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І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ 
 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти функціонує в 

складі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (далі – БІНПО ДЗВО «УМО»). 

БІНПО ДЗВО «УМО» є провідним закладом вищої освіти України, на базі 

якого підвищують кваліфікацію педагогічні працівники закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. Науково-педагогічними 

працівниками інституту розроблено концептуальну модель безперервної 

професійної (професійно-технічної) освіти, яка ґрунтується на ключових 

компетентностях для навчання впродовж життя шляхом формальної, 

неформальної та інформальної освіти.  

Діяльність БІНПО дозволяє здійснювати безперервну професійну 

підготовку фахівців та спрямована на: 

 підготовку всебічно розвиненої особистості, здатної до вибору 

індивідуальної освітньої траєкторії, навчання впродовж усього життя, розвиток 

професійної кар’єри, підприємництва й самозайнятості, яка здобула освітні та 

професійні компетентності відповідно до її інтересів, здібностей, можливостей, 

потреб національної економіки та суспільства; 

 організацію в Інституті підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів освіти галузі знань «01 Освіта»; 

 підготовку і перепідготовку здобувачів освіти на рівні бакалавра і 

магістра за спеціальностями 015 «Професійна освіта», 053 «Психологія», 

073 «Менеджмент», 010 «Науки про освіту», навчання і перевірку знань із 

питань охорони праці; 

 організацію людино(студенто)центрованого освітнього середовища на 

компетентнісній основі з урахуванням досвіду, потенційних можливостей, 

інтересів і здібностей замовників освітніх послуг, яке забезпечує 

інноваційність, доступність, прозорість, гнучкість і відкритість освітнього 

процесу; 

 проведення освітньої, наукової, методичної тощо роботи з реалізації 

державної політики у сфері вищої і професійної (професійно-технічної) освіти, 

визначення шляхів розвитку ключових компетентностей фахівців, їхнього 

безперервного професійного розвитку впродовж життя шляхом формальної, 

неформальної та інформальної освіти; 

 забезпечення інтеграції освітнього процесу, науки і виробництва із 

залученням до освітнього процесу висококваліфікованих працівників 

виробництва та сфери послуг; 

 провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових 

досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, 

підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих 

результатів в освітньому процесі тощо. 

Освітній процес в Інституті ґрунтується з урахуванням основних 

системоутворювальних принципів побудови відкритої освіти, зокрема 

сприяння сталому розвитку, доступності освіти, 

студенто(людино)центрованого навчання, безперервності, системності, 
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гуманізації, варіативності, модульності, випереджувального професійного 

розвитку, академічної доброчесності, індивідуалізації і диференціації, 

моніторингу якості тощо.  

У 2020 р. планування роботи БІНПО побудовано за кластерним 

підходом як основною формою взаємодії і партнерства між усіма учасниками 

професійної спільноти, основними напрями роботи визначено: 

1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійної 

(професійно-технічної освіти). У 2020 р. Інститут провадив освітню діяльність 

у сфері підвищення кваліфікації за місцем провадження власної освітньої 

діяльності та/або за місцем роботи педагогічних працівників, за іншим місцем 

(місцями) та/або дистанційно. З 13.03.2020 р. у період карантинних 

обмежувальних заходів – виключно дистанційно. Основними напрямами 

підвищення кваліфікації є: 

 формування у здобувачів освіти спільних для ключових 

компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону 

України «Про освіту»; 

 розвиток ключових1(грамотність (Literacy competence), мовна 

компетентність (Languages competence), математична компетентність та 

компетентність у науках, технологіях та інженерії (Mathematical competence 

and competence in science, technology and engineering), цифрова компетентність 

(Digital competence), особиста, соціальна і навчальна компетентність 

(Personal, social and learning competence), громадянська компетентність (Civic 

competence), підприємницька компетентність (Entrepreneurship competence), 

компетентність культурної обізнаності та самовираження (Cultural 

awareness and expression competence), спеціальних (фахових, посадових) 

(знання навчального предмета, фахових методик, технологій) і 

загальнопрофесійних компетентностей (працеохоронна, 

енергозбережувальна, економічна, здатність працювати в команді тощо). 

Основні форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників у БІНПО: 

очна, очно-дистанційна, заочна, у т.ч. числі із застосуванням технологій 

дистанційного навчання, дистанційна. Основний контингент слухачів 

підвищення кваліфікації за державним замовленням: викладачі професійно-

теоретичної підготовки, майстри виробничого навчання, старші майстри 

ЗП(ПТ)О. У 2020 році здійснювалась співпраця з НМЦ ПТО у Волинській, 

Закарпатській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, 

Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, 

                                                 
1 У Рамковій програмі оновлених ключових компетентностей для навчання протягом життя, схваленої 

Європейським парламентом і Радою Європейського Союзу 17 січня 2018 року, виокремлено й конкретизовано 

вісім ключових компетентностей.  

Ключові компетентності необхідні для підвищення особистого потенціалу і розвитку, розширення 

можливостей працевлаштування, соціальної інтеграції та активного громадянства, розвиваються в процесі 

навчання протягом усього життя, починаючи з раннього дитинства шляхом формального, неформального та 

інформального навчання. 

Усі ключові компетентності сприяють успішному життю в суспільстві. Такі навички, як критичне 

мислення, аналітичне мислення, вирішення проблем, творчість, робота в команді, уміння спілкування і 

проводити переговори, прийняття рішень, саморегуляція, стійкість, емпатія, участь, повага до різноманітності, 

враховуються в усіх ключових компетентностях. 
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Рівненській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Херсонській, Харківській 

та НМК у м. Київ. 

Станом на 31.12.2020р. у 2020 р. за бюджетною формою зараховано 2 000 

осіб (100%) і випущено 1997 осіб (99,85%), у т.ч. за очною формою – 

відповідно – 51 осіб і 51 осіб, заочною формою відповідно – 1193 осіб і 1190 

осіб, за очно-дистанційною формою – відповідно – 756 осіб і 756 осіб, 

відраховано три особи: за заочною формою – 1 особу у зв’язку з прийняттям на 

військову службу за контрактом, 2 особи – у зв’язку зі смертю. 

2. Підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними освітньо-

професійними, освітньо-науковими програмами:  перший (бакалаврський) 

рівень (5 напрямів підготовки); другий (магістерський) рівень (6 напрямів 

підготовки). Студенти першого рівня вищої освіти (бакалаврського) здобувають 

вищу освіту за спеціальностями 053 Психологія, 015 Професійна освіта 

(Дизайн); другого рівня вищої освіти (магістерського) – за спеціальностями 073 

Менеджмент (Управління навчальними закладами), 073 Менеджмент 

(Адміністративний менеджмент), 053 Психологія, 010 Науки про освіту 

(Педагогіка вищої школи). 

Ліцензований обсяг місць за формами навчання становить 830 осіб. За 

результатами І семестру 2020-2021 н.р. в інституті відсоток успішності в 

опануванні студентами змісту навчальних планів та робочих програм 

дисциплін складав 100 %. Академічна заборгованість відсутня.  

У 2020 році інститут випустив 90 осіб, з них 32 особи отримали диплом 

бакалавра, а  саме: зі спеціальності 053 Психологія (11 – за денною формою, 17 

– за заочною), 015 Професійна освіта (Дизайн) – за 4 денною; 58 осіб – диплом 

магістра, у тому числі зі спеціальності 053 Психологія – 28 ос. за заочною 

формою, 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент) – 9 ос. за заочною 

формою, 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) – 21 ос. за 

заочною формою.  

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти активно 

використовуються технології формальної і неформальної освіти в 

підвищенні кваліфікації педагогічних працівників. Так, у 2020 році процес 

навчання педагогічних працівників шляхом формальної і неформальної освіти 

максимально компетенізовано, переглянуто традиційний арсенал засобів, 

принципів, технологій, при цьому надається перевага суб’єктній активності й 

творчості педагогічного працівника, який самостійно моделює та зреалізовує 

індивідуальну освітню траєкторію, визначає параметри процесу навчання 

(зміст, тривалість, форми, методи, програми, засоби та ін.), здійснює 

цілепокладання і конструктивну корекцію в принципово нових умовах, 

варіативно прогнозує результати професійно-педагогічної діяльності тощо.  

Технології формальної і неформальної освіти розглядаємо як чинник 

підвищення якості, ефективності та результативності системи 

післядипломної освіти, збільшення попиту на різноманітні освітні послуги, 

зміни мотиваційної готовності й здатності педагогічних працівників до 

навчання впродовж життя, отже, як довгострокові інвестиції в майбутнє.  
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Організувати безперервний професійний розвиток фахівців допомагають 

технології формальної, неформальної, інформальної освіти. 

Створення у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 

єдиної інформаційно-комунікаційної екосистеми, яке поєднує 

інтелектуальний, науковий, професійний, освітній, технологічний потенціал 

суб’єктів мережевого освітньо-цифрового середовища, передбачає 

використання цифрових, андрагогічних, акмеологічних та інтерактивних 

технологій у віртуальному просторі (Рисунок 1.1). 

 

Освітня платформа БІНПО «Профосвіта» (PORTA – PROF – STUDIA 

https://profosvita.org) як інноваційне освітньо-цифрове середовище 

використовується в системі: 

 формальної післядипломної освіти – у процесі підготовки здобувачів 

освіти, підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогів професійної 

(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти за різними моделями і 

формами навчання, на всіх етапах міжкурсового періоду, а також у системі 

науково-методичної роботи з педагогічними працівниками на місцевому рівні 

(у системі науково-методичної роботи навчально-методичних центрів, 

об’єднаних територіальних громадах); 

 неформальної освіти – під час проведення різноманітних форм роботи 

(міжнародне стажування, конференції тощо), що здійснюється в контексті 

навчально-просвітницьких ініціатив (зокрема громадськими організаціями, 

просвітницькими центрами, фондами, іншими суб’єктами, а також під час 

індивідуальних занять під керівництвом андрагогів, коучів та ін.) і 

спрямовується на розвиток додаткових умінь і навичок, набуття компетенцій; 

 в інформальній освіті – у процесі самоорганізованої освіти, самоосвіти 

замовників освітніх послуг і ключових стейкголдерів задля перетворення 

освітнього потенціалу суспільства знань у дієві чинники власного 

саморозвитку, набуття нових компететностей. 

