05.02.2020);
5. ДПТНЗ «Харківське ВПУ сфери 
послуг» (угода про співпрацю 
№44/д від 25.02.2020);
12. ДНЗ «Сєверодонецький 
професійний ліцей» (угода про 
співпрацю №48/д від 06.03.2020)

•  Проведення спільних науково-ме-
тодичних та науково-практичних 
заходів з проблем упровадження 
інноваційних технологій у професій-
ну підготовку кваліфікованих робіт-
ників;
•  співпраця з проведення емпірич-
них досліджень з проблем розвитку 
науково-методичної компетентності 
педагогічних працівників;
•  обмін інформаційними ресурсами 
щодо науково-технічних та науково- 
методичних проблем підготовки 
кваліфікованих робітників;
•  науково-методичне дорадництво, 
супервізія з актуальних проблем 
організації навчально-методичної 
роботи ЗП(ПТ)О.

Співпраця із закладами вищої освіти, освітніми установами та громадськими  
організаціями в межах України:
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Договори про 
співпрацю  
із закладами 
фахової перед-
вищої освіти 
України

Базові обласні заклади:
1. ДВНЗ «Миколаївський політех-
нічний фаховий коледж»  
(угода про співпрацю №02/д  
від 09.01.2020);
2. Комунальний заклад фахової 
передвищої освіти «Івано-Фран-
ківський медичний фаховий 
коледж» Івано-Франківської 
обласної ради (угода про спів- 
працю №15/д від 05.02.2020);
3. ВСП «Фаховий коледж тран-
спорту та комп’ютерних техно-
логій Національного універси-
тету «Чернігівська політехніка» 
(угода про співпрацю №06/д  
від 22.01.2020);
4. КЗ «Чернігівський базовий фа-
ховий медичний коледж» Чер-
нігівської обласної ради (угода 
про співпрацю №07/д  
від 22.01.2020);
5. ВСП «Надвірнянський фахо- 
вий коледж Національного 
транспортного університету» 
(угода про співпрацю №022/д 
від 05.02.2020);
6. Одеський фаховий коледж 
транспортних технологій (угода 
про співпрацю №122/д  
від 24.09.2020);
7. Чернівецький фаховий ко-
ледж бізнесу та харчових тех-
нологій (угода про співпрацю 
№41/д від 19.02.2020);

•  проведення спільних науково-ме-
тодичних та науково-практичних 
заходів із проблеми впровадження 
інноваційних освітніх технологій;
•  співпраця з проведення спільних 
емпіричних досліджень;
•  обмін інформаційними ресурсами 
щодо науково-методичного забезпе-
чення підготовки фахівців;
•  супервізія науковцями кафедри 
педагогічних працівників фахової пе-
редвищої освіти з актуальних питань 
організації навчально-методичної 
роботи.

8. ВСП «Технологічний фаховий 
коледж Дніпровського держав-
ного технічного університету» 
(угода про співпрацю №05/д  
від 16.01.2020);
9. Вінницький фаховий коледж 
Національного університету 
харчових технологій (угода про 
співпрацю №05/д  
від 16.01.2020);
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10. Відокремлений структурний 
підрозділ Житомирський техно-
логічний фаховий коледж Київ-
ського національного універси-
тету будівництва і архітектури 
(угода про співпрацю №69/д  
від 17.03.2020);
11. Понад 40 УГОД із закладами 
фахової передвищої освіти.

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ

•  згуртованість команди кафедри;
•  готовність викладачів працювати за всіма 
перспективними моделями підвищення 
кваліфікації;
•  зростання публікаційної активності на-
уково-педагогічних працівників кафедри 
(безпосередньо у виданнях Scopus та Web 
of Science);
•  збільшення кількості навчально-методич-
ної продукції за провідними напрямами 
роботи кафедри;
•  достатньо високий професійний рівень 
науково-педагогічних працівників;
•  високий рівень академічної мобільності

•  плинність кадрів;
•  не збалансована система взаємодії і вико-
нання завдань НПП кафедри;
•  33 % викладачів кафедри володіють до-
свідом викладання та практичним досвідом 
методики професійної освіти;
•  у сфері методичної роботи не всі науко-
во-педагогічні працівники мають методичні 
розробки за напрямом діяльності кафедри;
•  недостатнє  науково-методичне забез-
печення освітнього процесу, що відпові-
дає запитам замовників освітніх послуг та 
ринку праці;
• недостатньо активне використання циф-
рового потенціалу кафедри для представ-
лення в медіапросторі, соціальних мережах 
тощо;
•  відсутність участі кафедри в грантових 
проєктах

SWOT-АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ



50

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ

•  співпраця із роботодавцями, підприєм-
ствами у сфері будівництва та інфраструк-
тури України;
•  налагоджена комунікація із представни-
ками структурних підрозділів НАПН Украї-
ни, Державної служби якості освіти України 
та МОН України;
•  освоєння можливих і перспективних 
технологій та форм змішаного навчання 
для підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників;
•  система партнерських зв’язків з кафедра-
ми-лідерами вітчизняного науково-освіт-
нього простору;
•  оновлення складу кафедри, що відповіда-
ють її профілю.

•  відсутність нормативно-правової бази 
ПО;
•  відсутність нормативно-правового регу-
лювання та методичного супроводу зміша-
ного навчання;
•  посилення конкуренції на ринку освітніх 
послуг

ВИСНОВОК: ініціативна та цілеспрямована робота колективу кафедри у 2022 році 
використовуючи потенціал та сильні сторони над реалізацією можливостей,  
дозволить мінімізувати загрози і ліквідувати слабкі сторони.

РИЗИКИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО КЛАСТЕРУ

Зовнішні ризики:
Нормативно-правові:
• несформованість законодавчо-нормативної бази ПО;
• централізована та бюрократизована система управління у сфері професійної освіти;
• недостатній обсяг фінансування професійної освіти;
• відсутність системи професійних кваліфікацій та єдиного освітнього середовища 

професійної освіти;
• недостатня співпраця закладів професійної освіти з роботодавцями та бізнес-парт-

нерами;
• недостатній моніторинг регіонального ринку праці щодо затребуваних спеціальнос-

тей, кваліфікації, компетентностей.

Операційно-технологічні:
• конкуренція на ринку освітніх послуг у системі підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників ЗПО;
• втрата привабливості та престижності робітничих професій;
• зниження соціального статусу педагогічних працівників закладів професійної освіти;
• застаріла матеріально-технічна база закладів професійної освіти;
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• невідповідність змісту освіти і методики викладання вимогам сучасного ринку праці 
та потребам сучасного фахівця

Внутрішні ризики:
Нормативно-правові:
• відсутність кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників ЗПО.

Навчально-методичні:
• обмежені можливості науково-методичного забезпечення підвищення кваліфікації 

за галузевим спрямуванням;
• не всі науково-педагогічні працівники мають досвід роботи в закладах ПО;
• недостатній рівень упровадження інноваційних методик, технологій в освітній про-

цес підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗПО;
• недостатній рівень розвитку цифрової компетентності педагогів ЗПО.

Програмно-технічні:
• обмеженість матеріально-технічного та програмного забезпечення для створення 

відкритого освітнього середовища кафедри за професійною спрямованістю ЗПО.

Організаційні:
• низька соціально-економічна мотивація педагогічних працівників до професійного 

саморозвитку;
• відсутність необхідного фінансування програм, проєктів тощо.

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

№
з/п Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні

І півріччя

Засідання 1 (січень)

1. Затвердження індивідуальних планів роботи науково-педаго-
гічних працівників кафедри

завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

2. Затвердження робочих навчальних програм тем, спецкурсів завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

3. Про розподіл навчального навантаження науково-педагогіч-
них працівників кафедри на 2022 рік

ст. викл. 
Т.П. Щипська

4.

Про стан відповідності науково-методичного забезпечення 
освітнього процесу підвищення кваліфікації потребам  
і запитам замовників освітніх послуг, роботодавців і ключо-
вих стейкголдерів

ст. викл. 
Т.П. Щипська

5. Майстер-клас: «Додаткові можливості використання робочо-
го простору Microsoft Teams»

ст.викл. 
С.В. Сташенко
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Засідання 2 (лютий)

1. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу за 
змішаною формою навчання доц. С.В. Масліч

2. Про організацію профорієнтаційної роботи на кафедрі завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

3.

Про діяльність інноваційного віддаленого кластеру «Елек-
троімпульс» та участь у проведенні педагогічного експери-
менту регіонального рівня за темою: «Забезпечення якості 
підготовки майбутніх фахівців електротехнічного профілю в 
навчально-практичних центрах закладів професійної (профе-
сійно-технічної) освіти»

завідувачі кафедри 
А.Б. Єрмоленко
Л.М. Сергеєва

4. Круглий стіл: «Комплексне навчально-методичне забезпе-
чення професійної підготовки в ЗПО»

ст. викл. 
С.С. Шевчук

Засідання 3 (березень)

1.
Про підготовку, проведення та участь науково-педагогічних 
працівників кафедри в міжнародних, усеукраїнських і регіо-
нальних науково-практичних заходах

проф. 
В.А. Мандрагеля

2.

Про публікаційну активність науково-педагогічних праців-
ників кафедри у міжнародних журналах, включених до нау-
кометричних баз даних, що індексуються у Scopus та Web of 
Science

завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

3. Воркшоп: «Процедура підготовки наукової статті у виданнях, 
що індексуються у Scopus та Web of Science» доц. В.С. Кулішов

Засідання 4 ( квітень)

1. Тематичні і авторські курси ПК як важливий чинник задово-
лення професійних запитів замовників освітніх послуг

завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

2. Організаційно-методичні засади керованої самостійної робо-
ти слухачів на дистанційному етапі підвищення кваліфікації

ст. викл. 
С.С. Шевчук

3.

Про підготовку до проведення Регіонального науково-прак-
тичного семінару «Удосконалення науково-методичного 
забезпечення освітнього процесу в умовах реформування 
професійної освіти»

завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

4. Майстер-клас: «Корисні додатки в роботі педагога 
(Googleforeducation, Word art, padlet, canva)» доц. І.В. Кучерак

Засідання 5 (травень)
Спільне засідання з кафедрою професійної і вищої освіти Центрального інституту 

післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та кафедрою 
професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухів-
ського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
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1.

Імплементація завдань «Концепції реалізації державної 
політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 
«Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період 
до 2027 року» у системі професійної підготовки і підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників

завідувачі кафедр
А.Б. Єрмоленко
В.І. Ковальчук

2. Забезпечення якості освітнього процесу на засадах компе-
тентнісного підходу

завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

3. Методологічний семінар: «Філософія і стратегія освіти  
в глобалізованому світі»

проф.
В.А. Мандрагеля

Засідання 6 (червень)

1.
Стан виконання індивідуальних планів науково-педагогічних 
працівників кафедри. Затвердження рейтингів науково- 
педагогічних працівників кафедри за І півріччя 2022 р.

завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

2. Наукова діяльність кафедри за результатами науково-дослід-
ної роботи в І півріччі 2022 р.

завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

3. Затвердження звіту про роботу кафедри за І півріччя 2022 р. завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

4.
Про підготовку до Всеукраїнської науково-практичної  
інтернет-конференції «Інноваційні технології при підготовці 
фахівців послуг та народних ремесел»

проф. 
В.А. Мандрагеля

Засідання 7 (вересень)

1.
Аналіз висвітлення результатів НПП кафедри в Електронній 
бібліотеці НАПН України, цифровій бібліотеці БІНПО та інших 
цифрових ресурсах

завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

2. Про дотримання принципів академічної доброчесності  
науково-педагогічними кафедри доц. І.В. Кучерак

3. Кейс-стаді: «Організація проєктної діяльності в закладах  
професійної освіти» доц. С.В. Масліч

4. Затвердження науково- та навчально-методичних матеріалів проф.
В.А. Мандрагеля

Засідання 8 (жовтень)

1. Про публікаційну активність і стан підготовки наукових  
статей за результатами науково-дослідної роботи кафедри

проф. 
В.А. Мандрагеля

2.
Про результати проведення Всеукраїнської науково-практич-
ної інтернет-конференції «Інноваційні технології при підго-
товці фахівців сфери послуг та народних ремесел»

завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

3.
Про результати внутрішнього моніторингу забезпечення  
якості освітнього процесунауково-педагогічними працівни-
ками кафедри

завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

4. Майстер-клас: «Особливості створення сучасного інформа-
ційно-презентаційного навчального матеріалу»

ст. викл. 
О.М. Петрушак
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Засідання 9 (листопад)

1. Затвердження звіту роботи кафедри за 2022 рік завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

2.
Удосконалення змістового й процесуального компонентів 
курсів підвищення кваліфікації на засадахкомпетентністного 
підходу

ст. викл. 
С.С. Шевчук

3. Про хід і результати виконання підтеми НДР кафедри завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

4.
Обмін досвідом організації освітнього процесу, використання 
інноваційних методів, прийомів, технологій (за результатами 
відвідування відкритих занять)

завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

5. Круглий стіл: «Трансформація запитів здобувачів освіти в 
контексті Теорії поколінь»

завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

Засідання 10 (грудень)

1.
Про виконання індивідуальних планів науково-педагогічних 
працівників кафедри. Рейтинг та цільові показники науково- 
педагогічних працівниківкафедри у 2022 р.

завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

2.
Висвітлення діяльності кафедри на офіційних сайтах науко-
вих і освітніх установ, соціальних мережах та інформаційно-
му просторі

доц. І.В. Кучерак

3. Затвердження плану роботи кафедри на 2023 р. завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко
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2.3. ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ, 
ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ДИЗАЙНУ

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ – ІВАШЕВ Євгеній Володимирович, 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри

e-mail: tnoptad@ukr.net
Фейсбук: https://u.to/DpzPGw
Адреса сторінки кафедри в Електронній бібліотеці НАПН 
України: 
https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/dttlsd/
Ютуб-канал: https://u.to/6ZjPGw
Сайт: https://u.to/j5nPGw

Місія кафедри: 
науково-методичний супровід розвитку цифрової компетентності та 

працеоохоронної компетентності педагогічних працівників закладів 
професійної освіти для навчання впродовж життя.

Цінності кафедри: 
• професіоналізм;
• інноваційність;
• професійна взаємодія для спільного успіху;
• інтеграція з ринком праці;
• долучаємося до найпрогресивнішого світового наукового 
надбання.

Візія кафедри: 
кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну – один із лі-

дерів у сфері підготовки фахівців з охорони праці в Україні; підготовка 
«цифрового фахівця», для якого цифрові технології стають невід’ємним 
складником продуктивної професійної діяльності, а розвиток цифрової 
компетентності – однією з ключових для повноцінного життя, соціальної 
інтеграції і соціальної активності.