Професійна значущість використання освітньої платформи «Профосвіта» 

(зареєстровано більше 5000 учасників) як освітньо-цифрового середовища 

полягає в трансформації її від лінійної до мережевої (кластерної) моделі 

розвитку ключових, предметних і міжпредметних компетентностей, 

формування європейських цінностей та вдосконаленні зовнішніх комунікацій 

між надавачами освітніх послуг, їхніми замовниками та ключовими 

стейкголдерами, формування навичок використовувати цифрові засоби, 

нарощувати обсяги інформації, створювати власні цифрові продукти. 

Використання феномену мережевого ефекту (Network effect) при 

функціонуванні платформи «Профосвіта» відображається в її масштабуванні, 

відкритості, модульної структурованості, асинхронності, адаптивності і 

гнучкості. Відкритий контент платформи «Профосвіта» має практично безмежні 

можливості широкого охоплення всіх категорій замовників освітніх послуг із 

виходом на представників неформальної освіти, ключових стейкхолдерів, 

організації вільного доступу до розроблених науково-педагогічними 

працівниками БІНПО інформаційно-освітніх ресурсів. При цьому узагальнено й 

https://profosvita.org/
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систематизовано теоретичні надбання та враховані останні тенденції створення 

платформ дистанційного та змішаного навчання. Запропонована структура 

забезпечує опанування теоретичних і практичних аспектів навчальних курсів 

здобувачів освіти різних напрямів та спеціальностей.  
 

 
Рисунок 1.1 Логотипи освітньо-цифрового середовища 

 

Освітньо-цифрове середовище платформи «Профосвіта» включає в себе 

засоби навчання, розроблені й зреалізовані на базі андрагогічних, 

інтерактивних, цифрових та акмеологічних технологій (наприклад, професійне 

проєктування, професійна акмеограма (індивідуальна освітня траєкторія), 

акмеологічне моделювання, акмеографічний опис, психолого-андрагогічна 

діагностика, консультування, тренінґи). 

Для організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

шляхом формальної і неформальної освіти використовується презентативна 

й освітня локації платформи «Профосвіта». 

Презентативна локація освітньої платформи містить слайдер з 

актуальними новинами у вигляді елементу веб-дизайну, що містить блок 

фіксованої ширини в шапці сайту. Особливістю є елементи, що змінюються в 

ручному або автоматичному режимі, зокрема зображення, тексти і посилання 

(рисунок 1.2.). 

Рисунок 1.2. Локації платформи «Профосвіта» 
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Презентативна локація містить постійно діючі освітні рубрики для 

професійного розвитку педагогів в умовах неформальної та інформальної освіти 

фахівців, їхнього самонавчання і самовдосконалення впродовж життя.  

Наприклад, освітня рубрика «Освітні тренди» присвячена аналізу та 

висвітленню сучасних тенденцій розвитку освіти, обговоренню прогнозів 

суспільних і наукових трансформацій. Освітня рубрика «Міжнародне 

стажування» вміщує програми академічної мобільності для здобувачів освіти, 

програми і матеріали наукового стажування для науково-педагогічних 

працівників. Теоретична інформація подається у вигляді тексту, 

мультимедійних презентацій, відеоконтенту, практика підкріплюється 

інтерактивними завданнями та навчальними тестовими тренажерами, 

завданнями для самостійної роботи тощо. Також освітні рубрики «Регіональні 

конференції», «Професійний розвиток педагога Нової української школи», 

«Методична скарбничка» тощо. Освітні рубрики призначені для загального 

доступу незареєстрованих користувачів. Вони є динамічними. Модератори 

контенту можуть змінювати їх назви і зміст. 

На презентативній локації освітньої платформи «Профосвіта» розміщено 

анкету «Вивчення освітніх запитів і потреб замовників освітніх послуг» з 

метою забезпечення якості надання освітніх послуг упродовж міжкурсового 

періоду. Вивчення професійних запитів і потреб слухачів курсів підвищення 

кваліфікації відбувається за допомогою розробленого й апробованого Банку 

психолого-андрагогічних діагностик, що включає рефлексійні анкети після 

кожного модуля/теми/спецкурсу, комплексні анкети, бліц-опитування, тести, 

самотести, комп’ютерне діагностування, інтерв’ювання. Проводиться 

кількісний і якісний аналіз результатів за допомогою математичної обробки і 

педагогічної інтерпретації отриманих експериментальних даних. 

Цим питанням присвячено рубрику «У фокусі моніторингу» 

(Рисунок 1.3.). 

In focus of monitoring 

 
Рисунок 1.3 Рубрика «У фокусі моніторингу» на платформі «Профосвіта» 
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Освітня локація платформи «Профосвіта» уміщує категорії слухачів 

(науково-педагогічні працівники, педагогічні працівники, методичні служби всіх 

рівнів тощо) із персональними веб-ресурсами тьюторів, викладачів та кураторів 

контенту, в основі яких – цифрові освітні курси.  

На персональних веб-ресурсах викладачів розміщується як організаційна 

інформація тьюторів навчальних груп (по оформленню облікових даних 

слухачів, розподілу тем випускних робіт, контактної інформації викладачів), 

так матеріали для опрацювання слухачам. Вихід на платформу НПП БІНПО 

здійснюється відповідно розкладів занять, додатково викладачам організовано 

спілкування електронною поштою, створюються групи у Вайбер, на 

платформах для проведення онлайн сесій тощо. 

Структура персональних веб-ресурсів викладачів БІНПО 

представлена наступними розділами:  

- організація освітнього процесу (інструктивно-методичні матеріали, які 

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

картки слухачів, контактну інформацію тьютора та викладачів груп, тематику 

випускних робіт за напрямами кафедр Інституту, графіків освітнього процесу, 

етапів проходження курсів тощо); 

- навчальні модулі згідно з навчальним планом (інформація надається 

викладачами груп згідно з розкладами, містить матеріали для самостійного 

опрацювання слухачами, питання для самоконтролю, додаткові матеріали за 

тематикою тощо); 

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

самоконтролю слухачів тощо) (Рисунок 1.4.). 

 

 
Рисунок 1.4. Структура персональних веб-ресурсів викладачів БІНПО 
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В умовах карантинних заходів для ефективної роботи науково-

педагогічних працівників Інституту створені цифрові робочі місця, які 

забезпечують присутність викладачів у режимі реального часу та дають 

можливість проводити онлайн-зустрічі, зокрема аудіо-, відео- 

та вебконференції, а також засновані на використанні електронного 

документообігу, безпаперових цифрових технологій, хмарних технологій та 

кіберзахисту. (Рисунок 1.5) 

 

 
Рисунок 1.5. Цифрові робочі місця науково-педагогічних працівників 

Інституту 

 

Головна мета використанні цифрових технологій в освітньому процесі 

БІНПО – розвиток цифрової компетентності слухачів курсів підвищення 

кваліфікації шляхом удосконалення й набуття умінь та навичок впевненого, 

критичного та відповідального використання та взаємодії із цифровими 

технологіями для освіти, роботи та участі у сучасному інформаційному 

суспільстві; побудові та реалізації індивідуальної траєкторії розвитку цифрової 

компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти та ознайомлення слухачів з основними цифровими трендами, 

що базуються на використанні цифрових технологій інтернету речей, 

роботизації та кіберсистемах, штучному інтелекті, великих даних, безпаперових 

технологіях, адитивних технологіях (3D-друк), хмарних та туманних 

обчисленнях, технологіях віртуальної та доповненої реальності, біометричних 

технологіях та технологіях ідентифікації. 

Серед цифрових технологій, які використовуються на курсах підвищення 

кваліфікації у БІНПО, найпоширенішими є такі: 

 Цифрові технології колективної комунікації. Технології відеозустрічей 

myownmeeting.net, myownconference.com.ua, zoom.us, Skype, jitsi.org, 

https://79914289.myownmeeting.net/
file:///C:/Users/User/Desktop/Новая%20папка%20(8)/myownconference.com.ua
file:///C:/Users/User/Desktop/Новая%20папка%20(8)/zoom.us
file:///C:/Users/User/Desktop/Новая%20папка%20(8)/jitsi.org
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youtube.com, для проведення онлайн-заходів у відео- та аудіо- форматах, а саме 

онлайн-занять, веб-конференцій, засідань кафедр та інш. 

 Хмарні технології Google для роботи з документами, розробки 

календарів для візуалізації строків та етапів реалізації проектів, аналітики та 

зворотного зв’язку щодо якості надання освітніх послуг. 

 Соціальні мережі. Facebook, Instagram для обміну персональними 

профілями, а також повідомлення як новин БІНПО, так і наукових, 

законодавчих, нормативно-правових та громадських новин у сфері освіти. 

 Youtube – як для проведення наукових та освітніх заходів онлайн, так і 

збереження для можливості подальшого переглядів. 

 Технології кіберзахисту. Використання програмних засобів для 

забезпечення інформаційної безпеки Інституту та персональних комп’ютерів 

працівників. 

 Цифрові технології аналізу академічної доброчесності – використання 

програм аналізу плагіату https://www.copyscape.com/, https://unicheck.com/, 

https://www.plag.lv/ та інші. 

 Технології візуалізації освітнього контенту – мультимедійні 

презентації, інфографіка, відеоінфорграфіка, інтелект-карти, таймлайни, QR-

коди, хмари слів, , скрайбінг, гейміфікаціїя, 3d моделювання, доповнена (AR) та 

віртуальна (VR) реальності, відео. 

 Системи електронного тестування та аналітики в освітньому процесі. 

Використання електронних тестів розроблених на платформі profosvita.org, 

впровадження Plickers як хмарної технології фронтального опитування, 

електроних тестів Google Форми, Майстер-Тест, Quizlet, Online Test Pad, 

Тесторіум. 