Місія 

Цінності

Візія
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Завдання освітнього кластеру:
• модернізація навчальних програм підвищення кваліфікації відповідно до вимог і за-

питів споживачів освітніх послуг; 
• інтеграція наукових здобутків в освітній процес з метою підвищення якості освіти;
• подолання цифрового розриву у сфері вищої, професійної та фахової передвищої 

освіти;
•  розвиток цифрової компетентності, цифрової грамотності науково-педагогічних 

працівників, замовників освітніх послуг;
• розвиток взаємодії із закладами професійної, фахової передвищої та вищої освіти 

(передусім із кафедрами відповідного профілю), центрами професійної освіти;
• вивчення та впровадження кращого вітчизняного і світового досвіду.

Навчальна робота: 
Розроблено чотири освітньо-професійні програми підвищення кваліфікації для катего-

рій слухачів: 
• майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти; 
• викладачів професійно-теоретичної підготовки закладів професійної освіти; 
• персоналу, який залучається до професійного навчання на виробництві;
• старших майстрів закладів професійної освіти, методистів закладів професійної  

освіти. 
Розроблено сім освітньо-професійних програм короткострокових тематичних курсів під-

вищення кваліфікації для всіх категорій педагогічних працівників:
• Технології проведення вебінарів;
• Освітні ризики в контексті соціальних відносин;
• Ризик-менеджмент у системі охорони праці закладу професійної освіти;
• Додатки GOOGLE у професійній діяльності педагога;
• Використання цифрових технологій в освітній діяльності педагогів ЗПО;
• Інформаційно-пошукові системи в освітній і науковій діяльності викладача закладу 

професійної освіти;
• Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації 

суспільства.
Підготовлено дев’ять робочих навчальних програм для змістових модулів: «Трудові від-

носини і охорона праці в професійній освіті» (1) та «Інноваційні технології в закладі про-
фесійної освіти» (5) для підвищення кваліфікації за очною, заочною, очно-дистанційною та 
дистанційною формами навчання; вісім спецкурсів: «Створення навчального контенту в 
умовах цифровізації освіти», «Технології дистанційного навчання в закладі П(ПТ)О», «Хмар-
ні технології в освіті», «Технології проведення вебінарів», «Автоматизоване робоче місце», 
«Адаптація законодавства України з охорони праці до європейських норм», «Формування і 
механізм соціального захисту педагогічних працівників закладів ПО», «Просоціальне моде-
лювання та мотиваційне консультування в роботі із деструктивною поведінкою учнів».

Наукова інфраструктура: 
Для проведення підтеми НДР науково-дослідної роботи Інституту залучено педагогічних 

працівників п’яти експериментальних груп на базі: 
ДПТНЗ «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг»;
ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу»;
ДНЗ «Одеський професійний ліцей морського транспорту»;
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ДПТНЗ «Дніпровський регіональний центр ПТО»;
Професійно-технічне училище №4 м. Полтави. 

Нові грані міжнародного співробітництва:

№ 
з/п

Назва 
документа 

про  
співпрацю

Назва організації, 
установи, з якою 

здійснюється  
співробітництво

Напрями співпраці Термі 
дії

1.

Угода про 
міжнародну 
співпрацю (від 
26.06.2021р.)

Варненський віль-
ний університет 

імені Чорноризця 
Храбра (Болгарія)

•  Організація міжнародного акаде-
мічного обміну;
•  розробка та впровадження спіль-
них освітніх програм;
•  спільні дослідження;
•  реалізація інших спільних проєктів 
у галузі освіти, науки та публікацій.

2026

2.

Угода про 
міжнародну 
співпрацю (від 
02.10.2020р.)

Пульський
університет імені 

Юрая Добріле (Рес-
публіка Хорватія)

2025

Співпраця із закладами вищої освіти, освітніми установами та громадськими 
організаціями в межах України:

№ 
з/п

Назва 
документа 

про  
співпрацю

Назва організації, 
установи, з якою 

здійснюється  
співробітництво

Напрями співпраці Термін 
дії

1.

Договір про на-
дання освітніх 
послуг  
(№5/18-01-06  
від 
16.12.2019р.)

Черкаський 
національний 

університет імені 
Богдана  

Хмельницького

•   навчання фахівців (підготовка, 
перепідготовка, підвищення квалі-
фікації кадрів);
•  апробація наукових результатів, 
поширення найкращих освітніх 
практик;

2023

2.

Договір про 
співпрацю 
(№27/д від 
17.02.2020р.)

ДНЗ «Арбузинський 
професійний  

аграрний ліцей»

•  апробація наукових результатів, 
поширення найкращих освітніх 
практик;
• науково-методичний, організацій-
ний, інформаційно-комунікаційний 
супровід професійного розвитку 
фахівців в освітніх моделях курсів 
підвищення кваліфікації;
•  розроблення та апробація варіа-
тивних освітніх моделей навчання 
фахівців із урахуванням запитів  
і потреб замовників освітніх  
послуг;

3.

Договір про 
співпрацю 
(№48/д від 
06.03.2020р.)

ДНЗ «Сєвєродоне-
цьке вище профе-

сійне училище»

2023

4.

Договір про 
співпрацю 
(№33/д від 
17.02.2020р.)

ДНЗ «Первомай-
ський професій-

ний промисловий 
ліцей»

2023
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5.

Договір про 
співпрацю 
(№35/д від 
18.02.2020р.)

ДНЗ «Вище профе-
сійне училище №17 

м. Генічеськ»
•  надання консультативної, дорад-
ницької, супервізорської допомоги 
шляхом проведення внутрішньо-
організаційних, змішаних та мі-
жорганізаційних форм організації 
роботи;
•  організації мережевої взаємодії, 
обміну досвідом, навчання і спів-
навчання

2023

6.

Договір про 
співпрацю 
(№10/д від 
03.02.2020р.)

Баранівський 
професійний ліцей

2023

7.

Договір про 
співпрацю (від 
03.03.2020р.)

ДПТНЗ «Криворізь-
кий професійний 

гірничо-електроме-
ханічний ліцей»

8.

Договір про 
співпрацю 
(№55/д від 
06.03.2020р.)

ДПТНЗ  
«Професійний 

аграрний ліцей»  
м. Кобеляки

2023

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ

•  спрямування роботи кафедри на інно-
ваційний зміст викладання, використання 
сучасних педагогічних технологій;
•   високий попит на спеціалістів з охоро-
ни праці у більшості секторів вітчизняної 
економіки;
•  наявність та постійне вдосконалення 
дистанційних систем навчання на сучасних 
програмних засобах

•  низька вмотивованість здобувачів освіти 
та слухачів до навчання впродовж життя;
•  недостатня привабливість окремих освіт-
ніх програм на ринку освітніх послуг через 
їхню специфічність та немасовість;
•  низька публікаційна активність науко-
во-педагогічних працівників кафедри;
•  недостатня кількість науково-методич-
ного забезпечення за науковою темою та 
спрямованістю кафедри

SWOT-АНАЛІЗ ДІЯЛЬЧНОСТІ ВІДДІЛУ

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ

•  налагодження та розвиток співпраці із ві-
тчизняними та закордонними профільними 
закладами освіти;
•  участь у міжнародних проєктах, грандо-
вих програмах;

•  неукомплектованість та плинність кадрів 
кафедри;
•  недостатнє матеріально-технічного забез-
печення діяльності кафедри;
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•  розроблення нових конкурентоздатних 
освітньо-професійних програм підвищення 
кваліфікації;
•  упровадження нових форм та моделей 
підвищення кваліфікації педагогічних пра-
цівників закладів професійної освіти;
•  набір здобувачів освіти за першим (бака-
лаврським) рівнем за спеціальністю  
«Охорона праці»

•  опір окремих учасників освітнього проце-
су інноваційним змінам;
•  малоефективна фандрайзингова діяль-
ність кафедри

РИЗИКИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО КЛАСТЕРУ
Організаційні ризики: 
• відсутність необхідного фінансування програм, проєктів, навчально-методичних  

видань; 
• можливість порушення взаємодії чинників (організаційно-діяльнісного, психологіч-

ного, когнітивного, креативного чи мотивації прагнення до успіху) у системі роботи базових 
закладів професійної освіти;

• недостатнє матеріально-технічне забезпечення;
• слабка мотивація науково-педагогічних працівників закладів професійної освіти  

до реалізації інновацій;
• дострокове припинення дії договору про наукову співпрацю, відсутність фінансу-

вання та/або матеріального забезпечення запланованих заходів;
• введення карантинних обмежень та виникнення комунікативних бар’єрів;
• зменшення професійно-кваліфікаційного рівня персоналу у закладі освіти через 

плинність кадрів.

Навчальні і методичні ризики: 
• науково-методична робота в міжкурсовий період є менш регламентованою, її ре-

зультати важко перевірити. 

Технологічні ризики: 
• забезпечення доступу до мережі Інтернет в освітньому процесі; 
• застаріла матеріально-технічна база окремих закладів освіти та навчально-методич-

них кабінетів (центрів).

Психолого-педагогічні ризики: 
• непередбачуваність дій учасників, мотиваційна, технологічна, рефлексійна неготов-

ність окремих педагогів до навчання впродовж життя.
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ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

№
з/п Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні

Засідання 1 (січень)

1. Затвердження індивідуальних планів роботи науково-педаго-
гічних працівників 

Завідувач кафедри
Є.В. Івашев, 
науково-педаго-
гічні працівники 
кафедри

2.

Науково-методичне забезпечення організації освітнього 
процесу за різними формами і моделями навчання: стан, 
проблеми, перспективи. Затвердження робочих навчальних 
програм

Завідувач кафедри
Є.В. Івашев 

3.
Про результати профорієнтаційної роботи працівників  
кафедри у 2021 р. та перспективи профорієнтаційної роботи 
у 2022 р.

Завідувач кафедри
Є.В. Івашев 
О.В. Сахно 

4. Стан і перспективи наукових публікацій науково-педагогічни-
ми працівниками кафедри

Науково-педаго-
гічні працівники 
кафедри

Засідання 2 (лютий)

1. Про діяльність Школи корекції деструктивної поведінки учнів Завідувач кафедри
Є.В. Івашев

2.
Стан і навчально-методичне наповнення освітньої платфор-
ми «Профосвіта», хмарного сервісу Microsoft Teams платфор-
ми Office 365

Завідувач кафедри
Є.В. Івашев, 
науково-педаго-
гічні працівники 
кафедри

3.
Про змістовне наповнення сайту кафедри та висвітлення  
діяльності кафедри в освітньому просторі ДЗВО «УМО»,  
БІНПО

Завідувач кафедри
Є.В. Івашев, 
науково-педаго-
гічні працівники 
кафедри

4. Круглий стіл «Медіаосвіта як чинник розвитку цифрової  
компетентності педагога»

ст. викладачка
А.В. Денисова

Засідання 3 (березень)

1.
Про результати внутрішнього моніторингу забезпечення  
якості освітнього процесу на курсах ПК: актуальність темати-
ки, якість викладання, навчально-методичне забезпечення

Завідувач кафедри 
Є.В. Івашев
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2.

Про публікаційну активність  науково-педагогічних праців-
ників кафедри у міжнародних журналах, включених до нау-
кометричних баз даних, що індексуються у Scopus та Web of 
Science

Завідувач кафедри
Є.В. Івашев, 
науково-педаго-
гічні працівники 
кафедри

3. Тренінг «Підвищення мотивації слухачів до навчання в умо-
вах дистанційного етапу КПК»

Завідувач кафедри
Є.В. Івашев

Засідання 4 (квітень)

1. Аналіз взаємовідвідування занять науково-педагогічних пра-
цівників кафедри

Завідувач кафедри
Є.В. Івашев 

2. Про діяльність оnline-Академії цифрових технологій ст. викладачка
В.В. Грядуща

3. Майстер-клас «Сервіси для електронного опитування та  
тестування» доц. О.В. Сахно

Засідання 5 (травень)

1. Затвердження змін в індивідуальних планах роботи науково- 
педагогічних працівників кафедри 

Завідувач кафедри
Є.В. Івашев 

2. Аналіз виконання підтеми науково-дослідної роботи  
Інституту

Завідувач кафедри
Є.В. Івашев, 
науково-педаго-
гічні працівники 
кафедри

3. Про стан підготовки електронних видань матеріалів конфе-
ренцій та регіональних науково-практичних семінарів

Завідувач кафедри
Є.В. Івашев, 
науково-педаго-
гічні працівники 
кафедри

4.

Про організацію та проведення Регіонального науково- 
практичного семінару «Упровадження сучасних педагогічних 
технологій в умовах цифровізації економіки та суспільства: 
регіональний вимір»

Завідувач кафедри
Є.В. Івашев,
ст. викладачка
В.В. Грядуща,
ст. викладачка
А.В. Денисова

Засідання 6 (червень)

1. Затвердження звітів про роботу викладачів кафедри за  
І півріччя 2022 року

Завідувач кафедри
Є.В. Івашев, 
науково-педаго-
гічні працівники 
кафедри
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2.
Затвердження звіту роботи кафедри в І півріччі 2022 р.  
Рейтинг науково-педагогічних працівників. Цільові показни-
ки кафедри

Завідувач кафедри
Є.В. Івашев, 
науково-педаго-
гічні працівники 
кафедри

3. Про стан профорієнтаційної роботи кафедри

Завідувач кафедри
Є.В. Івашев, 
науково-педаго-
гічні працівники 
кафедри

Засідання 7 (вересень)

1.
Про організацію та проведення Всеукраїнської інтернет- 
конференції «Сучасні підходи до охорони праці в закладах 
професійної освіти»

Завідувач кафедри
Є.В. Івашев
доц. О.В. Сахно
викл. С.І. Удовик

2. Про стан і перспективи розширення зв’язків із замовниками 
освітніх послуг та закордонними партнерами

Завідувач кафедри
Є.В. Івашев, 
науково-педаго-
гічні працівники 
кафедри

3. Затвердження змін в індивідуальних планах роботи науково- 
педагогічних працівників кафедри 

Завідувач кафедри
Є.В. Івашев 

4. Майстер-клас «Застосування цифрових квест-технологій  
в освіті»

ст. викладачка
В.В. Грядуща

Засідання 8 (жовтень)

1. Про стан підготовки наукових публікацій за підтемою  
науково-дослідної роботи Інституту

Завідувач кафедри
Є.В. Івашев, 
науково-педаго-
гічні працівники 
кафедри

2. Аналіз взаємовідвідування занять науково-педагогічних  
працівників кафедри 

Завідувач кафедри 
Є.В. Івашев 

3. Практичне заняття: «Робота в групах при проведенні 
онлайн-занять: аналіз технічних засобів»

викл.
С.І. Удовик

Засідання 9 (листопад)

1.
Затвердження звіту про роботу кафедри в 2022р. 
Рейтинг науково-педагогічних працівників.  
Цільові показники кафедри в 2022 році.

Завідувач кафедри 
Є.В. Івашев, 
науково-педагогіч-
ні працівники 
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2. Затвердження звіту з підтеми науково-дослідної роботи Ін-
ституту за 2022 рік 

Завідувач кафедри 
Є.В. Івашев, 
науково-педагогіч-
ні працівники 

3.
Про рекомендацію до розгляду Вченою радою БІНПО  
навчально-методичних видань, підготовлених науково- 
педагогічними працівниками кафедри

Завідувач кафедри 
Є.В. Івашев

4. Внутрішній моніторинг якості освітнього процесу КПК та про-
позиції щодо його вдосконалення

Завідувач кафедри 
Є.В. Івашев

5. Про стан виконання підтеми науково-дослідної роботи  
кафедри

Завідувач кафедри 
Є.В. Івашев

6. Про ресурс кафедри в Електронній бібліотеці НАПН України, 
індекси цитування науковців кафедри

Завідувач кафедри 
Є.В. Івашев

Засідання 10 (грудень)

1. Затвердження звітів про роботу науково-педагогічних пра-
цівників кафедри за 2022 р. 

Науково-педаго-
гічні працівники 
кафедри

2. Розподіл навчального навантаження науково-педагогічних 
працівників кафедри на 2023 рік 

Завідувач кафедри 
Є.В. Івашев, 
науково-педагогіч-
ні працівники 

3. Про затвердження робочих навчальних програм 

Завідувач кафедри 
Є.В. Івашев, 
науково-педагогіч-
ні працівники 

4. Затвердження плану роботи кафедри на 2023 рік Завідувач кафедри 
Є.В. Івашев
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2.4. ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ
«ПІДГОТОВКА І ПІДВИЩЕННЯ КВАВЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ»

ЗАВІДУВАЧКА ВІДДІЛУ – ЩИПСЬКА Тетяна Петрівна

e-mail: shchypska@ukr.net 
Фейсбук: 
https://www.facebook.com/profile php?id=100023947164325

Місія: 
планування, організація, моніторинг якості та ефективності освітньої 

діяльності відповідно до вимог законодавства та стандартів вищої осві-
ти, професійних та/або міжнародних стандартів, а також потреб замов-
ників освітніх послуг

Цінності: 
• взаємодія для спільного успіху;
• партнерство і довіра;
• творчий потенціал та ефективність; 
• компетентність; 
• доступність вищої освіти;
• відповідальність і порядність;
• якість освіти та освітніх послуг відповідно до умов провадження 

освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та 
стандартам вищої освіти;

• максималізація ступеня задоволення споживача освітніх послуг.

Візія: 
професіоналізм та інноваційність, якісна організація освітнього про-

цесу для підготовки успішних фахівців, налагодження довготривалих 
ділових стосунків та встановлення партнерських відносин з обласними 
навчально-методичними кабінетами та навчально-виробничими комбі-
натами, роботодавцями і ключовими стейкголдерами.

Місія 

Цінності

Візія
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Завдання освітнього кластеру:
• організаційне забезпечення навчальної роботи за ліцензованими спеціальностями  

з вищої освіти та освітньо-професійних програм підвищення кваліфікації;
• координація діяльності кафедр і структурних підрозділів щодо забезпечення вико-

нання освітньо-професійних програм, навчальних планів для всіх категорій слухачів курсів 
підвищення кваліфікації за різними формами і моделями навчання, здобувачів вищої освіти;

• формування графіків освітнього процесу на навчальний рік;
• комплексний  внутрішній моніторинг якості освітнього процесу (здобувачі освіти, 

науково-педагогічні працівники, ключові стейкголдери, замовники освітніх послуг);
• планування розкладу занять здобувачів вищої освіти за всіма спеціальностями;
• планування розкладу занять слухачів курсів підвищення кваліфікації за різними  

моделями і формами навчання;
• планування і моніторинг виконання навчального навантаження науково-педагогіч-

ними працівниками кафедр;
• облік динаміки руху контингенту слухачів, здобувачів вищої освіти, підготовка та  

надання відповідної звітності;
• облік чисельності та руху контингенту слухачів курсів підвищення кваліфікації;
• розробка і затвердження графіків практик (науково-педагогічної, переддипломної 

та ін.) для здобувачів вищої освіти;
• робота з договорами здобувачів вищої освіти;
• здійснення моніторингу за якістю й ефективністю освітньої діяльності на курсах під-

вищення кваліфікації;
• участь у розробленні навчальних планів і робочих навчальних планів за напрямами 

та спеціальностями підготовки фахівців в Інституті;
• ведення особових справ здобувачів вищої освіти;
• ведення документації, необхідної для організації навчальної роботи в Інституті (спис-

ки студентів, залікові книжки або індивідуальні навчальні плани студентів, заліково-екзаме-
наційні відомості студентів, списки викладачів, перелік предметів відповідно до навчально-
го плану, навчальні картки студентів; журнал навчальних занять  тощо);

• участь у розробленні проєктів нормативних, інструктивних та організаційно-мето-
дичних документів із питань планування та організації освітнього процесу;

• планування роботи для здійснення позабюджетної діяльності із підвищення кваліфі-
кації за кошти фізичних та юридичних осіб;

• щотижневе формування звітів про роботу Інституту відповідно до плану роботи  
БІНПО та звітів тьюторів груп.

Наукова інфраструктура: обласні Навчально-методичні центри професійної освіти,  
навчально-методичні кабінети, заклади професійної освіти України, заклади фахової перед-
вищої освіти, навчально-виробничі комбінати.

За держзамовленням заплановано 3 категорії слухачів: майстри виробничого навчан-
ня, викладачі професійно-теоретичної підготовки і старші майстри закладів професійної 
освіти в обсязі 2000 осіб за очною, заочною та очно-дистанційною формами навчан-
ня на базі ЗПО у Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, 
Кіровоградській, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській,  
Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській, Черкаській та НМК у м. Київ (17 областей 
та м. Київ).
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Таблиця 2.4.1.
Контингент слухачів курсів підвищення кваліфікації в 2022 році

№ 
з/п НМЦ ПТО (у областях) План

1 2 3
1 Волинська 70
2 Донецька 138
3 Дніпропетровська 300
4 Житомирська 110
5 Закарпатська 100
6 Київська 100
7 Кіровоградська 100
8 Луганська 80
9 м. Київ 130

10 Миколаївська 150
11 Одеська 100
12 Полтавська 175
13 Рівненська 2
14 Сумська 120
15 Харківська 67
16 Херсонська 88
17 Черкаська 100
18 Чернігівська 70

Разом: 2000

Схема 2.4.1. Контингент слухачів  курсів підвищення кваліфікації в 2022 році
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Таблиця 2.4.2.
Напрями і категорії слухачів курсів підвищення

 кваліфікації БІНПО на 2022 рік

Відповідно до плану-графіка в 2022 році за державним замовленням заплановано 3 ка-
тегорії слухачів: майстри виробничого навчання, викладачі професійно-теоретичної підго-
товки та старші майстри ЗП(ПТ)О в обсязі 2000 осіб (таблиця 2.4.2).

№ 
з/п

Категорії слухачів Кількість 
слухачів

Кількість груп Форма 
навчання

1 2 3 4 5

1. Старші майстри закладів професій-
ної (професійно-технічної) освіти

26 1 Заочна

55 2 Очно- 
дистанційна

2.
Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професій-

но-технічної) освіти

355 13 Заочна

802 25 Очно-
дистанційна

Очна

3.
Викладачі професійно-теоретичної 

підготовки закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти

269 9 Заочна

466 16 Очно- 
дистанційна

27 1 Очна 

Разом: 2000 67

Схема 2.4.2. Категорії слухачів курсів підвищення кваліфікації БІНПО на 2022 рік
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За кошти фізичних і юридичних осіб заплановано підвищення кваліфікації за такими 
напрямами: майстри виробничого навчання закладів професійної освіти, викладачі профе-
сійно-теоретичної підготовки закладів професійної освіти, педагогічні працівники закладів 
фахової передвищої освіти, директори і заступники директорів закладів професійної осві-
ти, Школа педагогічного коучингу, Школа лідерів професійної освіти, персонал, який залу-
чається до професійного навчання на виробництві.

№ 
З.П

Зміст роботи Термін  
виконання

Відповідальні

За напрямом роботи із слухачами курсів підвищення кваліфікації

1.

Організаційне забезпечення навчальної 
роботи відповідно до вимог стандартів вищої 
освіти та освітньо-професійних програм  
підвищення кваліфікації

січень Т.П. Щипська

2.

Координація діяльності кафедр і структурних 
підрозділів щодо забезпечення виконання 
освітньо-професійних програм, навчальних 
планів для всіх категорій слухачів курсів під-
вищення кваліфікації за різними формами  
і моделями навчання

упродовж року Т.П. Щипська

3.
Формування графіка навчального процесу на 
навчальний рік та здійснення моніторингу за 
його виконанням

листопад,
упродовж року 

Т.П. Щипська, 
С.М. Сажко

4.

Формування навчальних груп слухачів згідно 
річного плану-графіка підвищення кваліфіка-
ції педагогічних працівників державних ЗПО 
України на 2022 рік

упродовж року Т.П. Щипська, 
С.М. Сажко

5. Погодження організаційних питань з обласни-
ми НМЦ професійної освіти упродовж року Т.П. Щипська, 

С.М. Сажко

6.
Планування розкладу занять для слухачів кур-
сів підвищення кваліфікації щотижня Т.П. Щипська

7.

Планування загального навчального наван-
таження, погодження із завідувачами кафедр 
обсягів навчального навантаження науково- 
педагогічних працівників кафедр Інституту

грудень-січень Т.П. Щипська,
К.Р. Коломієць

8.
Моніторинг виконання навчального наванта-
ження науково-педагогічними працівниками упродовж року Т.П. Щипська,

К.Р. Коломієць

9.

Підготовка інформаційно-аналітичних матері-
алів з питань організації освітнього процесу, 
представлення відповідних матеріалів для 
розгляду на оперативних нарадах директора 
та Вченій раді Інституту

упродовж року
Т.П. Щипська,
методисти 
відділу

Таблиця 2.4.3.
Напрями роботи зі слухачами курсів підвищення кваліфікації
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10.

Облік чисельності і динаміки руху континген-
ту слухачів, підготовка та надання відповідної 
звітності

щоквартально
за рік відповід-
но до розпоря-

джень 

Т.П. Щипська,
С.М. Сажко

11.
Здійснення моніторингу за якістю й ефектив-
ністю освітньої діяльності на курсах підви-
щення кваліфікації

упродовж року Т.П. Щипська,
К.Р. Коломієць

12.

Участь у розробленні проєктів нормативних, 
інструктивних та організаційно-методичних 
документів із питань планування та організа-
ції освітнього процесу

упродовж року Т.П. Щипська

13.
Планування роботи для здійснення позабю-
джетної діяльності з підвищення кваліфікації 
за кошти фізичних та юридичних осіб

упродовж року
Т.П. Щипська
С.М. Сажко,
К.Р. Коломієць

14.
Щотижневе формування звітів про роботу 
Інституту відповідно до плану роботи БІНПО 
та звітів тьюторів груп

щотижня Т.П. Щипська,
М.О. Князєва

За напрямом роботи із здобувачами вищої освіти

15.
Організаційне забезпечення навчальної робо-
ти за ліцензованими спеціальностями відпо-
відно до вимог стандартів вищої освіти

упродовж року Т.П. Щипська,
М.О. Князєва

16.

Координація діяльності кафедр та структур-
них підрозділів щодо забезпечення виконан-
ня освітньо-професійних програм, навчаль-
них планів здобувачів вищої освіти

упродовж року Т.П. Щипська,
М.О. Князєва

За напрямом роботи із слухачами курсів підвищення кваліфікації

17.
Формування графіка освітнього процесу на 
навчальний рік та здійснення моніторингу  
за його виконанням

вересень,
упродовж року

Т.П. Щипська,
М.О. Князєва

18. Планування розкладу занять здобувачів ви-
щої освіти за всіма спеціальностями упродовж року Т.П. Щипська,

М.О. Князєва

19.
Планування та моніторинг виконання на-
вчального навантаження науково-педагогіч-
ними працівниками

упродовж року Т.П. Щипська,
М.О. Князєва

20. Розробка і затвердження графіків практик вересень Т.П. Щипська,
М.О. Князєва

21. Робота з договорами здобувачів вищої освіти упродовж року М.О. Князєва

22.

Участь у розробленні навчальних планів та 
робочих навчальних планів за напрямами та 
спеціальностями підготовки фахівців  
в Інституті

упродовж року Т.П. Щипська,
М.О. Князєва

23. Ведення особових справ здобувачів освіти упродовж року М.О. Князєва
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24.

Ведення документації, необхідної для органі-
зації освітньої діяльності в Інституті (списки 
студентів, залікові книжки або індивідуальні 
навчальні плани студентів, заліково-екзаме-
наційні відомості студентів, списки виклада-
чів, перелік предметів у відповідності з на-
вчальним планом, навчальні картки студентів; 
журнал навчальних занять тощо)

упродовж року Т.П. Щипська,
М.О. Князєва

25.

Участь у розробленні проєктів нормативних, 
інструктивних та організаційно-методичних 
документів із питань планування та організа-
ції освітнього процесу

упродовж року Т.П. Щипська,
М.О. Князєва

26.
Облік динаміки руху контингенту слухачів, 
здобувачів вищої освіти, підготовка та надан-
ня відповідної звітності

упродовж року Т.П. Щипська,
М.О. Князєва

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ

•  партнерство з НМЦ, НМК 17 областей 
України;
•  наявність бази даних потенційних клієн-
тів, замовників освітніх послуг;
•  налагоджені партнерські стосунки із за-
кладами професійної, фахової передвищої 
освіти;
•  оптимізація документаційних потоків;
• мінімізація допущення помилок і недолі-
ків щодо процесів, пов’язаних із організа- 
цією підвищення кваліфікації;
•  виконання планів щодо формування кон-
тингенту

•  несвоєчасність подання інформації 
науково-педагогічними працівниками

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ

•  проведення консультацій з науково-педа-
гогічними працівниками щодо огранізації 
освітнього процесу;
•  координація діяльності кафедр і струк-
турних підрозділів щодо забезпечення 
реалізації освітньо-професійних програм;
•  мобільність партнерських зв’язків;
•  маркетинг освітніх послуг

•  ризик зміни пріоритетів/стратегій дер-
жавної політики в галузі освіти;
• контингент-ризики, збільшення рівня кон-
куренції на ринку освітніх послуг;
•  недостатній рівень цифрової грамотності 
значної частини замовників освітніх послуг;
•  демотивування персоналу

SWOT-АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ
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РИЗИКИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО КЛАСТЕРУ

Зовнішні ризики:
Законодавчі:
• ризик зміни пріоритетів/стратегій державної політики в галузі освіти;
• ризик зміни законодавства щодо регулювання (регламентування) діяльності закла-

дів професійної освіти.

Операційно-технологічні:
• контингент-ризики, збільшення рівня конкуренції на ринку освітніх послуг.

Фінансово-господарські:
• ризик недостатнього бюджетного фінансування.

Внутрішні ризики:
Нормативні:
• обсяг документаційних потоків.