 Створення профілів науково-педагогічних працівників в наукових та 

наукометричних базах даних – ORCID, Web of Science, Google Scholar 

Електронна бібліотека НАПН України. 

З метою здійснення науково-методичного супроводу підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, надання їм методичної, організаційної та 

дорадницької допомоги по впровадженню педагогічних інновацій, 

узагальненню перспективного педагогічного досвіду, оволодіння новітніми 

виробничими технологіями створена «Методична скарбничка» (Рисунок 1.6). 

Сформований банк кращих педагогічних практик за професіями (Таблиця 1.1.), 

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. 

5. Кравець. 

6. Швачка. 

7. Офіціант. Бармен. 

8. Устаткування підприємств харчування. 

https://www.youtube.com/
https://www.copyscape.com/
https://unicheck.com/
https://www.plag.lv/
https://profosvita.org/mod/page/view.php?id=7984
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9. Гувернер. Нянька. 

10. Секретар керівника (підприємства установи)  

 інструкційно-технологічні картки, презентації,  

 Е-портфоліо «Державно-приватне партнерство в професійній освіті як 

умова розвитку конкурентоздатного працівника»; 

 контрольно-аналітичні та інші методичні матеріали, які допоможуть 

різним категоріям педагогічних працівників в практичній діяльності. 

 консультпункт «Новітні виробничі технології» для слухачів курсів, які 

навчаються за дистанційною формою. Консультацій для майстрів 

виробничого навчання вісімнадцять, для викладачів – тринадцять, 

старших майстрів – одна.  
 

 

Рисунок 1.6 Матеріали кращих освітніх практик представлені закладами 

професійної(ПТ) освіти 24 областей України 

Таблиця 1.1. 

Банк кращих педагогічних практик за професіями 

№ Назва області Кількість матеріалів в Методичній 

скарбничці 

1 Київська 65 

2 Черкаська 17 

3 Рівненська 10 

4 Тернопільська 13 

5 Дніпропетровська 40 

6 Хмельницька 12 

7 Одеська 13 

8 Житомирська 25 

9 Закарпатська 13 

10 Миколаївська 9 

11 Запорізька 12 

12 Сумська 14 

13 Кіровоградська 29 
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14 Полтавська 37 

15 Івано - Франківська 5 

16 Львівська 19 

17 Черкаська 17 

18 Харківська 17 

19 Донецька 17 

20 Херсонська 27 

21 Луганська 8 

22 Волинська 17 

23 Вінницька 5 

24 Чернігівська 10 

  451 

 
 

Усього узагальнено й представлено 1400 досвідів  в електронному та 

близько 400 в паперовому варіантах. 

На допомогу викладачам та майстрам виробничого навчання створені 

мультимедійні інформаційні ресурси сучасних технологій виробництва для  

впровадження в освітній процес закладів професійної освіти для 47 ведучих 

професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти, які включають навчальні відеофільми, 

відеоролики та 3Д фільми. (Рисунок 1.7.) Інформаційні матеріали по новітнім 

виробничим технологіям створюються також за результатами відвідування 

спеціалізованих виставок. Матеріали узагальнені, систематизовані: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7. Мультимедійні інформаційні ресурси сучасних технологій 

виробництва 

 

Відвідано, проаналізовано й систематизовано матеріали 

спеціалізованих виставок: 

- 23 Міжнародна будівельна виставка: «KYIVBUILD 2020» 

- Міжнародна спеціалізована виставка: «АгроВесна 2020» 

- Міжнародна виставка:«INTERIOR MEBEL» 

- Міжнародна виставка реклами та друку: «RemaDays» 

- Міжнародна виставка сільськогосподарської техніки та обладнання: 

«ІнтерАГРО 2020» 
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У січні 2020 року відділом сучасних технологій виробництва 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти відкрито онлайн 

консультпункт «Новітні виробничі технології» для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання. Складений графік 

проведення консультацій. Учасники консультацій можуть отримати 

інформацію щодо новітніх технологій, передового досвіду педагогічних 

працівників з різних професій. 

У БІНПО активно використовується нетворкінгова технологія, що 

передбачає систематичне створення і використання внутрішніх і зовнішніх 

зв’язків та включає спілкування, взаємодію і координацію дій між викладачами, 

замовниками освітніх послуг з метою покращення продуктивності професійної 

діяльності, поширення і впровадження інновацій, надання освітніх послуг. 

Соціальні мережі використовується як засіб для налагодження горизонтальної 

комунікації та взаємодії із цільовою аудиторією в режимі он-лайн, дає 

можливість швидко поширювати інформацію про освітні послуги, впливати на 

сприйняття образу інновацій та ставлення до них, реалізовувати інтерактивне 

спілкування учасників у режимі реального часу, підвищувати ступінь залучення 

педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів до процесу впровадження 

інновацій. 

Розроблено й впроваджено в освітній процес комплекс методичних та 

організаційних засобів для вивчення громадської думки щодо освітніх послуг 

БІНПО в онлайн та офлайн режимах, зроблено прогностичний аналіз щодо 

розроблення і поширення інноваційних освітніх послуг для професійного 

розвитку фахівців, зокрема: 

 Ініціювання та просування зустрічей/засідань/ 

конференцій/методологічних та інших заходів. 

 Просування новин на сервісах соціальних новин. 

 Створення та розвиток власних інформаційних майданчиків: 

побудова партнерської системи у соцмережі, створення брендованих фонів для 

оформлення своїх спільнот та блогів.  

 Просування контенту: відео, фотоконтенту, написання та 

розповсюдження прес-релізів на сайті НАПН, БІНПО, УМО. 

 Участь у соціальних акціях. 

 

Сторінки у Фейсбуці (ФБ) є у кожної кафедри БІНПО. Наприклад, сторінка 

Відділу сучасних технологій БІНПО у соціальній мережі ФБ була створена на 

вирішення актуальних питань здійснення саморозвитку та самовдосконалення 

педагогів професійної школи. Вона об’єднує керівників і методистів навчально-

практичних центрів України, педагогічних працівників закладів професійної 

освіти, загальної середньої освіти, всього 200 зацікавлених осіб. Було створено 

розділи, які містять інноваційний та практичний характер і сприяють 

удосконаленню професійної компетентності педагогів закладів професійної 

(ПТ) освіти.  

Найбільшою популярністю серед відвідувачів користуються матеріали з 

проблем: 
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 нове в профтехосвіті; 

 розвиток центрів професійної досконалості: 

 інновації в освіті; 

 використання дуальної системи навчання при підготовці 

кваліфікованих робітників; 

 використання досвіду європейських країн в підготовці 

кваліфікованих робітників; 

 віртуальне комплексно-методичне забезпечення з професії; 

 інклюзивне навчання в закладах П(ПТ)О; 

 матеріали спеціалізованих виставок сучасних технологій 

виробництва. 

Для викладачів і майстрів виробничого навчання за матеріалами відвіданих 

спеціалізованих виставок, створюються каталоги, презентації, відеоматеріали, 

які також розміщуються на сторінці відділу (Рисунок 1.8) 

 

Починаючи із січня 2020 року на сторінці ФБ всього розміщено матеріалів: 

 6 спеціалізованих виставок (січень – березень); 

 15 відефільмів з професій; 

 понад 50 дописів з проблем професійної освіти для всіх категорій 

педагогічних працівників. 

Діяльність сторінки Відділ сучасних технологій БІНПО забезпечує: 

 інформування педагогічних працівників та й усіх відвідувачів про 

новації в професійній освіті; 

 ознайомлення з нормативно-правовими актами, науково-

методичними, практичними матеріалами з досвіду роботи; запровадження 

проектів, програм, конкурсів тощо; 

 інформаційний супровід інноваційної діяльності у системі 

методичної роботи; 

 презентацію досягнень закладів професійної освіти та учасників 

освітнього процесу зокрема; 

 створення умов для інтерактивної взаємодії учасників освітнього 

процесу, соціальних партнерів та зацікавлених осіб на основі використання 

можливостей Інтернет; 

 виявлення і підтримку перспективних інноваційних освітніх 

педагогічних проектів та ініціатив; 

 здійснення обміну передовим педагогічним досвідом. 
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Рисунок 1.8. Сторінки відділу сучасних технологій виробництва у 

соціальних мережах 

 

Використання технологій моніторингу та оцінювання задоволеності 

замовників освітніх послуг та ключових стейкхолдерів допомагає забезпечити 

якість підвищення кваліфікації фахівців та досягти конкурентних переваг на 

ринку освітніх послуг. Проведено дорадчий моніторинг, який у формулюванні 

програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ повинен бути сфокусованим на 

вивченні роботи партнерства, плануванні та реалізації запланованих заходів, 

пріоритетах, методології, виконанні завдань та досягненні результатів. При 

цьому було визначено показники якості освітньої діяльності на курсах 

підвищення кваліфікації, відповідно до критеріїв якості умов (освітнього 

середовища), процесу та результату з позицій основних замовників освітніх 

послуг (НМЦ ПТО у областях) з одного боку, слухачів курсів підвищення 

кваліфікації – з іншого боку.  

До проведення моніторингових досліджень якості підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі П(ПТ)О залучались НМЦ ПТО у Волинській, Закарпатській, 

Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, 

Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, 

Херсонській, Харківській областях та НМК у м. Київ, керівники і педагогічні 

працівники ЗП(ПТ)О тощо. 

Для збору первинної інформації використовували низку методів, зокрема 

експертне опитування, інтерв’ю, анкетування, тестування, спостереження; 

аналіз документів, оцінні засоби рівня досягнення результатів навчання на 

курсах підвищення кваліфікації тощо. 

 

3. Науково-дослідна діяльність БІНПО: колектив працює над науково-

дослідною темою «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації 

педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку 

професійної компетентності» (0117U002381) (2017–2021 рр.). НДР є 

комплексною, кожний освітній кластер кафедр БІНПО має провідну тему, 

зокрема, «Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної професійної освіти» 

(кафедра педагогіки, психології та менеджменту), «Розвиток цифрової 

компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (кафедра 

технологій навчання охорони праці та дизайну), «Розвиток науково-методичної 
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компетентності педагогічних працівників ПТНЗ у системі неперервної 

післядипломної освіти» (методики професійного навчання та соціально-

гуманітарних дисциплін). 

4-й етап − контрольний експеримент (січень – грудень 2020 року) має 

за мету: теоретичне обґрунтування, розробку та експериментальну перевірку 

ефективності інноваційних моделей розвитку науково-методичної, психолого-

педагогічної та інформаційної компетентності, як складової професійно-

педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, а також 

експериментальну перевірку умов розвитку компетентності педпрацівників 

ЗП(ПТ)О з урахуванням сучасних вимог до особистості педагога та процесу 

навчання і виховання в закладах професійної освіти. 

У 2020 р році на четвертому – контрольному етапі: 

 розроблено, експериментально перевірено і впроваджено в підготовку 

педагогічних працівників сучасні моделі підвищення кваліфікації 

педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку їх 

науково-методичної, психолого-педагогічної, цифрової компетентностей;  

 здійснено екстраполяцію спроєктованих сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та 

розвитку їх науково-методичної, психолого-педагогічної, цифрової 

компетентностей, їх сутнісних складників, елементного складу 

(цільового, аксіологічного, акметехнологічного, діяльнісно-

упроваджувального, управлінського, моніторингово-результативного, 

рефлексійного) на систему підвищення кваліфікації педагогів закладів 

ППО;  

 створено механізми впровадження в процес професійної підготовки 

сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у 

контексті формування та розвитку їх науково-методичної, психолого-

педагогічної, цифрової компетентностей та відповідного науково-

методичного забезпечення процесу;  

 дібрано технології науково-методичного супроводу реалізації сучасних 

моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в 

контексті формування та розвитку їх науково-методичної, психолого-

педагогічної, цифрової компетентностей у предметно-методичному, 

професійно-кваліфікаційному, соціальному, експертному, 

маркетинговому, інформаційно-комунікаційному, моніторинговому, 

психолого-мотиваційному, консалтинговому, коучинговому тощо 

напрямах;  

 проведено експертизу екстрапольованих спроєктованих сучасних 

моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у 

контексті формування та розвитку їх науково-методичної, психолого-

педагогічної, цифрової компетентностей у системі безперервної 

педагогічної освіти, їх сутнісних складників, елементного складу на 

систему підвищення кваліфікації;  
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 апробовано на курсах підвищення кваліфікації та міжкурсовий період 

відповідне науково-методичне забезпечення сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті 

формування та розвитку їх науково-методичної, психолого-педагогічної, 

цифрової компетентностей;  

 використано отримані результати дослідження для підготовки монографії 

і наукових статей, методичної й довідникової продукції; укладено 

категорійно-понятійний апарат дослідження. 

Підготовлено 132 публікації: наукова продукція: монографії – 2, 

публікації в наукометричних виданнях (scopus або web of science core collection) 

– 13,  фахові видання – 30, матеріали в збірниках наукових праць – 68 (у т.ч. 

матеріали закордонних конференцій – 4, матеріали міжнародних конференцій – 

31, матеріали всеукраїнських конференцій – 22, матеріали регіональних 

конференцій – 5, збірники матеріалів семінарів, конференцій тощо –  6 ); 

виробничо-практична продукція: збірники програм – 1, методичні рекомендації 

– 1, практичні порадники – 1; навчальна продукція: програми – 4, навчально-

методичні посібники – 10, спецкурси – 2. 

Проведено низку всеукраїнських науково-практичних семінарів та 

конференцій за тематикою науково-дослідної роботи та актуальних питань 

професійної підготовки конкурентноздатних робітників в умовах євроінтеграції 

освіти. Колективом БІНПО організовано і проведено 30 масових наукових 

заходів: усеукраїнський коворкінг – 1 (майстер-класів у рамках роботи 

усеукраїнського коворкінгу –1), усеукраїнський івент –8 заходів, міжнародні 

конференції – 2, усеукраїнська конференція – 1, організація заходів під час 

роботи міжнародних виставок – 3, регіональні науково-практичні семінари – 5, 

інше – 10 (круглих столів – 7, майстер-класів –2, панельна дискусія – 1). 

 

Укладено 133 договори (угоди) про співпрацю із замовниками освітніх 

послуг.  

 

4. Уперше в системі професійної (професійно-технічної) освіти двадцять 

п’ять педагогічних працівники Рівненської області пройшли навчання, 

набули нові знання, здобули додаткові фахові компетентності у Школі 

педагогічного коучингу. 

Основна роль школи полягає в наданні адресної допомоги окремому 

педагогу чи групі, пропагуванні кращих освітніх практик з метою вирішення 

існуючих професійних проблем, стимулюванні та підтримці творчих 

потенційних можливостей, а також формуванні настанов на сталий 

саморозвиток фахівця в професійній діяльності. 

Школа педагогічного коучингу це: 

 новий формат взаємодії, що став особливо актуальним в умовах 

пандемії; 

 інноваційна форма науково-методичного супроводу з використанням 

технологій формальної, неформальної та інформальної освіти; 
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 безперервний професійний розвиток кожного учасника школи за 

індивідуальною освітньою траєкторією з урахуванням його 

професійних запитів і потреб, потенційних можливостей і ресурсів; 

 професійна гнучкість та адаптивність до змін, адже в умовах кризи 

компетентностей, зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг 

зможе продуктивно діяти гнучкий і адаптивний, готовий до 

впровадження освітніх інновацій педагог 

 плекання кожного з нас як особистості і акме-професіонала. 

 

У 2020 р. продовжила свою діяльність Школа педагогічного коучингу 

створена на базі навчально-методичного центру ПТО у Рівненській області в 

межах виконання науково-дослідної теми БІНПО «Умови розвитку 

психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

в системі неперервної професійної освіти» (Наказ БІНПО №01-01/076). 

Під модеруванням керівників школи розроблено Положення «Про школу 

педагогічного коучингу в системі післядипломної освіти» (протокол №8 

засідання Вченої ради БІНПО, від 28 грудня 2019 р.), що регламентує її роботу, 

визначає нормативно-правові, організаційно-змістові, науково-методичні 

засади функціонування. 

Розроблено та успішно апробовано Експериментальну навчальну 

програму розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників в системі професійної освіти, що містить науково-обґрунтований 

зміст для безперервного професійного саморозвитку і самовдосконалення 

педагога впродовж життя за допомогою коучингових та селф-коучингових 

технологій та спрямована на набуття педагогами нових професійних знань, 

розвиток додаткових фахових компетентностей, які забезпечують успішне 

виконання нових професійних ролей та функцій. 

Формами організації роботи школи стали три коучинг-сесії, які 

тривали рік та включали майстер-класи, тренінги, індивідуальні 

консультації, вебінари (Рисунок 1.9) 

  
Рисунок 1.9. Форми організації роботи школи педагогічного коучингу 
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Серед них: 

 майстер-клас директора БІНПО Сидоренко Вікторії Вікторівни  «Селф-

коучинг як технологія самолідерства та управління професійними 

змінами» (Рисунок 1.10) 

 система тренінгів кандидата психологічних наук, доцента Торби Наталії 

Григорівни «Подолання конфліктів в освітньому середовищі», що 

передбачали розвиток конфліктологічної компетентності учасників, активізацію 

діалогічного потенціалу і формування інструментального забезпечення способів 

попередження та розв’язання конфліктів; 

 майстер-клас завідувача кафедри педагогіки психології та менеджменту 

Харагірло Віри Єгорівни «Застосування технологій педагогічного 

коучингу в освітньому процесі (методи «Світове кафе», SMATR, GROW, 

емоційного стимулювання). 

 
 

Рисунок 1.10. Майстер-клас Сидоренко Вікторії Вікторівни 

 

Для учасників розроблено питання, що виносяться на коучинг-сесії, 

індивідуальні завдання відповідно до проведеного моніторингу, методичні 

рекомендації щодо планування й реалізації проектів професійного розвитку, 

матеріали для моніторингу професійного розвитку (тести, діагностики, анкети, 

бліц-опитування тощо). Усі матеріали об’єднані в цифровий навчально-

методичні комплекс. 

Застосовувалось дистанційне консультування, що проводилось як 

синхронно, так і асинхронно з використанням усіх засобів зв’язку. 

На освітній платформі БІНПО «Профосвіта» постійно діяв консультаційний 

пункт Віртуальної школи педагогічного коучингу. 

Для організації самостійного роботи учасників школи було розроблено й 

апробовано робочий зошит «Розвиток психолого-педагогічної 

компетентності» (Рисунок 1.11).  

Учасники успішно розробили та захистили індивідуальні проєкти за темою 
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«Проєктування та реалізація власної траєкторії професійного успіху», 

підготовка проектів створює умови для самовдосконалення у найближчій та 

подальшій перспективах, підвищує мотивацію тих, хто навчається. 

Продуктивнсть діяльності Школи педагогічного коучингу для 

підготовки інноваційного, вмотивованого, конкурентоспроможного 

педагога професійної освіти підтверджено такими показники проведеного 

вступного та заключного моніторингу: 

 збільшення у педагогів професійної стресостійкості до змін, освітніх 

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

• підвищення мотивації до безперервного професійного розвитку, який 

став системним, цілеспрямованим для реалізації власних проєктів (програм) за 

індивідуальною освітньою траєкторією (на 68%); 

• збільшення кількості професійних ініціатив, інноваційних навчально-

методичних продуктів у формі авторських персонал-технологій, методів 

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

• збільшення активності педагогів у заходах міжкурсового періоду, 

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

• активна участь у професійних змаганнях, турнірах, фестивалях, форумах 

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

проєктах на регіональному, всеукраїнському рівнях (збільшено на 27 %). 

 

Учасникам школи технології коучингу дозволяють переміститися із зони 

професійної проблеми в зону ефективного її рішення, створити особливу 

атмосфера фасилітативної підтримки професійного розвитку через делегування 

відповідальності, моделювати та зреалізовувати як власні метапрограми 

саморозвитку й самовдосконалення, так і в межах навчальної групи, 

педагогічного колективу. 