Операційно-технологічні:
• несвоєчасне надходження звітності від науково-педагогічних працівників, тьюторів 

навчальних груп;
• відповідність первинних документів і звітності;
• невідповідність технічним, санітарним, пожежним та іншим нормам безпеки життє- 

діяльності.

Кадрові:
• недостатній для сучасних соціокультурних та освітніх викликів професійно-кваліфі-

каційний рівень персоналу;
•  плинність кадрів;
• ризик демотивування персоналу.

Фінансово-господарські:
• зростання вартості освітніх послуг;
• недосконалості механізмів залучення коштів стейкголдерів.

Таблиця 2.4.4.
Заходи контролю і моніторингу результатів щодо мінімізації  

ризиків освітнього кластеру

Ризики Заходи контролю
Очікувані результати від  

реалізації заходів контролю 
(операційна ціль)

Контингент-ризики Формування резерву  
контингенту Виконання плану-графіка

Несвоєчасне надхо-
дження заявок від 
стейкголдерів

Організація контролю за роботою 
з документацією Виконання плану-графіка
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Ризик недоскона-
лості механізмів 
залучення коштів 
стейкхолдерів

Визначення правил і вимог  
до здійснення операцій

Виконання планів щодо  
формування контингенту

Ризик несвоєчас-
ного надходження 
звітності від нау-
ково-педагогічних 
працівників

Здійснення систематичного 
контролю за своєчасністю здачі 

звітності

Оптимізація документаційних 
потоків

Ризик несвоєчас-
ного надходження 
звітності від тьюто-
рів навчальних груп

Здійснення систематичного 
контролю за своєчасністю здачі 

звітності

Оптимізація документаційних 
потоків

Ризик завеликого 
обсягу документа-
ційних потоків

Розмежування обов’язків між 
працівниками у роботі  

з документами

Оптимізація документаційних 
потоків, мінімізація допущен-

ня помилок та недоліків  
щодо процесів пов’язаних 
з організацією підвищення  

кваліфікації

Ризик зменшення 
професійно-квалі-
фікаційного рівня 
персоналу

Здійснення систематичного пере-
гляду роботи кожного працівника 
відділу для визначення якості ви-
конання посадових обов’язків та 
поставлених завдань, розробка 

індивідуальних планів підвищен-
ня кваліфікаційного рівня

Мінімізація допущення поми-
лок та недоліків щодо проце-
сів пов’язаних з організацією 

підвищення кваліфікації

Ризик демотивуван-
ня персоналу

Вдосконалення системи  
морального та матеріального  

заохочення

Мінімізація допущення поми-
лок і недоліків щодо процесів, 

пов’язаних із організацією 
підвищення кваліфікації

Відповідність пер-
винних документів 
та звітності

Проведення звірок облікових 
даних із фактичними

Оптимізація документаційних 
потоків, мінімізація випадків 
порушень у наданні звітності

Ризик невідповід-
ності технічним, 
санітарним, пожеж-
ним та іншим нор-
мам безпеки життє-
діяльності

Дотримання вимог технічних, 
санітарних, пожежних та інших 
норм безпеки життєдіяльності

Відповідність нормам
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2.5. ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР
ВІДДІЛУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА

ЗАВІДУВАЧКА ВІДДІЛУ – 
ПЕТРУШАК Оксана Михайлівна

e-mail: Stehnology@ ukr.net
Консалтинговий центр
«Новітні педагогічні і виробничі технології» 
(vstvbinpo@ukr.net)
Інформаційно-аналітичний ресурс 
«Методична скарбничка» 
(режим доступу: https://profosvita.org/)

Фейсбук: 
https://www.facebook.com/groups/185232042062749

Місія: 
Апробація і поширення сучасних освітніх практик педагогів професій-

ної освіти, упровадження новітніх технологій виробництва для підготов-
ки кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці фахівців.

Цінності: 
• супервізія,
• досвід, 
• ключові і фахові компетентності, 
• потенціал, 
• професійний успіх,
• кар’єра

Візія: 
Методичний, дорадницький і фасилітативний супровід професійного 

розвитку педагогічних працівників для навчання впродовж життя.

Місія 

Цінності

Візія
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Наукова інфраструктура освітнього кластеру:

1. Консалтинговий центр «Новітні педа-
гогічні і виробничі технології» (vstvbinpo@
ukr.net). Діяльність Центру передбачає нау-
ково-методичний супровід безперервного 
професійного розвитку педагогів в умовах 
неформальної та інформальної освіти та на-
дання дорадницької, консультативної, фа-
силітативної допомоги, поширення кращих 
освітніх практик. У створеному мережево-
му освітньо-цифровому просторі педагоги 
можуть отримати компетентні відповіді на  
актуальні запитання. 

Зміст консалтингової допомоги:
- презентація результатів упровадження новітніх педагогічних та виробничих техно-

логій у практику діяльності закладів професійної освіти;
- презентація матеріалів педагогічного досвіду та кращих освітніх практик;
- ознайомлення із сучасним обладнанням, технікою, інструментом та технологіями (за 

матеріалами спеціалізованих виставок).
Консультпункт «Новітні виробничі технології» створено для замовників освітніх по-

слуг, які проходять підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання. Проведено 
консультацій для майстрів виробничого навчання вісімнадцять, викладачів – тринадцять, 
старших майстрів – одна.

2. Інформаційно-аналітичний ресурс 
«Методична скарбничка» (режим доступу: 
https://profosvita.org/). Здійснення науково- 
методичного супроводу підвищення квалі-
фікації педагогічних працівників, надання їм 
методичної, організаційної та дорадницької 
допомоги щодо впровадженню педагогіч-
них інновацій, узагальнення перспектив-
ного педагогічного досвіду, оволодіння но-
вітніми виробничими технологіями. Уміщує  
1448 методичних матеріалів для 120 професій, у 2056 – кращих освітніх практик за 
компетенціями на електронних носіях, 169 відеофільмів для 49 професій, узагальне-
ні матеріали спеціалізованих виставок 2021 рік (презентації і каталоги), 6 збірників за 
компетенціями, Web – портфоліо «Формування кар’єрних орієнтацій здобувачів закладів 
професійної (професійно – технічної) освіти – умова підготовки конкурентоздатних фахівців 
на ринку праці.

3. Банк кращих освітніх практик за професіями, який включає:
• уроки професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки;
• банк матеріалів кращих освітніх практик за професіями:
1. Столяр. Верстатник деревообробних верстатів.
2. Гірничі професії.
3. Дизайнер.
4. Кондитер.
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5. Кравець.
6. Швачка.
7. Офіціант. Бармен.
8. Устаткування підприємств харчування.
9. Гувернер. Нянька.
10. Секретар керівника (підприємства установи).
• інструкційно-технологічні картки, презентації,  
• Е-портфоліо «Державно-приватне партнерство в професійній освіті, як умова роз-

витку конкурентоздатного працівника»;
• контрольно-аналітичні  та інші методичні матеріали, які допоможуть різним категорі-

ям педагогічних працівників в практичній діяльності.

Усього опрацьовано матеріалів 554 кращих освітніх практик із 24 областей України.

Рис.  Матеріали кращих освітніх практик, презентовані закладами професійної освіти з 24 областей України

Таблиця
Матеріали кращих освітніх практик, представлені закладами професійної освіти  

з 24 областей України:

№ 
з/п Назва області Кількість матеріалів  

у Методичній скарбничці
1 Київська 78
2 Черкаська 17
3 Рівненська 11
4 Тернопільська 13
5 Дніпропетровська 50
6 Хмельницька 13
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7 Одеська 20
8 Житомирська 25
9 Закарпатська 13

10 Миколаївська 11
11 Запорізька 12
12 Сумська 14
13 Кіровоградська 40
14 Полтавська 50
15 Івано-Франківська 8
16 Львівська 30
17 Черкаська 25
18 Харківська 30
19 Донецька 25
20 Херсонська 27
21 Луганська 9
22 Волинська 17
23 Вінницька 6
24 Чернігівська 10

УСЬОГО: 554

1. Виявлення освітніх запитів та професійних потреб педагогічних працівників закладів 
професійної освіти з метою консалтингу та супервізії на всіх етапах професійного розвитку 
фахівців.

2. Розвиток фахової компетентності педагогічних працівників (знання навчального 
предмета, фахових методик, технологій) в умовах карантинних обмежень.

3. Формування у фахівців інноваційного погляду на розвиток професійної компетент-
ності галузевого спрямування, опанування ними новітніми виробничими технологіями, оз-
найомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, станом і тенденціями розвитку галузі 
економіки, підприємства, організації та установи.

4. Формування кейсів новітніх виробничих технологій, створення кращих освітніх 
практик працівників закладів професійної освіти, їх узагальнення і систематизація з метою 
апробації, поширення в освітньому процесі закладів професійної освіти.

5.  Надання методичної, організаційної, дорадницької та фасилітативної допомоги із 
використання освітніх інновацій.

6. Участь в організації та проведенні науково-методичних заходів, зокрема майстер-кла-
сів, науково-практичних конференцій, круглих столів, вебінарів, консультацій тощо.

7. Систематизація матеріалів  Міжнародних спеціалізованих виставок, підготовка пре-
зентацій, альбомів, відеоматеріалів, створення каталогів матеріалів виставок.

8. Розміщення матеріалів на LMS «Профосвіта» (ресурс «Методична скарбничка»  
https://profosvita.org/course/view.php?id=529): 

- із досвіду роботи  Навчально-практичних центрів;

МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВІДДІЛУ СТВ
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СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ

•  взаємодія науки, виробництва та бізнесу;
•  охоплення великої географії замовників 
освітніх послуг;
•  сформований банк кращих освітніх прак-
тик за професіями;
•  поширення новітніх виробничих техно- 
логій;
•  відкритий доступ до матеріалів «Методич-
ної скарбнички»

•  недостатня поінформованість педаго-
гічних працівників про новітні виробничі 
технології;
•  недостатнє інтернет-покриття

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ

•  надання дорадницької допомоги для нав-
чання впродовж життя;
•  більш тісна співпраця з кафедрами БІНПО;
•  тісна співпраця з НМЦ

•  невизначеність ситуації через кризові 
явища сьогодення (пандемія, військова 
агресія на Сході країни та ін.);
•  низька мотивація до безперервного 
професійного розвитку фахівців шляхом 
формальної, неформальної та інформаль-
ної освіти;
•  неготовність педагогічних працівників 
закладів ПО до впровадження інновацій;
•  недостатній рівень цифрової компетент-
ності педагогічних працівників

- із досвіду впровадження елементів дуальної форми навчання;
- упровадження досвіду державно-приватного партнерства в закладах професійної 

освіти;
- створення й організація діяльності Центрів професійної досконалості тощо.
9. Створення каталогів:
- матеріалів кращих освітніх практик за професіями;
- цифрових інформаційних ресурсів сучасних технологій виробництва;
- виробників сучасного обладнання, інструментів;
- техніки й матеріалів (за матеріалами спеціалізованих виставок).
10. Видання експрес-інформацій, матеріалів про перспективний педагогічний досвід  

на вебсторінці та в соціальних мережах за напрямами:
- інновації в освіті;
- використання дуальної системи навчання при підготовці кваліфікованих робітників;
- використання досвіду європейських країн у підготовці кваліфікованих робітників;
- комплексно-методичне забезпечення з професії;
- спеціалізовані виставки сучасних технологій виробництва.

SWOT-АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ
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РИЗИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО КЛАСТЕРУ

Ризики

Правова невизначеність 
формування ІЦК в умовах 

післядипломної освіти
Недостатній рівень 

цифрової компетентності 
педагогічних працівників 

Низький рівень мотивації 
до впровадження 

інновацій

Невизначеність ситуації через кризові 
явища сьогодення (пандемія, військо-

ва агресія на Сході країни та ін.)

Низька мотивація  до безперервної 
освіти педагогічних працівників  

закладів ПО

Неготовність педагогічних працівників  
закладів ПО до впровадження новітніх  

виробничих технологій

Зовнішні Внутрішні
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Заходи для реалізації освітнього кластеру

№
з/п Найменування заходу Термін

виконання Відповідальний

1.  Навчальна, методична, організаційна робота

1.1. 

Виявлення освітніх запитів і професійних 
потреб педагогічних працівників закла-
дів професійної освіти з метою надання 
їм консультативної допомоги

упродовж року О.М. Петрушак

1.2.

Вивчення результатів проведення моні-
торингових досліджень серед слухачів 
Інституту щодо виявлення і систематиза-
ції кращих освітніх практик працівників 
закладів професійної освіти з метою його 
вивчення і поширення

упродовж року О.М. Петрушак
А.Г. Ткач 

1.3.

Накопичення, аналіз, систематизація, 
узагальнення інформації з питань про-
фесійної освіти, освітніх інновацій, кра-
щих освітніх практик на різних носіях на 
допомогу замовникам освітніх послуг

упродовж року О.М. Петрушак
А.Г. Ткач 

1.4.

Оновлення і поповнення кейсів новітніх 
виробничих технологій для використан-
ня в освітньому процесі закладів профе-
сійної освіти

упродовж року О.М. Петрушак
А.Г. Ткач 

1.5.

Створення цифрових кейсів кращих 
освітніх практик за професіями, інформа-
ційно-презентаційних матеріалів сучас-
них технологій виробництва, сучасного 
обладнання, інструменту, техніки  
й матеріалів (інформаційні ресурси  
спеціалізованих виставок)

упродовж року О.М. Петрушак
А.Г. Ткач 

1.6.

Надання допомоги слухачам курсів із 
питань упровадження кращих освітніх 
практик і новітніх виробничих технологій 
у практику роботи закладів професійної 
освіти

упродовж року О.М. Петрушак

1.7.

Вивчення досвіду, підготовка та видання 
інформаційних матеріалів передового 
досвіду закладів професійної освіти  
з навчання осіб з особливими освітніми 
потребами

упродовж року О.М. Петрушак
А.Г. Ткач 

1.8.

Оновлення банку інформації за освітніми 
проєктами, виробничими технологіями, 
методиками навчання на освітній плат-
формі «Профосвіта»

упродовж року О.М. Петрушак
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1.9.

Продовжити розміщення в «Методичній 
скарбничці» матеріалів: 
- із досвіду роботи  Навчально-методич-
них центрів;
-з досвіду впровадження елементів ду-
альної форми навчання;
- упровадження досвіду роботи Центрів 
професійної досконалості

упродовж року О.М. Петрушак

1.10.

Видання експрес-інформації про пер-
спективний досвід засобами вебсторінки 
в соціальній мережі Фейсбук за напря- 
мами:
1. інновації в освіті;
2. використання дуальної системи нав-
чання при підготовці кваліфікованих 
робітників;
3. використання досвіду європейських 
країн в підготовці кваліфікованих робіт-
ників;
4. комплексно-методичне забезпечення  
з професії;
5. спеціалізовані виставки сучасних тех-
нологій виробництва

постійно О.М. Петрушак

1.11.
Відвідування спеціалізованих виставок 
із метою отримання інформації щодо 
сучасних технологій виробництва

згідно з графіком О.М. Петрушак

1.12.