 

   
Рисунок 1.11. Робочий зошит «Розвиток психолого-педагогічної 

компетентності» 

У березні 2020р було підведено підсумки роботи експериментальної 
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Школи педагогічного коучингу на базі НМЦ ПТО у Рівненської області. 

Результати діяльності Школи педагогічного коучингу, здобутки ії перших 

випускників – профтехосвітян Рівненщини було представлено на Президії 

НАПН 17 грудня 2020 р. у доповіді директора НМЦ ПТО у Рівненської області 

Бондарчук В.М. (Рисунок 1.12) 

 

 
Рисунок 1.12 Представлення результатів діяльності Школи педагогічного 

коучингу 

 

5. Здійснено роботу з нормативного забезпечення освітнього процесу, 

розроблені:  

 Положення про організацію освітнього процесу в Білоцерківському 

інституті неперервної освіти.  

 Положення про Вчену раду в Білоцерківському інституті неперервної 

освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту 

освіти» Національної академії педагогічних наук України. 

 Положення про БІНПО. 

 Правила прийому до Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет 

менеджменту освіти» у 2020 році.  

 Положення про відбіркову комісію БІНПО ДЗВО «УМО». 

 Положення про апеляційну комісію БІНПО ДЗВО «УМО».  

 Положення про силабус навчальної дисципліни у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти. 

 Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною 

формою навчання у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти. 

 Положення про апеляційну комісію Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту 
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освіти». 

 Положення про дотримання принципів академічної доброчесності у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. 

 Положення про порядок надання платних послуг, які можуть надаватися 

у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України. 

 Положення про проведення конкурсного відбору під час заміщення 

вакантних посад науковопедагогічних працівників білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти та укладення з ними трудових 

договорів (контрактів). 

 Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів 

про вищу освіту державного зразка та підвищення кваліфікації у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. 

 Форми навчально-методичної документації для забезпечення освітнього 

процесу курсів підвищення кваліфікації.  

 Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних 

працівників в Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти. 

 Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності в 

БІНПО (Рисунок 1.13) 

 

 
Рисунок 1.13 Нормативне забезпечення освітнього процессу БІНПО 
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5. Модернізовано освітню платформу «ПРОФОСВІТА» 

(https://profosvita.org), яка є інноваційним навчально-цифровим середовищем, 

яке поєднує в собі інтелектуальний, науковий, професійний, освітній, 

технологічний потенціал суб'єктів освітньої діяльності для забезпечення 

якісного цифрового підгруння для надання освітніх послуг у віртуальному 

просторі. 

Удосконалюється електронний науково-методичний супровід 

навчальних модулів за всіма формами підвищення кваліфікації шляхом 

оновлення змісту та застосування цифрових технологій.  

6. Розроблено нові навчальні плани підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О, оновлено зміст ОПП, робочих навчальних програм для 

всіх форм підвищення кваліфікації; розроблено методичні рекомендації, 

методичні посібники з проблем методики професійного навчання та 

впровадження інноваційних технологій у професійну підготовку фахівців 

професійних навчальних закладів. 

 

На запити категорії педагогічних працівників закладів фахової 

передвищої освіти розроблено унікальну короткотермінову (30 год., 1 

ЄКТС-кредит), варіабельну програму підвищення кваліфікації, після 

успішного опанування якої набуваються або вдосконалюються професійні 

(фахові, предметні) компетентності. 
 

  7. Продовжується міжнародна співпраця з питань апробації та 

впровадження у професійну підготовку інноваційних технологій навчання та 

сучасного науково-методичного супроводу освітнього процесу (проведення 

спільних заходів на основі договорів про співпрацю). 

Міжнародна наукова співпраця здійснюється у рамках міжнародних 

угод, меморандумів про науково-педагогічну співпрацю: Республіканський 

інститут професійної освіти м. Мінськ, Республіка Білорусь; Краківська 

Академія ім. А.Фрича Моджевського м. Краків, Польща; Мінський державний 

професійно-технічний коледж кулінарії м. Мінськ, Республіка Білорусь; Філіал 

АО «Національний центр підвищення кваліфікації «Орлеу» «Інститут 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників по Жамбильській області» 

Республіка Казахстан;   "Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna Sikorskiego 

4, 43-300 Bielsko-Biała, Польша; Краківська Академія ім. А.Фрича 

Моджевського м. Краків, Польща, Рar University College, Республіка Хорватія , 

Juraj Dobrila University of Pula, Республіка Хорватія. 

Міжнародні зв’язки БІНПО постійно поглиблюються та розширюються за 

напрямами співробітництва із закордонними партнерами. У зарубіжних 

наукових виданнях Польші, Німеччини, Латвії, Білорусі, Казахстану 

публікуються наукові статті викладачів БІНПО. Відповідно у збірниках 

міжнародних конференцій, які щорічно проводять кафедри БІНПО, 

публікуються тези педагогів Азербайджана, Біларусі, Грузії, Казахстану, Латвії, 

Естонії, Польщі, США, Фінляндії, тощо. 

https://profosvita.org/
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У рамках підписаних угод із закордонними закладами освіти науково-

педагогічні працівники беруть участь у міжнародних конференціях, семінарах; 

круглих столах, проходять стажування в закордонних закладах освіти. 

8. Міжнародне стажування Лукіянчук А.М. стажування Collegium Civitas 

(Варшава, Польща) 120 год 08.11.2019- 13.12.2019 р. (не увійшло до звіту за 

2019 р.). 

З 27.09.2020 по 02.10.2020 року пройшло міжнародне науково-

педагогічне стажування у м. Пула, Республіка Хорватія, на базі Juraj 

Dobrila University of Pula. 

У міжнародному науково-педагогічному стажуванні взяли участь 

9 науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України: Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка 

педагогічних наук; Євгеній Хлобистов, академік Академії економічних наук 

України, доктор економічних наук; Анастасія Денисова, в.о. заступниці 

директорки з ННР; Андрій Єрмоленко, завідувач кафедри методики професійної 

освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; Олександр Сахно, завідувач 

кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну; Віра Харагірло, в.о. 

завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту; Алла Лукіянчук, 

вчений секретар; Олександр Кулішов, доцент кафедри методики професійної 

освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; Світлана Шевчук, старший 

викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін. 

Міжнародне науково-педагогічне стажування проходило у вересні-жовтні 

та включало дистанційний та очний етапи. 

 9. Науково-експертна діяльність вчених БІНПО: Бородіна Н.А., доктор 

технічних наук, професор кафедри ТНОП та Д, Уряднікова І.В., кандидат 

технічних наук, доцент кафедри ТНОП та Д, Ковальчук Василь Іванович, 

Хлобистов Євген Володимирович, доктор економічних наук, академік Академії 

економічних наук України, професор кафедри ПП та М є членами 

Національного агентства забезпечення якості освіти, 

Горошкова Л.А. доктор економічних наук, професор кафедри ПП та М - 

Вчений секретар секції 22 "Науки про Землю" Наукової ради МОН, Експерт 

Національного фонду досліджень України 

Ковальчук Василь Іванович -  член Науково-методичної ради МОН (015 

Професійна освіта (за спеціалізаціями). 

Сидоренко В.В., директорка Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти, докторка педагогічних наук, професорка кафедри ПП та М, 

член редакційної колегії фахових видань України: Збірник наукових праць 

«Вісник післядипломної освіти» (серія «педагогічні науки»), категорія «Б», 

«Інформаційні технології та засоби навчання» науковому виданню присвоєна 

категорія «А» у галузі педагогічних наук. 

Горошкова Л.А. доктор економічних наук, професор кафедри ПП та М, 

член редакційної колегії фахових видань України: Економічний вісник 

Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету; Теоретичні 

http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1926367847426a63191914
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і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності (Приазовський 

державний технічний університет) та Вісник Приазовського державного 

технічного університету (серія: Економіка). 

Хлобистов Є.В., доктор економічних наук, професор кафедри ПП та М, 

академік Академії економічних наук України - науковий редактор журналу 

«MIND» (Poland), член редакційної колегії наукових журналів, що є фаховими з 

економічних наук та входять до наукометричних баз. (Вісник Сумського 

державного університету. Серія «Економіка», Вісник Таврійського 

національного університету. Серія «Економіка», «Проблеми системного 

підходу в економіці» (Національний авіаційний університет).  

Студінський В.А. доктор історичних наук, професор кафедри МПО та 

СГД -  член редакційної колегії фахового видання «Історико-політичні студії». 

Бородіна Н.А., доктор технічних наук, професор кафедри ТНОП та Д, -  

член редакційної колегії фахового видання «Автошляховик України», Збірника 

наукових праць «Дороги і мости». 

Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

МПО та СГД - член редакційної колегії фахового видання Український 

педагогічний журнал (Інститут педагогіки Національної академії педагогічних 

наук України) 

Рецензії на монографії (Бородіна Н.А.) на тему: 1) «Прогнозування 

надзвичайних ситуацій, які викликані пожежами в радіоактивно-забруднених 

лісових масивах України, з використанням розвідувальних безпілотних 

літальних апаратів», автори Качур Т.В., Дівізінюк М.М., Азаренко О.В., 

Собина В.О., Тарадуда Д.В; 2) «Implementation of co-processing of waste in 

cement kilns fo Ukrein. Waste management issues» авторів Клещова А.Й., 

Хенгевоса Д., Хюгі К., Мютца Д., Терентьєва О.М., Шевчук Н.А. 

10. Інформаційна діяльність: Створено новий сайт БІНПО 

(http://binpo.com.ua/), який повністю відповідає сучасним вимогам, як до 

контенту (представлено загальну нормативну базу Інституту, інформацію для 

ключових стейкхолдерів, здобувачів освіти, інформацію про освітні кластери 

структурних підрозділів інституту тощо), так і до інтерферфейсу користувача 

(зручна навігація, динамічність, елементи зворотного зв’язку тощо). Діяльність 

інституту широко представлена у соціальних мережах, зокрема ресурсами 

структурних підрозділів та власних сторінок НПП Інституту у мережі Facebook. 