Узагальнення і систематизація матеріалів 
спеціалізованих виставок 2022–2023 рр.  
Підготовка презентацій, альбомів, відео- 
матеріалів. Створення каталогів мате- 
ріалів виставок, розміщення на освітній 
платформі «Профосвіта»

упродовж року О.М. Петрушак
А.Г. Ткач 

1.13. Вивчення досвіду створення Центрів 
професійної досконалості в Україні упродовж року О.М. Петрушак

1.14.

Вивчення і поширення досвіду ЗПО  
з організації професійно-практичної 
підготовки в умовах виробництва та під-
готовки робітничих кадрів з використан-
ням елементів дуальної форми навчання

упродовж року О.М. Петрушак

1.15.

Участь у проведенні методичних заходів, 
організації круглих столів, семінарів із 
метою популяризації передового педаго-
гічного досвіду 

згідно з планом 
роботи Інституту О.М. Петрушак

1.16. Підготовка інформацій і звітів про роботу 
відділу сучасних технологій виробництва

згідно з планом 
роботи Інституту О.М. Петрушак
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2.6. ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР
ВІДДІЛУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАВІДУВАЧКА ВІДДІЛУ – 
СТАШЕНКО Світлана Вікторівна

e-mail: itznp_binpo@ukr.net
ютуб-канал БІНПО 
https://w w w.youtube.com/channel/UClmwbNXs_
VtXXPdWGNoBx8Q

Місія: 
технічний і програмний супровід кафедр і структурних підрозді-

лів БІНПО, подолання цифрового розриву у сфері вищої, професійної  
та фахової передвищої освіти.

Цінності: 
• студенто(людино)центризм, 
• професіоналізм, 
• відповідальність, 
• взаємопідтримка, 
• спрямованість на освітні інновації, 
• творчий підхід, 
• академічна доброчесність, 
• корпоративна культура.

Візія: 
розвиток цифрової компетентності, взаємодія для спільного успіху  

та якісного результату.

Місія 

Цінності

Візія
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Основними напрямами діяльності відділу є:

• технічна підтримка вебсайту БІНПО (режим доступу: https://binpo.com.ua/);
• підтримка робочого стану комп’ютерної та офісної техніки;
• забезпечення працездатності комп’ютерної мережі та бездротового зв’язку;
• організація методичного і технічного забезпечення курсів підвищення кваліфікації 

за дистанційною та змішаними формами навчання;
• забезпечення технічної підтримки загальноінститутських заходів (конференцій, 

круглих столів, вебінарів, майстер-класів та ін.);
• технічний супровід транслювання загальноінститутських заходів на ютуб-каналі  

БІНПО (режим доступу: https://www.youtube.com/channel/UClmwbNXs_VtXXPdWGNoBx8Q).

Завдання реалізації освітнього кластеру

1. Технічне забезпечення проведення навчальних занять та загальноінститутських захо-
дів, пов’язаних використанням локальної мережі інституту, мережі Інтернет. 

2. Забезпечення ефективного функціонування інформаційної мережі, що об’єднує під-
розділи інституту.

3. Забезпечення технічної та інформаційної підтримки вебсайту.
4. Первинна діагностика несправностей комп’ютерної та офісної техніки.
5. Консультації щодо ефективного використання апаратних засобів комп’ютерної  

та офісної техніки.
6. Підготовка технічної бази БІНПО до проведення загальноінститутських заходів.
7. Здійснення адміністрування на платформі  Microsoft Office 365. 
8. Профілактичне обслуговування комп’ютерної техніки та оргтехніки

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ

•  наявність офіційного сайту, ютуб-каналу;
•  сформованість єдиного освітнього сере-
довища (MS Teams) професійної освіти;
•  регулярне підвищення професійного рів-
ня працівниками;
•  акумулювання і впровадження інновацій-
ного досвіду

•  недосконалість програмного забезпечен-
ня, яке використовується для організації 
освітнього процесу;
•  обмеженість матеріально-технічного та 
програмного забезпечення для створення 
відкритого освітнього середовища;
•  недостатньо сформована корпоративна 
культура і командні цінності

SWOT-АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ
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МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ

•  розвиток технологій;
•  нові освітні технології і практики;
•  здійснення адміністрування на платформі  
Microsoft Office 365

•  недостатній рівень цифрової грамотності 
значної частини замовників освітніх послуг;
•  застаріла матеріально-технічна база 
окремих закладів професійної освіти та 
навчально-методичних кабінетів (центрів);
•  забезпечення доступу до мережі Інтернет 
в освітньому процесі, під час проведення 
інтернет-заходів

Зовнішні ризики:
Нормативно-правові:
• невизначеність підходів щодо фінансового забезпечення на державному рівні;
• недостатній обсяг фінансування професійної освіти;
• відсутність єдиного освітнього середовища професійної освіти.

Операційно-технологічні:
• забезпечення доступу до мережі Інтернет в освітньому процесі;
• застаріла матеріально-технічна база окремих закладів професійної освіти та  

навчально-методичних кабінетів (центрів).

Внутрішні ризики:
Нормативно-правові:
• застаріла нормативно-правова база, яка регулює діяльність;
• відсутність кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників ЗПО.

Навчально-методичні:
• недостатній рівень розвитку цифрової компетентності педагогів ЗПО.

Програмно-технічні:
• обмеженість матеріально-технічного та програмного забезпечення для створення 

відкритого освітнього середовища;
• недосконалість програмного забезпечення, яке використовується для організації 

освітнього процесу.

РИЗИКИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО КЛАСТЕРУ
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2.7. ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

БІБЛІОТЕКАРКА – ТРЕГУБ Ольга Дмитрівна

Завдання освітнього кластеру наукової бібліотеки:
• Забезпечення повного, якісного й оперативного бібліо-

течно-бібліографічного та інформаційного обслуговування, 
професорсько-викладацького складу, здобувачів вищої осві-
ти, співробітників інституту та інших категорій користувачів 
згідно з їх інформаційними запитами

• Комплектування бібліотечного фонду підручниками й навчальними посібниками, які 
відповідають профілю підготовки фахівців в Інституті.

• Оснащення бібліотеки сучасними цифровими та спеціалізованими програмно-тех-
нічними засобами.

• Організація різноманітних видів роботи з пропагагування книги: книжкових виста-
вок, оглядів, бесід,презентацій.

• Здійснення розміщення,комплектування, облік і зберігання бібліотечного фонду.
• Планування роботи бібліотеки на 2022 рік.
• Підготовка річного звіту роботи бібліотеки за 2022 рік.
• Передплата періодики на 2022 рік.

№ 
п/п Найменування  процесів Одиниця 

виміру
План на 
2022р. Відповідальні

1. Кількість читачів читачі 220 Трегуб О.Д.
у.т.ч.: викладачі читачі 45
співробітники читачі 5
слухачі ПК читачі 100
студенти читачі 70

2. Кількість відвідувань відв. 500 Трегуб О.Д.
У.т.ч.: викладачі відв. 250
співробітники відв 50
слухачі ПК відв. 100
студенти відв. 100

3. Кількість виданої літератури екземпляр 4000 Трегуб О.Д.
у т.ч. за типами видань: екземпляр
книги екземпляр 1500
періодичні видання екземпляр 2400
методичні  рекомендації екземпляр 100
за змістом:
суспільно-політична екземпляр 100

І. ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЧИТАЧІВ
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технічна екземпляр 100
економічна екземпляр 100
педагогічна екземпляр 2000
психологічна екземпляр 1600
художня екземпляр 100

№ 
п/п Назва заходу Одиниця 

виміру План Примітка

1 виставки виставка 25

2 усні огляди літератури огляд 4

3 а) тематичні огляд 2

4 б) інформаційні (нових надходжень) огляд 12

5 Інформаційні дні захід 4

6 Довідки 300

Напрями діяльності Заходи
Термін 

виконан-
ня

Відпові- 
дальні

Свята, традиції, обряди українського  
народу

бесіда січень Трегуб О.Д.

Різдво Христове бесіда січень Трегуб О.Д.

«Соборна – значить єдина» 
(до Дня Соборності України)

книжкова 
полиця

січень Трегуб О.Д.

«Міжнародний день пам’яті жертв  
Голокосту» 
«Голокост – шрам на серці людства»

--//--- січень Трегуб О.Д.

«Крути: і сум, і біль , і вічна слава»
День пам’яті героїв Крут

--//-- січень Трегуб О.Д.

«Нові надходження» книжкова 
виставка

протягом 
року

Трегуб О.Д.

«Новинки періодики» --//-- протягом 
року

Трегуб О.Д.

«Дайджест праць науково-педагогічних 
працівників БІНПО»

--//-- протягом 
року

Трегуб О.Д.

День Героїв Небесної  Сотні
«Герої нашої доби»

--//-- лютий Трегуб О.Д.

II. І НФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНА ТА МАСОВА РОБОТА
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Міжнародний день рідної мови «Мова –  
це наша світлиця, вона як добре зерно»

--//-- лютий Трегуб О.Д.

Книжкова виставка «Славетні жінки  
України» (до Міжнародного жіночого дня).

--//-- березень Трегуб О.Д.

«Іду душею до Тараса» 
(до дня народження Т.Г. Шевченка)

Шевченківські 
читання

березень Трегуб О.Д.

Світле Христове Воскресіння
«Великодні звичаї українського народу»

бесіда квітень Трегуб О.Д.

Всесвітній день авіації та космонавтики книжкова 
виставка

квітень Трегуб О.Д.

День Чорнобильської трагедії  
«Біль Чорнобиля з роками не минає»

книжкова 
полиця

квітень Трегуб О.Д.

«Живий плач мертвої зони»  
(до дня Чорнобильської трагедії)

бесіда квітень Трегуб О.Д.

День вишиванки
«А над світом українська вишивка цвіте»

конкурс 
вишиванок

травень Трегуб О.Д.

Дні пам’яті та примирення в Україні книжкова 
виставка

травень Трегуб О.Д.

День матері 
«Я вдячний Богові за маму»

бесіда травень Трегуб О.Д.

Міжнародний день захисту дітей 
«Дитинства яскравого мить»

книжкова 
виставка

червень Трегуб О.Д.

День Скорботи і вшанування пам’яті жертв 
війни в Україні

--//-- червень Трегуб О.Д.

День Конституції України 
«Конституція – оберіг нашої держави»

--//-- червень Трегуб О.Д.

«Синьо-жовтий символ України» 
(до дня Державного прапора України)

книжкова 
полиця

серпень Трегуб О.Д.

«Живи і міцній Українська державо!» –  
до Дня Незалежності України

--//--- серпень Трегуб О.Д.

«Знання – це скарб, а книга – ключ  
до нього» (до Дня знань)

--//-- вересень Трегуб О.Д.

Знайомство з бібліотекою бесіда вересень Трегуб О.Д.

Професії , які ми вибираємо книжкова 
полиця

вересень Трегуб О.Д.
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Всеукраїнський день бібліотек
«Бібліотека – духовна скарбниця людства»

книжкова 
полиця

вересень Трегуб О.Д.

День працівників освіти
«Освіта через усе життя»

--//-- жовтень Трегуб О.Д.

День українського козацтва і захисника 
України
«Слава козацька не вмре, не загине»

--//-- жовтень Трегуб О.Д.

День визволення України від фашистських 
загарбників
«Слава наших дідів та батьків»

--//-- жовтень Трегуб О.Д.

День української писемності та мови
«Скарб від далеких предків»

книжкова 
виставка

листопад Трегуб О.Д.

Міжнародний день студентів.
«Гідний студент – майбутнє держави»

--//-- листопад  Трегуб О.Д.

«СНІД – небезпечна хвороба»
(До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом)

бесіда грудень Трегуб О.Д.

День пам’яті жертв голодомору
«Запали свічку»

книжкова 
полиця

грудень Трегуб О.Д.

День Збройних Сил України
«Свято і стан спокою народу України»

--//-- грудень Трегуб О.Д.

Бібліографічні огляди:

Огляд нових видань:

для викладачів 12 щомісяця Трегуб О.Д.

для студентів 2 Трегуб О.Д.

Дні інформації 4 1 раз  
в квартал

Трегуб О.Д.

Бібліотечні уроки урок 1 раз на 
квартал

Трегуб О.Д.

Комільфо-день етикету бесіда 1раз  
на рік

Трегуб О.Д.

Дні кафедри захід 1раз на 
квартал

Трегуб О.Д.
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Кількість розставленої літератури 450 згідно
з планом 

комплектування

Трегуб О.Д.

Оформлення поличних роздільників 10 постійно Трегуб О.Д.

Знепилювання книжкового фонду, полиць, 
стелажів (санітарний день – останній чет-
вер кожного місяця)

полиці,
стелажі. 

Книги

60 год. Трегуб О.Д.

V. ПОКАЗНИКИ РОБОТИ З ФОНДОМ

VI. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

Фонд бібліотеки (поповнення), у т.ч. :
• книги
• методичні рекомендації,
• періодичні видання

прим.
30
20
20

замовленням 
кафедр

Трегуб О.Д.

Фонд електронної бібліотеки (створення), у т. ч.:
• книги,
• методичні рекомендації,
• періодичні видання

--//-- упродовж 
року

Трегуб О.Д.

ІV. ПОКАЗНИКИ КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДУ

Створення каталогів : Одиниці 
виміру

Термін 
виконання

Відпові- 
дальні

- алфавітний каталог 200 постійно Трегуб О.Д.
- систематичний  200
- картотека періодичних видань 100
Кількість укладених бібліографічних 
описів

опис
150

постійно Трегуб О.Д.

Кількість засистематизованих 
та розставлених карток 

карт. 
200

постійно Трегуб О.Д.

Кількість бібліографічних довідок : довід. постійно Трегуб О.Д.
усних 400 Трегуб О.Д.
письмових 70 Трегуб О.Д.

IІІ. ПОКАЗНИКИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
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№
з/п Тема конференції

Заклад вищої освіти 
відповідальний за прове-
дення, адреса, телефон, 

e-mail

Місто
та термін 

проведен-
ня

Кіль-
кість 
учас-
ників

Міністерства, 
відомства або 
установи, що є 

співорганізатора-
ми заходу

І. Міжнародні інтернет-конференції
1. Міжнародна  

науково-практич-
на інтернет- 
конференція: 
«Інформаційно- 
ресурсне забез-
печення освіт-
нього процесу  
в умовах дід-
житалізації 
суспільства»

ДЗВО «Університет ме-
неджменту освіти» НАПН 
України, Білоцерківський 
інститут неперервної 
професійної освіти;
Сидоренко Вікторія 
Вікторівна;
Андрій Борисович 
Єрмоленко;
Євгеній Володимрович 
Івашев, 
Ігор Сергійович 
Грозний
Київська область,  
м. Біла Церква, вул. Лева-
невського, 52/4.
Тел.: (04563) 7-16-07, 
(04563) 8-50-20, 
(099)19-89-230.
е-mail: dipodist@ukr.net

м. Біла 
Церква,

10 листо-
пада

150 
осіб

ДУ «Науково- 
методичний центр 
інформаційно-ана-
літичного забезпе-

чення діяльності 
вищих навчальних 
закладів «Агроос-
віта» МОН України

2. VІІІ-а Міжнародна 
науково-практич-
на інтернет-кон-
ференція
«Психолого- 
педагогічні  
аспекти навчан-
ня дорослих  
у системі безпе-
рервної освіти» 

Білоцерківський інститут 
неперервної професій-
ної освіти
Сидоренко  
Вікторія Вікторівна;
Ігор  
Сергійович Грозний
Київська область, м. Біла 
Церква, вул. Леване-
вського, 52/4.
Тел.: (04563) 7-16-07, 
(04563) 8-50-20, 
(099)19-89-230.
е-mail: dipodist@ukr.net

м. Біла 
Церква,

15 грудня 

350 
осіб

Всеукраїнська асо-
ціація працівників 
професійно-техніч-
ної освіти
Іноземні 
партнери:
Інститут
Підвищення Квалі-
фікації Педагогіч-
них Працівників 
по Жамбильській 
області (м. Тараз, 
Республіка Казах-
стан),
Білоруський держав-
ний агротехнологіч-
ний університет;

3.1. МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

ІІІ. НАУКОВІ МАСОВІ ЗАХОДИ МІЖНАРОДНОГО, 
УСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНІВ І РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ
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Краківська Академія 
ім. Фрича Моджев-
ського (Польша,  
м. Краків),
Університет Еконо-
мічно-Гуманістичний  
WSEH (Польща,  
м. Бельско-Бяла )

№ 
з/п Зміст роботи Термін 

виконання Відповідальні

УСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ
1. Усеукраїнська студентська науково-практич-

на інтернет-конференція: «Соціально-освітні 
домінанти професійної підготовки сучас-
ного компетентного фахівця», присвяченої 
Дню науки

19 травня І.С. Грозний 
(м. Біла Церква)

2. Усеукраїнська науково-практична інтернет- 
конференція «Інноваційні технології при 
підготовці фахівців послуг та народних 
ремесел»

22 вересня А.Б. Єрмоленко 
В.А. Мандрагеля 
(м. Біла Церква)

3. Усеукраїнська інтернет-конференція «Сучасні 
підходи до охорони праці в закладах про-
фесійної освіти»

27 жовтня Є.В. Івашев
О.В. Сахно
С.І. Удовик
(м. Біла Церква)

1. Регіональний науково-практичний семінар 
«Удосконалення науково-методичного 
забезпечення освітнього процесу в умовах 
реформування професійної освіти»

26 травня А.Б.  Єрмоленко 
С.С. Шевчук
(м. Біла Церква)

2. Регіональний науково-практичний семінар: 
«Упровадження сучасних педагогічних 
технологій в умовах цифровізації економі-
ки та суспільства: регіональний вимір»

02 червня Є.В. Івашев
В.В. Грядуща
А.В. Денисова
(м. Біла Церква)

3. Регіональний науково-практичний семінар 
«Забезпечення якості освіти за різними 
моделями і формами навчання на курсах 
підвищення кваліфікації» спільно з НМЦ 
ПТО Дніпропетровської області

27 травня І.С. Грозний 
В.Є Харагірло
(м. Біла Церква)

3.2. УСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ

3.3. РЕГІОНАЛЬНІ СЕМІНАРИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, КРУГЛІ СТОЛИ, 
МАЙСТЕР-КЛАСИ
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Засідання Тема Термін Модератор

Засідання 1 Методологічний семінар:
«Менеджмент проєктної та гранто-
вої діяльності»

20.01.2022 професорка
Л.А. Горошкова

Засідання 2 Семінар-практикум:
«Мистецтво створення персонально-
го іміджу»

22.04.2022 доцентка
Лукіянчук А.М.

Засідання 3 Методологічний семінар:
«Мотивація до розвитку за допомо-
гою рефлексивного управління»

23.09.2022 професор
І.С. Грозний

4.1. СТУДІЯ КОРПОРАТИВНОГО 
ТИМБІЛДИНГУ

IV. НАВЧАННЯ І ВЗАЄМОНАВЧАННЯ  
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ

(модераторка – доцентка 
ЛУКІЯНЧУК Алла Миколаївна)

Засідання Тема Термін Модератор

Засідання 1 Освітнє відео як ефективний 
інструмент навчання

10.02.2022 старша 
викладачка
В.В. Грядуща

Засідання 2 Сучасні платформи та інструменти 
для навчання онлайн

11.06.2022 доцент
О.В. Сахно

Засідання 3 Забезпечення інформаційної безпе-
ки при роботі в мережі Інтернет

13.10.2022 старша 
викладачка
С.В. Сташенко 

4.2. ОNLINE-АКАДЕМІЯ ЦИФРОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ

(модератор – доцент 
САХНО Олександр Володимирович)
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Тема Категорія Зміст Застосу- 
вання

Модератор

За
сі

да
нн

я 
1 Особливості 

коучингово-
го процесу в 
системі без-
перервної 
професійної 
освіти

викладачі  
професійно- 
теоретичної 
підготовки, 
майстри вироб-
ничого навчан-
ня, заступники 
директорів, 
методисти, 
вихователі, 
які шукають 
альтернатив-
ні ефективні 
шляхи в освіті 
та розвитку

поліпшення 
продуктивності 
діяльності, швид-
ке навчання «без 
відриву від робо-
ти», поліпшення 
взаємовідносин у 
колективі; – по-
кращення якості 
життя: поліпшен- 
ня взаємин і 
пов’я-заний з цим 
успіх змінюють на 
краще всю атмос-
феру на роботі; 

•  Групові 
коуч-техніки, 
коуч-сесія, 
«мозкові 
штурми», 
SMART – 
техніка тощо

О.О.Нежинська,
кандидатка 
психологічних 
наук, доцентка, 
міжнародний 
сертифікований 
коуч  

4.4. ВІРТУАЛЬНА 
ШКОЛА ПЕДАГОГІЧНОГО КОУЧИНГУ

(науковий керівник:  
докторка педагогічних наук, професорка 

СИДОРЕНКО Вікторія Вікторівна)

Засідання Тема Термін Модератор

Засідання 1 Лідерство як базовий компонент 
кар'єрного зростання педагогічного 
працівника

11.03.2022 доцент
А.Б. Єрмоленко

Засідання 2 Сучасне керівництво і лідерство  
у закладах освіти

14.05.2022 професор 
Мандрагеля В.А.

Засідання 3 Конкурентоздатний фахівець – 
сучасна стратегія розвитку закладу 
професійної (професійно-технічної 
освіти)

18.11.2022 доцент
А.Б. Єрмоленко

 4.3. ШКОЛА ЛІДЕРІВ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

(модератор – доцент 
ЄРМОЛЕНКО Андрій Борисович)
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краще викорис- 
тання внутрішніх 
ресурсів людей: 
розкриття талан-
тів серед праців-
ників – зростає 
особиста ефек-
тивність клієнта 
та швидкість його 
просування до 
мети; – висока 
еластичність і 
адаптивність до 
змін

За
сі

да
нн

я 
2 Розвиток 

конфліктоло-
гічної компе- 
тентності 
педагога 
ЗП(ПТ)О: 
коучинговий 
підхід

викладачі  
професійно- 
теоретичної 
підготовки, 
майстри вироб-
ничого навчан-
ня, заступники 
директорів, 
методисти,

Метою тренінгу 
є розвиток кон-
фліктологічної 
компетентності 
як інтегральної 
властивості осо-
бистості.
Специфікою про-
грами є: 
•  спрямованість 
на розвиток 
рефлексії учасни-
ків, самоусвідом-
лення поведінки 
в конфлікті;
спрямованість 
на розвиток 
суб’єкт-суб’єктної 
позиції учас-
ників і навичок 
ведення діалогу, 
опора на реальні 
ситуації педаго-
гічної взаємодії 
у форматі «тут і 
тепер», Змістов-
не наповнення 
тренінгу (вправи, 
ігри: «світська 
розмова», фасад-
не спілкування, 
відмова від

Тренінг.
Учасники 
тренінгу 
зможуть  
оцінювати 
альтернати-
ви небажаної 
поведінки й 
зростання 
власних про-
фесійних і 
особистісних 
можливо-
стей у зв’язку 
з відмовою 
від небажа-
ної пове- 
дінки. 
Учасники 
тренінгу 
внаслідок 
активізації 
рефлексії 
відчують  
фазу пере-
оцінки, яка 
супрово-
джується 
збільшенням 
використан-
ня не тільки 
когнітивних, 

Н.Г. Торба,  
кандидатка 
психологічних 
наук, доцентка
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особистісного 
самовираження,
•  групові методи 
роботи (бурління, 
штормінг, 
«турнірні бої»)

але й афек-
тивних та 
оцінних про-
цесів зміни. 
Учасники 
групи апро-
бують нові 
способи по-
ведінки, що 
спираються 
на зміни в 
Я-концепції, 
нове бачен-
ня конфлік-
тних ситуацій

За
сі

да
нн

я 
3 «Технології 

комунікатив-
ної взаємодії 
учасників 
коучингово-
го процесу»

викладачі про-
фесійно- 
теоретичної 
підготовки, 
майстри вироб-
ничого навчан-
ня, заступники 
директорів, 
методисти

Світове кафе – 
альтернативний 
формат обгово-
рення питань у 
групі. Це технічно 
нескладний, про-
те напрочуд
ефективний 
метод створен-
ня діалогу. Такі 
раунди обгово-
рень створюють 
живу «мережу» 
обміну думками 
й розширюють та 
поглиблюють ко-
лективні знання

Світове кафе В.Є. Харагірло, 
старша 
викладачка

 З
ас

ід
ан

ня
 4

     

«Life-
coaching  
у побудові ін-
дивідуальної 
траєкторії 
професійної 
діяльності»

викладачі 
професійно- 
теоретичної 
підготовки, 
майстри вироб-
ничого навчан-
ня, заступники 
директорів, 
методисти

Візуалізація мож- 
ливостей та 
чіткого розумін-
ня професійних 
можливостей, 
розуміння та 
побудова індиві-
дуальної траєкто-
рії професійного 
розвитку, визна-
чення ресурсів 
для досягнення 
професійних 
цілей

Групові 
коуч-техніки, 
коуч-сесія

А.М.Лукіянчук,
кандидатка 
психологічних 
наук, доцентка, 
сертифікований 
коуч
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Засідання Тема Термін Модератор

Засідання 1 Огляд детермінант людської 
поведінки

03.02.2022 доцент
Є.В. Івашев

Засідання 2 Стратегії роботи з повнолітніми та 
неповнолітніми особами на різних 
стадіях зміни їхньої поведінки

05.05.2022 доцентка
А.М. Лукіянчук

Засідання 3 Робота з опором та амбівалентністю 
особи

08.09.2022 доцент
Є.В. Івашев

Засідання 4 Прийоми і техніки мотиваційного 
консультування

03.11.2022 доцент
Є.В. Івашев

4.5. ОNLINE-ШКОЛА КОРЕКЦІЇ ДЕСТРУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ

(модератор – доцент 
ІВАШЕВ Євгеній Володимирович)
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ПЛАН-ГРАФІК
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ  

ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДІВ  
ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ)  

ОСВІТИ УКРАЇНИ 

НА 2022 РІК
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БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ  ІНСТИТУТ  НЕПЕРЕРВНОЇ  ПРОФЕСІЙНОЇ  ОСВІТИ

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Президент Національної академії
педагогічних наук України
______________ В.Г. КРЕМЕНЬ
«____» ____________ 2021 р.

ПОГОДЖЕННО:
Ректор
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
_______________М.О. Кириченко
«____» ____________2021 р.

Директор БІНПО
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
__________________ В.В. СИДОРЕНКО
«____» ____________2021 р.

Біла Церква 2021
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Схвалено Вченою радою
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

Державного закладу вищої освіти
«Університет менеджменту освіти» НАПН України

(протокол № 10 від «30» листопада 2021 року)

План-графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти України на 2022 рік. Біла Церква: БІНПО 
ДЗВО УМО НАПН України, 2021. 
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1. НАПРЯМИ ТА КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ КУРСІВ 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БІНПО НА 2022 РІК

2. ЩОМІСЯЧНИЙ ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СЛУХАЧІВ

Січень

№ 
з/п

Категорії слухачів Кількість 
слухачів

Кількість 
груп

Форма 
навчання

1 2 3 4 5

1. Старші майстри закладів професій-
ної (професійно-технічної) освіти

26 1 Заочна

55 2 Очно-
дистанційна

2.
Майстри виробничого навчання 

закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти

355 13 Заочна

803 26 Очно-
дистанційна

3.
Викладачі професійно-теоретичної 

підготовки закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти

269 9 Заочна

465 16 Очно-
дистанційна

27 1 Очна 

Разом: 2000 68

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (10.01.–14.01.); ІІ етап (17.01.–15.04.); ІІІ етап (18.04.–22.04.)

1.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі Херсонського професійного  
суднобудівного ліцею

27 1 ОД-І-1В

2.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти на 
базі Херсонського професійного
 суднобудівного ліцею

26 1 ОД-І-2М

№ Категорії слухачів Кількість 
слухачів

Кількість 
груп

Форма 
навчання
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Форма навчання – заочна
І етап (10.01.–14.01.); ІІ етап (17.01.–15.04.); ІІІ етап (18.04.–22.04.)

1.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти на 
базі Київського центру професійно-технічної 
освіти

30 1 З-І-3М

Форма навчання – заочна
І етап (17.01.–21.01.); ІІ етап (24.01.–23.04.); ІІІ етап (26.04.–29.04.)

1.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти на 
базі ДНЗ «Уманський професійний аграрний 
ліцей» (Черкаська обл.)

32 1 З-І-4М

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (17.01.–21.01.); ІІ етап (24.01.–23.04.); ІІІ етап (26.04.–29.04.)

1.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти
на базі Міжгірського професійного ліцею 
(Закарпатська обл.)

31 1 ОД-І-5М

2.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі ДНЗ «Знам’янський професійний 
ліцей» (Кіровоградська обл.)

33 1 ОД-І-6В

3.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти на 
базі ДЗ П(ПТ)О «Кропивницький професійний 
ліцей сфери послуг і торгівлі»

32 1 ОД-І-7М

Форма навчання – заочна 
І етап (24.01.–28.01.); ІІ етап (31.01.–29.04.); ІІІ етап (03.05.–06.05.)

1.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти 
на базі Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти

20 1 З-І-8М

2.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти 
на базі Київського центру професійно-
технічної освіти

30 1 З-І-9М
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Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (24.01.–28.01.); ІІ етап (31.01.–29.04.); ІІІ етап (03.05.–06.05.)