Освітня платформа «ПРОФОСВІТА» (https://profosvita.org) надає широке 

коло можливостей для побудови власної освітньої траєкторії педагогічними 

працівниками закладів освіти. 

http://binpo.com.ua/
https://profosvita.org/
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11. Кадровий потенціал БІНПО: Загальна кількість посад штатних 

працівників – 67, із них науково-педагогічних працівників БІНПО – 32, 

зовнішні сумісники – 7,  внутрішні сумісники – 8 осіб. 

Кількісно-якісний склад НПП: доктори наук – 6, кандидати наук – 12, без 

наукового ступеня – 6 осіб. 

12. Відзнаки і нагороди: Сидоренко В.В. відзначено Почесною грамотою 

НАПН України, 4 працівника інституту отримали відзнаки Всеукраїнської 

асоціації працівників профтехосвіти. 

У 2020 р. БІНПО нагороджено Золотими медалями Міжнародних 

спеціалізованих виставок: 

- «СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ – 2020» у номінації «Упровадження 
інформаційно-цифрових систем і технологій у навчальній, дослідницькій та 
інноваційній діяльності закладів освіти».  

На конкурс був представлений електронний посібник:  

Сидоренко Вікторія. Професійний розвиток фахівців в умовах формальної, 

неформальної та інформальної освіти: ключові компетентності і ресурси : 

електронний курс. Київ: ДУ «НМЦ «Агроосвіта», 2020. 130 с. (Рисунок 1.14) 

Матеріали електронного курсу апробовано під час IV-го Міжнародного 

науково-практичного форуму «Інновації в науці» (Болгарія, м. Варна, 15.09-

23.09.2019), що відбувся в межах міжнародного стажування (авторкою 

проведено тренінг «The Continuous Professional Development of Specialists in 

Formal, Non-Formal and Informal Education: Key Competences and Resources»). 

Чек-лист для розвитку ключової компетентності педагога «Навчання впродовж 

життя» в умовах інформальної освіти презентовано під час Усеукраїнського 

освітнього коворкінгу з онлайн-трансляцією «Чек-лист ключових 

компетентностей педагога Нової української школи для формальної і 

неформальної освіти» (м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, 09 квітня 2019 р.). 

 
Рисунок 1.14 Електронний курс «Професійний розвиток фахівців в умовах 

формальної, неформальної та інформальної освіти: ключові компетентності і 

ресурси» 
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- «ОСВІТА ТА КАР'ЄРА – 2020» в номінації «Упровадження сучасних 

засобів навчання, проєктів, програм і технологій для вдосконалення та 

підвищення ефективності освітнього процесу» нагороджено цифровий 

програмно-методичний комплекс «Розвиток професійних (предметних) 

компетентностей педагога фахової передвищої освіти в умовах діджиталізації» 

(Бібліографія: Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагога 

фахової передвищої освіти в умовах діджиталізації: цифровий програмно-

методичний комплекс : В.Сидоренко, А.Єрмоленко, А.Денисова, В. Кулішов, 

О.Ковальчук / за науковою редакцією доктора педагогічних наук В.В. 

Сидоренко. К.: : НМЦФВПО, 2020. 190 с.). 
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ІІ. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ІІ.1.2. Інформація про виконання Програми спільної діяльності МОН 

і НАПН України подається відповідно до форми, запропонованої в 

Програмі. 

На виконання державних цільових програм та виконання Програми 

спільної діяльності МОН і НАПН України впродовж 2020 року здійснено 

наступне: 

Відповідно до п. 2. Розроблення концептуальних та нормативних 

документів у галузі освіти, проводиться робота з нормативно-правового 

забезпечення освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації, у тому числі 

розроблено нормативно-організаційні документи, які інституалізують освітній 

процес курсів підвищення кваліфікації та систему внутрішнього забезпечення 

якості вищої і післядипломної освіти, зокрема у 2019-2020 рр., зокрема за 

науковою редакцією директорки БІНПО, докторки педагогічних наук, 

Сидоренко В.В. розроблено та затверджено16 положень. 

п. 3. Дослідження рівня підтримки населенням державної політики у 

сфері реформування освіти. Розроблено й упроваджено в освітній процес 

комплекс методичних та організаційних засобів для вивчення громадської 

думки щодо освітніх послуг БІНПО в онлайн та офлайн режимах, зроблено 

прогностичний аналіз щодо розроблення і поширення інноваційних освітніх 

послуг для професійного розвитку фахівців, зокрема: 

 ініціювання та просування зустрічей /засідань/ конференцій 

/методологічних та інших заходів; 

 просування новин на сервісах соціальних новин; 

 створення та розвиток власних інформаційних майданчиків: побудова 

партнерської системи у соцмережі, створення брендованих фонів для 

оформлення своїх спільнот та блогів; 

 просування контенту: відео, фотоконтенту, написання та 

розповсюдження прес-релізів на сайті НАПН, БІНПО, УМО; 

 участь у соціальних акціях. 

п. 5. Експериментальна та інноваційна освітня діяльність; науково-

методичний супровід експериментів всеукраїнського рівня. Ефективно 

функціонує Віртуальна школа педагогічного коучингу, яку відкрито для 

реалізації завдань НДР на кафедрі педагогіки, психології та менеджменту та на 

базі НМЦ ПТО Рівненської області (наказ №01-01/076).  

У період 2017-2020 рр. у БІНПО впроваджено систему послідовних і 

систематичних заходів з моніторингу якості підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, що здійснюються з метою забезпечення 

якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О, виявлення та 

відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в Інституті, встановлення 

відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, 

оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей, оцінювання 

задоволеності замовників освітніх послуг та ключових стейкхолдерів, 

досягнення конкурентних переваг на ринку освітніх послуг. Зазначені 

показники відображено у щорічних планах моніторингових досліджень та 
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аналітичних звітах. 

У 2019-2020 рр. організовано роботу з безперервного професійного 

розвитку фахівців на базі освітньої платформи БІНПО «Профосвіта» (режим 

доступу: https://profosvita.org) (зареєстровано понад 5000 осіб, відкрито 115 

вебресурсів для груп слухачів курсів підвищення кваліфікації, з них: 80 – для 

груп слухачів ЗП(ПТ)О, 35 – для груп слухачів ЗФПО, 9 вебресурсів – 

здобувачів вищої освіти, сформований банк кращих педагогічних практик за 

професіями («Методична скарбничка», який включає 1400 досвідів в 

електронному та близько 400 в паперовому варіантах), організовано 

презентативні локації «Освітні тренди», «У фокусі моніторингу» тощо. 

п. 113. Організація і проведення щорічних освітянських виставок. 

Науково-педагогічні працівники Інституту брали участь в організації і 

проведенні щорічних освітянських виставок, у тому числі підготовці 

експозиційних матеріалів; участі у семінарах, круглих столах, майстер-класах, 

які проводяться під час виставок (Рисунок 2.1) 

На ХІ міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2020» 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти нагороджено 

Золотою медаллю у номінації «Упровадження інформаційно-цифрових систем і 

технологій у навчальній, дослідницькій та інноваційній діяльності закладів 

освіти». На конкурс був представлений електронний посібник (автор – 

Сидоренко В.В.): Професійний розвиток фахівців в умовах формальної, 

неформальної та інформальної освіти: ключові компетентності і ресурси : 

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

Золотою медаллю Міжнародної виставки «Освіта та кар'єра – 2020» в 

номінації «Упровадження сучасних засобів навчання, проєктів, програм і 

технологій для вдосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу» 

нагороджено цифровий програмно-методичний комплекс 

Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагога фахової 

передвищої освіти в умовах діджиталізації: цифровий програмно-методичний 

комплекс: В.Сидоренко, А.Єрмоленко, А.Денисова, В. Кулішов, О.Ковальчук / за 

науковою редакцією доктора педагогічних наук В.В. Сидоренко. К.: : 

НМЦФВПО, 2020. 190 с. 

 
Рисунок 2.1 Нагороди БІНПО у2020 році 

https://profosvita.org/
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13 жовтня 2020 року у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти в рамках дванадцятої міжнародної виставки «Інноватика в 

сучасній освіті» відбувся OPEN-STUDIO з Міжнародною участю 

«Психолого-педагогічний та інформаційно-технічний супровід суб'єктів 

освітнього процесу в умовах пандемії: огляд кейсів адаптації і кейсів 

швидких реакцій»(Рисунок 2.2) 

У заході взяли участь понад 260 учасників, одночасно були 

активні132 точки підключення (науково-методичні центри, заклади вищої, 

фахової передвищої і післядипломної освіти). У заході взяли участь міжнародні 

учасники: науково-педагогічні працівники філії Акціонерного Товариства 

«Національного центру Підвищення кваліфікації «Орлеу» Інституту 

підвищення кваліфікації Педагогічних працівників по Жамбильській області, м. 

Тараз (Республіка Казахстан) та Білоруського державного аграрного технічного 

університету, м. Мінськ (Республіка Білорусь). Освітяни Житомирської, 

Одеської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Полтавської, Запорізької, 

Рівненської, Івано-Франківської, Київської та інших областей України 

долучились до обговорення таких актуальних питань: 

 модернізація змісту, форм, моделей професійного розвитку педагогічних 

працівників в умовах соціокультурних та освітніх викликів; 

 освітній і науковий супровід досягнення сталого розвитку національної 

економіки за умов пандемії COVID-19; 

 психолого-педагогічні умови підвищення стресостійкості педагогічних 

працівників у реаліях пандемії; 

 застосування технологій дистанційного навчання в умовах карантинних 

заходів; 

 основні напрями розвитку інклюзивної освіти в умовах пандемії; 

 інформаційно-технічний супровід суб’єктів освітнього процесу в умовах 

пандемії: досвід Білоруського державного аграрного технічного 

університету. 

 
Рисунок 2.2 Відкриття OPEN-STUDIO з Міжнародною участю «Психолого-

педагогічний та інформаційно-технічний супровід суб'єктів освітнього процесу 

в умовах пандемії: огляд кейсів адаптації і кейсів швидких реакцій» 
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Захід проводили п’ять модераторів: науково-педагогічні працівники 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти та міжнародні 

тематичні партнери. 