1.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти 
на базі Регіонального центру професійної 
освіти інноваційних технологій будівництва 
та промисловості (Харківська обл.)

35 1 ОД-І-10М

2.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі Харківське вище професійне 
училище сфери послуг

29 1 ОД-І-11В

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (31.01.–04.02.); ІІ етап (07.02.–06.05.); ІІІ етап (10.05.–13.05.)

1.
Майстри виробничого навчання закладів
 професійної (професійно-технічної) освіти на 
базі Дніпровського регіонального центру ПТО

31 1 ОД-І-12М

2.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі Дніпровський центр професійної 
освіти

34 1 ОД-І-13В

3.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі ДНЗ «Черкаське вище професій-
не училище»

33 1 З-І-14В

4.

Майстри виробничого навчання закладів про-
фесійної (професійно-технічної) освіти на базі 
ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній 
ліцей»

33 1 З-І-15М

Разом 456 15
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Лютий

Форма навчання – заочна
І етап (07.02.–11.02.); ІІ етап (14.02.–13.05.); ІІІ етап (16.05.–20.05.)

1.

Майстри виробничого навчання закладів  
професійної (професійно-технічної) освіти  
на базі Київського професійного будівельного 
ліцею

30 1 З-ІІ-16М

2.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі Навчально-наукового центру 
професійно-технічної освіти НАПН України  
(м. Київ)

32 1 З-ІІ-17В

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (07.02.–11.02.); ІІ етап (14.02.–13.05.); ІІІ етап (16.05.–20.05.)

1.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі Миколаївського професійного 
промислового ліцею

28 1 ОД-ІІ-18В

2.

Майстри виробничого навчання закладів про-
фесійної (професійно-технічної) освіти на базі 
Первомайського професійного промислового 
ліцею (Миколаївська обл.)

34 1 ОД-ІІ-19М

3.

Майстри виробничого навчання закладів про-
фесійної (професійно-технічної) освіти на базі 
Сумського професійного училища будівництва 
і дизайну

38 1 ОД-ІІ-20М

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (14.02. –18.02.); ІІ етап (21.02.–20.05.); ІІІ етап (23.05.–27.05.)

1.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі Дніпровського регіонального 
центру ПТО

34 1 ОД-ІІ-21В

2.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти на 
базі Гайворонського професійного аграрного 
ліцею (Кіровоградська обл.)

32 1 ОД-ІІ-22М
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3.

Майстри виробничого навчання закладів про-
фесійної (професійно-технічної) освіти на базі 
Херсонського професійного суднобудівного 
ліцею

26 1 ОД-ІІ-23М

Форма навчання – очна
14.02. – 04.03.

1.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі Білоцерківського інституту непе-
рервної професійної освіти

27 1 О-ІІ-24В

Форма навчання – заочна
І етап (21.02.–25.02.); ІІ етап (28.02.–27.05.); ІІІ етап (30.05.–03.06.)

1.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі Професійно-технічного училища 
№26 м. Кременчука (Полтавська обл.)

30 1 З-ІІ-25В

2.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі Сєвєродонецького вищого про-
фесійного училища (Луганська обл.)

32 1 З-ІІ-26В

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (21.02. –25.02.); ІІ етап (28.02.–16.09.); ІІІ етап (19.09.–23.09.) 

1.

Старші майстри закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти на базі 
Міжрегіонального вищого професійного 
училища з поліграфії та інформаційних 
технологій

26 1 ОД-ІІ-
27СтМ

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (28.02.–04.03.); ІІ етап (07.03.–03.06.); ІІІ етап (06.06. –10.06.)

1.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі Маринівського професійного 
аграрного ліцею (Миколаївська обл.)

25 1 ОД-ІІ-28В

2.

Майстри виробничого навчання закладів про-
фесійної (професійно-технічної) освіти на базі 
Снігурівського професійного ліцею (Миколаїв-
ська обл.)

35 1 ОД-ІІ-29М
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3.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти на 
базі Ізмаїльське вище професійне училище 
(Одеська обл.)

30 1 ОД-ІІ-30М

Форма навчання – заочна
І етап (28.02.–04.03.); ІІ етап (07.03.–03.06.); ІІІ етап (06.06. –10.06.)

1.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти  
на базі Головинського вищого професійного 
училища нерудних технологій 

25 1 З-ІІ-31М

2.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі Головинського вищого 
професійного училища нерудних технологій

25 1 З-ІІ-32В

Разом 509 17

Березень

Форма навчання – заочна
І етап (14.03.–18.03.); ІІ етап (21.03.– 17.06.); ІІІ етап (20.06. –24.06.)

1.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі Полтавського вищого 
професійного училища ім. А.О. Чепіги

30 1 З-ІІІ-33В

2.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти на 
базі Полтавського вищого професійного 
училища ім. А.О. Чепіги

27 1 З-ІІІ-34М

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (14.03.–18.03.); ІІ етап (21.03.–17.06.); ІІІ етап (20.06.–24.06.)

1.
Викладачі професійно-теоретичної підготовки 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі ДПТНЗ «ЛУЦЬКЕ ВПУ»

25 1 ОД-ІІІ-35В

2.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти 
на базі Володимир-Волинського центру 
ПО (Волинська обл.)

22 1 ОД-ІІІ-36М

3.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі Професійно-технічного училища 
№42 (Миколаївська обл.)

23 1 ОД-ІІІ-37В
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Форма навчання – заочна
І етап (21.03.–25.03.); ІІ етап (28.03.–09.09.); ІІІ етап (12.09. –16.09.)

1.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти 
на базі Сєвєродонецького професійного ліцею 
(Луганська обл.)

23 1 З-ІІІ-38М

2.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти 
на базі Сєвєродонецького професійного ліцею 
(Луганська обл.)

22 1 З-ІІІ-39М

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (21.03.–25.03.); ІІ етап (28.03.–09.09.); ІІІ етап (12.09.–16.09.)

1.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти на 
базі Вищого професійного училища №17 
(Дніпропетровська обл.)

31 1 ОД-ІІІ-40М

2.
Викладачі професійно-теоретичної підготовки 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі Дніпровського центру ПТО

34 1 ОД-ІІІ-41В

Форма навчання – очно-дистанційна 
І етап (21.03.–25.03.); ІІ етап (28.03.–14.10.); ІІІ етап (17.10.–21.10.)

1.

Старші майстри закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти на базі 
Сумського професійного училища 
будівництва і дизайну 

29 1 ОД-ІІІ-
42СтМ

 Форма навчання – очно-дистанційна
І етап ( 28.03.–01.04.); ІІ етап (04.04.–16.09.); ІІІ етап (19.09.–23.09.)

1.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі Чернігівського професійного 
ліцею залізничного транспорту

26 1 ОД-ІІІ-43В

2.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти 
на базі Чернігівського професійного ліцею 
залізничного транспорту

40 1 ОД-ІІІ-44М
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3.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі Криворізького центру 
професійної освіти металургії 
та машинобудування (Дніпропетровська обл.)

26 1 ОД-ІІІ-45В

4.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі  Вищого професійного учили- 
ща №3, м. Мукачево (Закарпатська обл.)

35 1 ОД-ІV-46В

Форма навчання – заочна
І етап ( 28.03.–01.04.); ІІ етап (04.04.–16.09.); ІІІ етап (19.09. –23.09.)

1.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти 
на базі ДНЗ «Житомирське вище професійне 
технологічне училище»

30 1 З-ІІІ-47М

2.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі ДНЗ «Житомирське вище 
професійне технологічне училище»

30 1 З-ІІІ-48В

Разом 453 16

Квітень

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (04.04.–08.04.); ІІ етап (11.04.–23.09.); ІІІ етап (26.09.–30.09.)

1.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі  Великоновоселківського 
професійного технікуму (Донецька обл.)

26 1 ОД-ІV-49В

2.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти 
на базі Великоновоселківського професійного 
технікуму (Донецька обл.)

28 1 ОД-ІV-50М

3.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти 
на базі Сумського професійного училища 
будівництва і дизайну   

39 1 ОД-ІV-51М
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Форма навчання – заочна
І етап (04.04.–08.04.); ІІ етап (11.03.–23.09.); ІІІ етап (26.09.–30.09.)

1.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі Гадяцького вищого професійного 
аграрного училища (Полтавська обл.)

31 1 З-ІV-52В

2.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти 
на базі Гадяцького вищого професійного 
аграрного училища (Полтавська обл.) 

25 1 З-ІV-53М

3.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі  Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти

26 1 З-ІV-54В

Форма навчання – заочна
І етап (11.04.–15.04.); ІІ етап (18.04.–04.11.); ІІІ етап (07.11.–11.11.)

1.

Старші майстри закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти на базі 
Білоцерківського інституту неперервної 
професійної освіти

26 1 З-ІV-55СтМ

Форма навчання – заочна
І етап (11.04.–15.04.); ІІ етап (18.04.–30.09.); ІІІ етап (03.10.–07.10.)

1.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти 
на базі Регіонального центру професійно-
технічної освіти №1 м. Кременчука  

28 1 З-ІV-56М

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (11.04.–15.04.); ІІ етап (18.04.–30.09.); ІІІ етап (03.10.–07.10.)

1.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти 
на базі Білгород-Дністровського професійного 
будівельного ліцею (Одеська обл.)

30 1 ОД-ІV-57М

2.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі  Білгород-Дністровського 
професійного будівельного ліцею 
(Одеська обл.)

35 1 ОД-ІV-58В
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Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (18.04.–22.04.); ІІ етап (26.04.–13.10.); ІІІ етап (17.10.–21.10.)

1.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти 
на базі Шосткинськинського центру 
професійно-технічної освіти (Сумська обл.)

36 1 ОД-ІV-59М

2.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти 
на базі Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти  

20 1 ОД-ІV-60М

3.
Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти на 
базі Дніпровського центру професійної освіти  

31 1 ОД-ІV-61М

Разом 381 13

Травень

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (16.05.–20.05.); ІІ етап (23.05.–21.10.); ІІІ етап (24.10.–28.10.)

1.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти 
на базі Криворізького професійного гірничо-
металургійного ліцею (Дніпропетровська обл.)  

35 1 ОД-V-62М

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (23.05.–27.05.); ІІ етап (30.05.–28.10.); ІІІ етап (31.10.–04.11.)

1.

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 
закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі Лиманського професійно-
технічного училища (Донецька обл.)

25 1 ОД-V-63В

2.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти 
на базі Слов’янського багатопрофільного 
регіонального центру професійної освіти 
імені П.Ф. Кривоноса (Донецька обл.)  

27 1 ОД-V-64М
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3.
Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти
на базі Дніпровського центру ПТО  

33 1 ОД-V-65М

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (30.05.–03.06.); ІІ етап (06.06.–04.11.); ІІІ етап (07.11.–11.11.)

1.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти 
на базі ДНЗ «Нововолинський центр ПТО» 
(Волинська обл.)

23 1 ОД-V-66М

2.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти 
на базі Маріупольського професійного 
машинобудівного ліцею (Донецька обл.)  

28 1 ОД-V-67М

Разом 171 6

Червень

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (06.06.–10.06.); ІІ етап (14.06.–11.11.); ІІІ етап (14.11.–18.11.)

1.

Майстри виробничого навчання закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти 
на базі Міжгірського професійного ліцею 
(Закарпатська обл.)

30 1 ОД-VІ-68М

Разом 30 1
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3. ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СЛУХАЧІВ ПО ОБЛАСТЯХ

№ 
з/п 

Назва 
адміністративно-

територіальної 
одиниці

І етап
(10.01.–14.01.);

ІІІ етап
(18.04.–22.04.)

І етап
(17.01.–21.01.);

ІІІ етап
(26.04.–29.04.)

І етап
(24.01.–28.01.);

ІІІ етап
(03.05.–06.05.)

І етап
(31.01.–04.02.);

ІІІ етап
(10.05.–13.05.)

Ра
зо

м

Ви
кл

ад
ач

і п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ео

ре
ти

чн
ої

 п
ід

го
то

вк
и 

за
-

кл
ад

ів
 п

ро
ф

ес
ій

но
ї (

пр
оф

ес
ій

но
-т

ех
ні

чн
ої

) о
св

іт
и

М
ай

ст
ри

 в
ир

об
ни

чо
го

 н
ав

ча
нн

я 
за

кл
ад

ів
 п

ро
ф

е-
сі

йн
ої

 (п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ех

ні
чн

ої
)

Ви
кл

ад
ач

і п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ео

ре
ти

чн
ої

 п
ід

го
то

вк
и 

за
-

кл
ад

ів
 п

ро
ф

ес
ій

но
ї (

пр
оф

ес
ій

но
-т

ех
ні

чн
ої

) о
св

іт
и

М
ай

ст
ри

 в
ир

об
ни

чо
го

 н
ав

ча
нн

я 
за

кл
ад

ів
  

пр
оф

ес
ій

но
ї (

пр
оф

ес
ій

но
-т

ех
ні

чн
ої

)

Ви
кл

ад
ач

і п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ео

ре
ти

чн
ої

 п
ід

го
то

вк
и 

за
-

кл
ад

ів
 п

ро
ф

ес
ій

но
ї (

пр
оф

ес
ій

но
-т

ех
ні

чн
ої

) о
св

іт
и

М
ай

ст
ри

 в
ир

об
ни

чо
го

 н
ав

ча
нн

я 
за

кл
ад

ів
 п

ро
ф

е-
сі

йн
ої

 (п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ех

ні
чн

ої
)

Ви
кл

ад
ач

і п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ео

ре
ти

чн
ої

 п
ід

го
то

вк
и 

за
-

кл
ад

ів
 п

ро
ф

ес
ій

но
ї (

пр
оф

ес
ій

но
-т

ех
ні

чн
ої

) о
св

іт
и

М
ай

ст
ри

 в
ир

об
ни

чо
го

 н
ав

ча
нн

я 
за

кл
ад

ів
 п

ро
ф

е-
сі

йн
ої

 (п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ех

ні
чн

ої
)

1 Волинська
2 Дніпропетровська 34 31 65
3 Донецька

4 Житомирська

5 Закарпатська 31 31
6 Кіровоградська 33 32 65
7 Київська 20 20
8 м. Київ 30 30 60
9 Луганська

10 Миколаївська
11 Одеська
12 Полтавська
13 Рівненська
14 Сумська
15 Харківська 29 35 64
16 Херсонська 27 26 53
17 Черкаська 32 33 33 98
18 Чернігівська

Разом 456

Січень
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№ 
з/п 

Назва адміністративно-
територіальної одиниці

І етап
(07.02.–11.02.);

ІІІ етап
(16.05.–20.05.)

І етап
(14.02.–18.02.);

ІІІ етап
(23.05.–27.05.)

14.02.–04.03.

І етап
(21.02.–25.02.);

ІІІ етап
(30.05.–03.06.)