Вікторія Вікторівна Сидоренко (докторка педагогічних наук, директорка 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти) провела майстер-

клас з теми: «Науково-методичний супровід суб'єктів освітнього процесу в 

умовах пандемії: огляд кейсів адаптації і кейсів швидких реакцій». Визначила 

соціокультурні та освітні виклики, спричинені COVID-19 (зміна усталених 

моделей навчання, форм, технологій і методів, перехід у стадію «смарт», 

діджиталізація, компетенізація освіти тощо). Зробила детальний огляд кейсів 

адаптацій та кейсів реакцій науково-педагогічних працівників БІНПО в умовах 

змін. Деталізувала прикладами використання технології науково-методичного 

супроводу суб’єктів освітнього процесу в умовах пандемії. 

Євген Володимирович Хлобистов (академік Академії економічних наук 

України, доктор економічних наук, професор кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту) виступив з доповіддю «Карантинна економіка та освітній 

процес». Доповідач визначив умови, особливості, принципи організації 

освітнього процесу в умовах карантину. 

Мірзалієва Ельміра Бексултанівна (докторка філософії PhD, професорка, 

завідувачка кафедри «Інноваційна освіта та інформаційні технології» філії 

Акціонерного Товариства «Національного центру Підвищення кваліфікації 

«Орлеу» Інституту підвищення кваліфікації Педагогічних працівників по 

Жамбильській області, м. Тараз, Республіка Казахстан) виступила з доповіддю 

«Інноваційні методи навчання в сфері професійно-технічної освіти Республіки 

Казахстан». Представлено досвід реалізації інноваційних програм, які 

впроваджувались у Республиці Казахстан приділено увагу основним завданням 

упровадження елементів дуальної форми навчання, виділено позитивні 

показники та недоліки дуальної освіти. 

Денисова Анастасія Володимирівна, в.о. заступника директора з 

навчальної роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

презентувала кейс адаптації та кейс результатів роботи колективу БІНПО з 

теми «Застосування технологій дистанційного навчання в умовах карантинних 

заходів». Представлено напрями застосування технологій дистанційного 

навчання в умовах карантинних заходів, розглянуто EdTech-тренди у контексті 

зміщення фокусу з масових онлайн-курсів на персоналізоване навчання. 

Описано досвід впровадження дистанційних технологій у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти, зокрема створення цифрових 

робочих місць для ефективної роботи науково-педагогічних працівників та 

замовників освітніх послуг в умовах карантинних заходів, визначено 

особливості організації керованого закладом освіти і структурованого процесу 

підвищення кваліфікації на освітній платформі «Профосвіта». 

Алла Миколаївна Лукіянчук (кандидат психологічних наук, вчений секретар 

БІНПО) у доповіді «Психолого-педагогічні умови підвищення стресостійкості 

педагогічних працівників у реаліях пандемії» зазначила, що перехід на 

дистанційне навчання вимагає від педагогічного працівника перебудови власної 
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професійної діяльності. Інтенсивність і напруженість сучасного ритму 

професійного життя людини призводять до збільшення негативних емоцій, які, 

накопичуючись, формують яскраво виражені та тривалі стресові стани. До 

запропонованого кейсу адаптації визначено психолого-педагогічні умови, які 

дозволяють зберегти психічне здоров’я педагогічних працівників у реаліях 

пандемії: схильність до оптимізму; уміння розслаблятися; розуміння своїх 

емоцій; самоконтроль і позитивний настрій. (Рисунок 2.3) 

 
Рисунок 2.3. Модератори OPEN-STUDIO з Міжнародною участю 

«Психолого-педагогічний та інформаційно-технічний супровід суб'єктів 

освітнього процесу в умовах пандемії: огляд кейсів адаптації і кейсів швидких 

реакцій» 

Формат відкритості, усебічного діалогу модераторів і учасників open-

studio з міжнародною участю дозволив ознайомитися з досвідом психолого-

педагогічного та інформаційно-технічного супроводу суб'єктів освітнього 

процесу в умовах пандемії в різних закладах освіти не лише в регіонах України, 

а й за кордоном, окреслив вектори подальшої професійної взаємодії.  

 

20 листопада 2020 року у рамках роботи Міжнародної спеціалізованої 

виставки «Освіта та кар’єра – 2020» відбулась Студія корпоративного 

тимбілдингу з теми: «Особистісний бренд педагога-професіонала в освіті». 

Ініціаторами та модераторами заходу стали науково-педагогічні 

працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

(Рисунок 2.4) 

Ця форма мережевої, кластерної взаємодії із замовниками освітніх послуг 

та командоутворення започаткована у БІНПО із січня 2020 року. Студія 

об’єднала освітян, науковців, менеджерів освіти, методичні служби всіх рівнів, 

педагогів професійної і фахової передвищої освіти та охопив міста та регіони 

України: Біла Церква – Київ – Дніпро – Харків – Одеса – Кропивницький – 

Івано-Франківськ – Миколаїв – Полтава – Чернігів – Рівне – Черкаси – Суми 

тощо. Доєднались студенти БІНПО та Національного університету «Києво-

Могилянська академія». 

Понад 210 точок підключення, більше 400 коментарів під час виконання 

інтерактивних вправ і технік, обговорення доповідей, понад 100 визначень 

ознак сучасного бренду педагога-професіонала в освіті під час інтерактивів – 



35 

 

такі результати тригодинного жвавого та емоційно забарвленого обговорення 

цієї актуальної та сучасної теми. 

 

 
Рисунок 2.4 Студія корпоративного тимбілдингу з теми: «Особистісний 

бренд педагога-професіонала в освіті» 

 

Активну участь в обговоренні теми взяли ключові стейкхолдери 

Інституту: Мірошніченко Катерина Борисівна, президент Всеукраїнської 

асоціації працівників професійно-технічної освіти (ВАПП), Гончаров Едуард 

В’ячеславович, директор НМЦ ПТО у Донецькій області, Василиненко Віктор 

Михайлович, директор НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, Стасюк 

Володимир Васильович, директор Івано-Франківського базового медичного 

коледжу, Юденкова Олена Петрівна, директорка ДНЗ «Міжрегіональне вище 

професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій», Харітоненко 

Леся Анатоліївна, директор ТОВ «ЗЗСО І-ІІІ ступенів «Міжнародна школа 

«M’Andryk», переможниця обласного етапу конкурсу педагогічної 

майстерності «Учитель року – 2020» у номінації «Зарубіжна література», 

експертка з інституційного аудиту та сертифікації вчителів. 

Роботу студії було розпочато вітальним словом та майстер-класом 

директорки БІНПО, докторки педагогічних наук, професорки кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту Сидоренко Вікторії Вікторівни, яка 

описала формулу персонального бренду педагога-акмепрофесіонала, стратегію 

і тактику його формування, розмежувала поняття «бренд», «брендінг», «імідж», 
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«репутація», запропонувала вправи і техніки для створення бренду сучасного 

педагога. 

Модераторами студії виступили науково-педагогічні працівники БІНПО: 

в.о. заступника директора з навчальної роботи Денисова Анастасія 

Володимирівна, кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри методики 

професійної освіти і соціально-гуманітарних дисциплін Єрмоленко Андрій 

Борисович, в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

Харагірло Віра Єгорівна, доктор історичних наук, професор кафедри методики 

професійної освіти і соціально-гуманітарних дисциплін Студінський 

Володимир Аркадійович окреслили різні грані у формуванні та розвитку 

особистісного бренду педагога-професіонала в освіті (Рисунок 2.5) 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 Модератори Студії корпоративного тимбілдингу з теми: 

«Особистісний бренд педагога-професіонала в освіті» 

Упродовж роботи Студії корпоративного тимбілдингу було 

запропоновано заповнити інтерактивне дерево «Персональний бренд педагога», 

визначивши основу характеристику педагога-бренда. 

п.114. Проведення спільних науково-методичних конференцій, 

науково-практичних семінарів, круглих столів тощо. НПП Інституту 

проведено низку всеукраїнських науково-практичних семінарів та конференцій 

за тематикою науково-дослідної роботи та актуальних питань професійної 

підготовки конкурентноздатних робітників в умовах євроінтеграції освіти.  

Проведено низку всеукраїнських науково-практичних семінарів та 

конференцій за тематикою науково-дослідної роботи та актуальних питань 

професійної підготовки конкурентноздатних робітників в умовах євроінтеграції 

освіти. Колективом БІНПО організовано і проведено 30 масових наукових 

заходів: усеукраїнський коворкінг – 1 (майстер-класів у рамках роботи 

усеукраїнського коворкінгу – 1), усеукраїнський івент – 8 заходів, міжнародні 

конференції – 2, усеукраїнська конференція – 1, участь у роботі міжнародних 

виставок – 3, регіональні науково-практичні семінари – 5, інше – 10 (круглих 

столів – 7, майстер-класів –2, панельна дискусія – 1). 