Ви
кл

ад
ач

і п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ео

ре
ти

чн
ої

 п
ід

го
то

вк
и 

за
-

кл
ад

ів
 п

ро
ф

ес
ій

но
ї (

пр
оф

ес
ій

но
-т

ех
ні

чн
ої

) о
св

іт
и

М
ай

ст
ри

 в
ир

об
ни

чо
го

 н
ав

ча
нн

я 
за

кл
ад

ів
 п

ро
ф

е-
сі

йн
ої

 (п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ех

ні
чн

ої
)

Ви
кл

ад
ач

і п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ео

ре
ти

чн
ої

 п
ід

го
то

вк
и 

за
-

кл
ад

ів
 п

ро
ф

ес
ій

но
ї (

пр
оф

ес
ій

но
-т

ех
ні

чн
ої

) о
св

іт
и

М
ай

ст
ри

 в
ир

об
ни

чо
го

 н
ав

ча
нн

я 
за

кл
ад

ів
 п

ро
ф

е-
сі

йн
ої

 (п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ех

ні
чн

ої
)

Ви
кл

ад
ач

і п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ео

ре
ти

чн
ої

 п
ід

го
то

вк
и 

за
-

кл
ад

ів
 п

ро
ф

ес
ій

но
ї (

пр
оф

ес
ій

но
-т

ех
ні

чн
ої

) о
св

іт
и

М
ай

ст
ри

 в
ир

об
ни

чо
го

 н
ав

ча
нн

я 
за

кл
ад

ів
 п

ро
ф

е-
сі

йн
ої

 (п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ех

ні
чн

ої
)

Ви
кл

ад
ач

і п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ео

ре
ти

чн
ої

 п
ід

го
то

вк
и 

за
-

кл
ад

ів
 п

ро
ф

ес
ій

но
ї  

(п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ех

ні
чн

ої
) о

св
іт

и

М
ай

ст
ри

 в
ир

об
ни

чо
го

 н
ав

ча
нн

я 
за

кл
ад

ів
 п

ро
ф

е-
сі

йн
ої

 (п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ех

ні
чн

ої
) о

св
іт

и

1 Волинська
2 Дніпропетровська 34
3 Донецька

4 Житомирська

5 Закарпатська
6 Кіровоградська 32
7 Київська 27
8 м. Київ 32 30
9 Луганська 32

10 Миколаївська 28 34
11 Одеська
12 Полтавська 30
13 Рівненська
14 Сумська 38
15 Харківська
16 Херсонська 26
17 Черкаська
18 Чернігівська

Лютий
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№ 
з/п 

Назва адміністративно-
територіальної одиниці

І етап
(28.02.–04.03.);

ІІІ етап
(06.06.–10.06.)

І етап
(21.02.–25.02.);

ІІІ етап
(19.09.–23.09.)

Ви
кл

ад
ач

і п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ео

ре
ти

чн
ої

 п
ід

го
то

вк
и 

за
-

кл
ад

ів
 п

ро
ф

ес
ій

но
ї (

пр
оф

ес
ій

но
-т

ех
ні

чн
ої

) о
св

іт
и

М
ай

ст
ри

 в
ир

об
ни

чо
го

 н
ав

ча
нн

я 
за

кл
ад

ів
 п

ро
ф

е-
сі

йн
ої

 (п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ех

ні
чн

ої
) о

св
іт

и

Ст
ар

ш
і м

ай
ст

ри
 з

ак
ла

ді
в 

пр
оф

ес
ій

но
ї (

пр
оф

е-
сі

йн
о-

те
хн

іч
но

ї) 
ос

ві
ти

Ра
зо

м

1 Волинська
2 Дніпропетровська 26 60
3 Донецька

4 Житомирська 25 25 50
5 Закарпатська
6 Кіровоградська 32
7 Київська 27
8 м. Київ 62
9 Луганська 32

10 Миколаївська 25 35 122
11 Одеська 30 30
12 Полтавська 30
13 Рівненська
14 Сумська 38
15 Харківська
16 Херсонська 26
17 Черкаська
18 Чернігівська

Разом 509

Лютий
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№ 
з/п 

Назва 
адміністративно-

територіальної 
одиниці

І етап
(14.03.–18.03.);

ІІІ етап
(20.06.–24.06.)

І етап
(21.03.–25.03.);

ІІІ етап
(12.09.–16.09.)

І етап
(28.03.–01.04.);

ІІІ етап
(19.09.–23.09.)

І етап
(21.03.–25.03.);

ІІІ етап
(17.10.–21.10.)

Ра
зо

м

Ви
кл

ад
ач

і п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ео

ре
ти

чн
ої

 п
ід

го
то

вк
и 

за
-

кл
ад

ів
 п

ро
ф

ес
ій

но
ї (

пр
оф

ес
ій

но
-т

ех
ні

чн
ої

) о
св

іт
и

М
ай

ст
ри

 в
ир

об
ни

чо
го

 н
ав

ча
нн

я 
за

кл
ад

ів
 п

ро
ф

е-
сі

йн
ої

 (п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ех

ні
чн

ої
) 

Ви
кл

ад
ач

і п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ео

ре
ти

чн
ої

 п
ід

го
то

вк
и 

за
-

кл
ад

ів
 п

ро
ф

ес
ій

но
ї (

пр
оф

ес
ій

но
-т

ех
ні

чн
ої

) о
св

іт
и

М
ай

ст
ри

 в
ир

об
ни

чо
го

 н
ав

ча
нн

я 
за

кл
ад

ів
 п

ро
ф

е-
сі

йн
ої

 (п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ех

ні
чн

ої
) о

св
іт

и

Ви
кл

ад
ач

і п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ео

ре
ти

чн
ої

 п
ід

го
то

вк
и 

за
-

кл
ад

ів
 п

ро
ф

ес
ій

но
ї (

пр
оф

ес
ій

но
-т

ех
ні

чн
ої

) о
св

іт
и

М
ай

ст
ри

 в
ир

об
ни

чо
го

 н
ав

ча
нн

я 
за

кл
ад

ів
 п

ро
ф

е-
сі

йн
ої

 (п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ех

ні
чн

ої
) о

св
іт

и

Ст
ар

ш
і м

ай
ст

ри
 з

ак
ла

ді
в 

пр
оф

ес
ій

но
ї (

пр
оф

ес
ій

-
но

-т
ех

ні
чн

ої
) о

св
іт

и

1 Волинська 25 22 34 31 112
2 Дніпропетровська 26 26
3 Донецька

4 Житомирська 30 30 60
5 Закарпатська 35 35
6 Кіровоградська
7 Київська
8 м. Київ 
9 Луганська 45 45

10 Миколаївська 23 23
11 Одеська
12 Полтавська 30 27 57
13 Рівненська
14 Сумська 29 29
15 Харківська
16 Херсонська
17 Черкаська
18 Чернігівська 26 40 66

Разом 453

Березень
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№ 
з/п 

Назва 
адміністративно-

територіальної 
одиниці

І етап
(04.04.–08.04.);

ІІІ етап
(26.09.–30.09.)

І етап
(11.04.–15.04.);

ІІІ етап
07.11.–11.11.)

І етап
(11.04.–15.04.);

ІІІ етап
(03.10.–07.10.)

І етап
(18.04.–22.04.);

ІІІ етап
(17.10.–21.10.)

Ра
зо

м

Ви
кл

ад
ач

і п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ео

ре
ти

чн
ої

 п
ід

го
то

вк
и 

за
-

кл
ад

ів
 п

ро
ф

ес
ій

но
ї (

пр
оф

ес
ій

но
-т

ех
ні

чн
ої

) о
св

іт
и

М
ай

ст
ри

 в
ир

об
ни

чо
го

 н
ав

ча
нн

я 
за

кл
ад

ів
 п

ро
ф

е-
сі

йн
ої

 (п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ех

ні
чн

ої
)

Ви
кл

ад
ач

і п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ео

ре
ти

чн
ої

 п
ід

го
то

вк
и 

за
-

кл
ад

ів
 п

ро
ф

ес
ій

но
ї (

пр
оф

ес
ій

но
-т

ех
ні

чн
ої

) о
св

іт
и

Ви
кл

ад
ач

і п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ео

ре
ти

чн
ої

 п
ід

го
то

вк
и 

за
-

кл
ад

ів
 п

ро
ф

ес
ій

но
ї (

пр
оф

ес
ій

но
-т

ех
ні

чн
ої

) о
св

іт
и

М
ай

ст
ри

 в
ир

об
ни

чо
го

 н
ав

ча
нн

я 
за

кл
ад

ів
 п

ро
ф

е-
сі

йн
ої

 (п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ех

ні
чн

ої
)

Ви
кл

ад
ач

і п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ео

ре
ти

чн
ої

 п
ід

го
то

вк
и 

за
-

кл
ад

ів
 п

ро
ф

ес
ій

но
ї (

пр
оф

ес
ій

но
-т

ех
ні

чн
ої

) о
св

іт
и

М
ай

ст
ри

 в
ир

об
ни

чо
го

 н
ав

ча
нн

я 
за

кл
ад

ів
 п

ро
ф

е-
сі

йн
ої

 (п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ех

ні
чн

ої
)

1 Волинська
2 Дніпропетровська 31 31
3 Донецька 26 28 54
4 Житомирська

5 Закарпатська
6 Кіровоградська
7 Київська 26 26 20 72
8 м. Київ 
9 Луганська

10 Миколаївська
11 Одеська 35 30 65
12 Полтавська 31 25 28 84
13 Рівненська
14 Сумська 39 36 75
15 Харківська
16 Херсонська
17 Черкаська
18 Чернігівська

Разом 381

Квітень
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№ 
з/п 

Назва 
адміністративно-

територіальної 
одиниці

І етап
(16.05.–20.05.);

ІІІ етап
24.10.–28.10.)

І етап
(23.05.–27.05.);

ІІІ етап
(31.10.–04.11.)

І етап
(30.05.–04.06.);

ІІІ етап
(07.11.–11.11.)

Ра
зо

м

Ви
кл

ад
ач

і п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ео

ре
ти

чн
ої

 п
ід

го
то

вк
и 

за
-

кл
ад

ів
 п

ро
ф

ес
ій

но
ї (

пр
оф

ес
ій

но
-т

ех
ні

чн
ої

) о
св

іт
и

М
ай

ст
ри

 в
ир

об
ни

чо
го

 н
ав

ча
нн

я 
за

кл
ад

ів
 п

ро
ф

е-
сі

йн
ої

 (п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ех

ні
чн

ої
) о

св
іт

и

Ви
кл

ад
ач

і п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ео

ре
ти

чн
ої

 п
ід

го
то

вк
и 

за
-

кл
ад

ів
 п

ро
ф

ес
ій

но
ї (

пр
оф

ес
ій

но
-т

ех
ні

чн
ої

) о
св

іт
и

М
ай

ст
ри

 в
ир

об
ни

чо
го

 н
ав

ча
нн

я 
за

кл
ад

ів
 п

ро
ф

е-
сі

йн
ої

 (п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ех

ні
чн

ої
) о

св
іт

и

Ви
кл

ад
ач

і п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ео

ре
ти

чн
ої

 п
ід

го
то

вк
и 

за
-

кл
ад

ів
 п

ро
ф

ес
ій

но
ї (

пр
оф

ес
ій

но
-т

ех
ні

чн
ої

) о
св

іт
и

М
ай

ст
ри

 в
ир

об
ни

чо
го

 н
ав

ча
нн

я 
за

кл
ад

ів
 п

ро
ф

е-
сі

йн
ої

 (п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ех

ні
чн

ої
) о

св
іт

и
1 Волинська 23 23
2 Дніпропетровська 35 33 68
3 Донецька 25 27 28 80
4 Житомирська

5 Закарпатська
6 Кіровоградська
7 Київська
8 м. Київ 
9 Луганська

10 Миколаївська
11 Одеська
12 Полтавська
13 Рівненська
14 Сумська
15 Харківська
16 Херсонська
17 Черкаська
18 Чернігівська

Разом 171

Травень
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№ 
з/п 

Назва адміністративно-
територіальної одиниці

І етап
(06.06.–10.06.);

ІІІ етап
14.11.–18.11.)

Ви
кл

ад
ач

і п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ео

ре
ти

чн
ої

 п
ід

го
то

вк
и 

за
кл

ад
ів

 п
ро

ф
ес

ій
но

ї (
пр

оф
ес

ій
но

-т
ех

ні
чн

ої
) 

ос
ві

ти

М
ай

ст
ри

 в
ир

об
ни

чо
го

 н
ав

ча
нн

я 
за

кл
ад

ів
 п

ро
-

ф
ес

ій
но

ї (
пр

оф
ес

ій
но

-т
ех

ні
чн

ої
) о

св
іт

и

Ра
зо

м

1 Волинська
2 Дніпропетровська
3 Донецька

4 Житомирська

5 Закарпатська 30 30
6 Кіровоградська
7 Київська
8 м. Київ 
9 Луганська

10 Миколаївська
11 Одеська
12 Полтавська
13 Рівненська
14 Сумська
15 Харківська
16 Херсонська
17 Черкаська
18 Чернігівська

Разом 30

Червень
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4. ПЕРЕЛІК КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ЗА КАТЕГОРІЯМИ СЛУХАЧІВ НА 2022 РІК

№ 
з/п

Категорії 
слухачів

Загальна 
тривалість 
навчання

Етапи навчання

І етап
Очний

Організаційно- 
настановна 

сесія

ІІ етап
Дистанцій-

ний
Керована 

самостійна 
робота  

слухачів

ІІІ етап
Очний

Залікова 
сесія

1.

Викладачі 
професійно-
теоретичної 
підготовки 
закладів 
професійної 
(професійно- 
технічної) 
освіти

150 год /  
5 кред. ЄКТС

82 дні

5 днів
45 год/ 1,5 кред. 

ЄКТС
(30 год – ауд.,  

15 год –  
сам. робота)

~ 12 тижнів
75 год /  

2,5 кред. ЄКТС

5 днів
30 год/ 1 кред. 

ЄКТС
(30 год – ауд.)

2.

Майстри 
виробничого 
навчання  
закладів 
професійної 
(професійно- 
технічної) 
освіти

150 год / 5 кред. 
ЄКТС
82 дні

5 днів
45 год/ 1,5 кред. 

ЄКТС
(30 год – ауд.,  

15 год –  
сам. робота)

~ 12 тижнів
75 год / 

 2,5 кред. ЄКТС

5 днів
30 год/ 1 кред. 

ЄКТС
(30 год – ауд.)

3.

Старші 
майстри 
закладів 
професійної 
(професійно- 
технічної) 
освіти

210 год / 7 кред. 
ЄКТС

121 день

5 днів
45год / 1,5кред. 

ЄКТС
(36 год – ауд., 

9 год –  
сам. робота)

~ 20 тижнів
120 год / 4 
кред. ЄКТС

5 днів
45год / 

1,5кред. ЄКТС
(36 год – ауд., 

9 год –  
сам. робота)