 

Для педагогів професійної (професійно-технічної) освіти організовано й 

проведено регіональних семінари, конференції, круглиі столи, майстер-
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класи: майстер-клас «Використання казкотерапії в якості техніки 

здоров’язбереження в роботі педагога ЗП(ПТ)О» (03.02.2020 м.Северодонецьк), 

круглий стіл «Підвищення якості професійної освіти: психологічний аспект» 

(05.02.2020 м. Бородянка), круглий стіл «Професійний розвиток та 

саморозвиток педагога в умовах безперервної професійної освіти» (05.02.2020 

м. Біла Церква), круглий стіл «Розвиток професійної ідентичності майбутніх 

кваліфікованих робітників» (20.02.2020 м. Біла Церква), круглий стіл «Розвиток 

професійної компетентності педагога засобами медіа освітніх технологій» 

(02.03.2020 м. Маріуполь), науково-практичний семінар «Реалізація сучасних 

освітніх практик при підготовці кваліфікованих робітників» (16.04.2020 

Горішні Плавні, Полтавська обл.), круглий стіл «Охорона праці майбутніх 

кваліфікованих робітників в умовах європейської інтеграції України» 

(15.04.2020 м. Кропивницький), науково-практичний семінар «Упровадження 

сучасних освітніх технологій при підготовці кваліфікованих робітників» ( 

23.04.2020), круглий стіл «Інноваційні виховні технологіі як засіб гуманізаціі 

освітнього процесу» (24.04.2020 м. Херсон), науково-практичний семінар 

«Реалізація перспективного педагогічного досвіду в професійній підготовці 

кваліфікованих робітників» (21.05.2020 м. Одеса), круглий стіл «Правові 

основи навчання неповнолітніх у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти» (22.05.2020 м. Первомайськ, Миколаївська обл.), круглий стіл «Шляхи 

профілактики та попередження конфліктів в освітньому середовищі ЗП(ПТ)О» 

(04.06.2020 м. Кривий Ріг), науково-практичний семінар «Упровадження 

інноваційних технологій навчання як умова мотивації до професійної 

діяльності» ( 04.06.2020 м. Ізмаїл), майстер-клас «Створення персонального 

сайту педагога закладу професійної (професійно-технічної) освіти» (09.09.2020 

м. Дніпро), панельна дискусія «Які мотиви домінують у сучасних учнів?» 

(09.09.2020 м. Суми), науково-практичний семінар: «Розвиток інноваційної 

культури педагогів у системі освіти дорослих: історія, теорія, практика» 

(21.10.2020 м. Черкаси), круглий стіл «Охорона праці в сільському та лісовому 

господарстві» (27.11.2020 м. Біла Церква) 

 

ІІ.3. Прикладні наукові дослідження. 

ІІ.3.2. Загальна характеристика перехідних прикладних наукових 

досліджень за тематикою НАПН України: 

Науково-дослідна тема БІНПО «Удосконалення сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування 

та розвитку професійної компетентності» (0117U002381) (2017-2021 рр.). 

Об’єкт дослідження – система безперервної освіти педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Предмет дослідження – інноваційні моделі розвитку науково-

методичної, психолого-педагогічної та цифрової компетентності педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної)освіти у курсовий та 

міжкурсовий періоди підвищення їх кваліфікації. 

Мета дослідження – теоретичне обґрунтування та експериментальна 

перевірка ефективності інноваційних моделей розвитку науково-методичної, 
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психолого-педагогічної та цифрової компетентності, як складників професійної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О також експериментальна 

перевірка умов розвитку компетентностей педпрацівників ЗП(ПТ)О з 

урахуванням сучасних вимог до особистості педагога та освітнього процесу 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Очікувані результати дослідження – експериментальна апробація 

інноваційних моделей розвитку науково-методичної, психолого-педагогічної та 

цифрової компетентності педагогів ЗП(ПТ)О в курсовий та міжкурсовий 

періоди підвищення кваліфікації.  

Назва пріоритетного напряму (тематика) наукових досліджень та 

актуальної проблеми: Цільові прикладні дослідження з питань гармонізації 

системи «людина-світ» та створення новітніх технологій і покращення якості 

життя 

Науковий напрям, проблема дослідження (для галузевої тематики) 

Напрям 9. Проблема дослідження: Удосконалення розвитку професійної  

компетентності педагогічних працівників ПНЗ у системі неперервної освіти. 

Виконують науково-дослідну роботу 19 науково-педагогічних 

працівників. З них: докторів наук – 5, кандидатів наук – 8, без наукового 

ступеня – 6. Виконавці науково-дослідної роботи: завідувач кафедри МПО та 

СГД  Єрмоленко А.Б., кандидат політичних наук, доцент; Студінський В.А., 

доктор історичних наук, професор; Кулішов В.С., кандидат педагогічних наук; 

Шевчук С.С., старший викладач; Щипська Т.П., старший викладач; Гудзь В.М., 

старший викладач; в.о завідувача кафедри ПП та М Харагірло В.Є; 

Горошкова Л.А., доктор економічних наук, доцент; Торба Н.Г., кандидат 

психологічних наук, доцент; Верченко Н.В., кандидат біологічних наук, доцент; 

Лукіянчук А.М., кандидат психологічних наук, старший викладач; 

Є.В. Хлобистов доктор економічних наук, професор; Денисова А.В., старший 

викладач; завідувач кафедри ТНОП та Д Сахно О.В., кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент; Бородіна Н.А. доктор технічних наук, 

професор; Уряднікова І.В., кандидат технічних наук, доцент Грядуща В.В, 

кандидат технічних наук; Удовик С.І. старший викладач. 

Керівник науково-дослідної роботи:  Сидоренко Вікторія Вікторівна, 

директорка  інституту, докторка педагогічних наук, доцентка. 

У 2020 р році на четвертому – контрольному етапі: 

 розроблено, експериментально перевірено і впроваджено в 

підготовку педагогічних працівників сучасні моделі підвищення кваліфікації 

педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку їх науково-

методичної, психолого-педагогічної, цифрової компетентностей;  

 здійснено екстраполяцію спроєктованих сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування 

та розвитку їх науково-методичної, психолого-педагогічної, цифрової 

компетентностей, їх сутнісних складників, елементного складу (цільового, 

аксіологічного, акметехнологічного, діяльнісно-упроваджувального, 

управлінського, моніторингово-результативного, рефлексійного) на систему 

підвищення кваліфікації педагогів закладів ППО;  
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 створено механізми впровадження в процес професійної підготовки 

сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у 

контексті формування та розвитку їх науково-методичної, психолого-

педагогічної, цифрової компетентностей та відповідного науково-методичного 

забезпечення процесу;  

 дібрано технології науково-методичного супроводу реалізації 

сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в 

контексті формування та розвитку їх науково-методичної, психолого-

педагогічної, цифрової компетентностей у предметно-методичному, 

професійно-кваліфікаційному, соціальному, експертному, маркетинговому, 

інформаційно-комунікаційному,моніторинговому, психолого-мотиваційному, 

консалтинговому, коучинговому тощо напрямах;  

 проведено експертизу екстрапольованих спроєктованих сучасних 

моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті 

формування та розвитку їх науково-методичної, психолого-педагогічної, 

цифрової компетентностей у системі безперервної педагогічної освіти, їх 

сутнісних складників, елементного складу на систему підвищення кваліфікації;  

 апробовано на курсах підвищення кваліфікації та міжкурсовий 

період відповідне науково-методичне забезпечення сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування 

та розвитку їх науково-методичної, психолого-педагогічної, цифрової 

компетентностей;  

 використано отримані результати дослідження для підготовки 

монографії і наукових статей, методичної й довідникової продукції; укладено 

категорійно-понятійний апарат дослідження. 

Контрольний експеримент за проблемою науково-дослідної роботи 

проведено науково-педагогічними працівниками трьох кафедр інституту, а 

саме: 

– кафедра методики професійної освіти і соціально-гуманітарних 

дисциплін з теми: «Науково-методична компетентність педагогів професійної 

школи за інноваційними моделями»; 

– кафедра педагогіки, психології та менеджменту з теми: «Розвиток 

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

системі неперервної професійної освіти»; 

– кафедра технологій навчання,охорони праці та дизайну з теми 

«Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників професійних 

навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій». 

Найістотніші наукові результати, досягнуті в ході проведення 

дослідження: 

Уперше – розроблено, експериментально перевірено і впроваджено в 

підготовку педагогічних працівників інноваційні моделі розвитку професійної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О; здійснено екстраполяцію 

спроєктованих інноваційних моделей розвитку професійної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, її сутнісних складників, елементного 

складу (цільового, аксіологічного, акметехнологічного, діяльнісно-
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упроваджувального, управлінського, моніторингово-результативного, 

рефлексійного) на систему підвищення кваліфікації педагогів закладів ППО; 

виявлено основні чинники та організаційно-педагогічні, методичні умови для 

розвитку психолого-педагогічної, науково-методичної та цифрової  

компетентностей педагогічних працівників ЗП(ПТ)О; визначено складники 

психолого-педагогічної, науково-методичної та цифрової  компетентностей 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О;   визначено рівні та критерії оцінки 

розвитку психолого-педагогічної, науково-методичної та цифрової  

компетентностей педагогічних працівників ЗП(ПТ)О; розроблено та 

експериментально перевірено продуктивність діяльності Школи педагогічного 

коучингу як сучасної моделі для підготовки інноваційного, вмотивованого, 

конкурентоспроможного педагога професійної освіти. 

Уточнено зміст понять «модель розвитку психолого-педагогічної 

компетентності», «науково-методична компетентність», «мотиваційна 

компетентність», «інноваційна компетентність», «конфліктологічна 

компетентність», «цифрова компетентність», «ІКТ», «безперервний 

професійний розвиток», «навчання впродовж життя». 

Експериментально доведено дієвість екстрапольованих спроектованих 

інноваційних моделей розвитку професійної компетентності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О, їх сутнісних складників, елементного складу (цільового, 

аксіологічного, акметехнологічного, діяльнісно-упроваджувального, 

управлінського, моніторингово-результативного, рефлексійного) на систему 

підвищення кваліфікації педагогів закладів ППО. 

Подальшого розвитку набули основні принципи та концептуальні засади 

освіти дорослих, основні методичні підходи до розвитку цифрової 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О засобами ІКТ. 

Інформація про впровадження результатів та об’єкти впровадження 

Основні методологічні, теоретичні, методичні результати і концептуальні 

положення дослідження обговорювалися на засіданнях кафедр БІНПО, на 

засіданнях Вченої ради БІНПО та на засіданнях вченої ради ДЗВО УМО, 

оприлюднені на науково-практичних, науково-методичних конференціях, 

конгресах, проектах, семінарах різного рівня, зокрема міжнародного науково-

педагогічного стажування (м. Пула, Республіка Хорватія, на базі Juraj Dobrila 

University of Pula, 27.09.2020 по 02.10.2020); міжнародних наукових, науково-

практичних конференціях: ІІІ-а Міжнародна науково-практична конференція 

«Єдиний освітній простір: Україна-ЄС» (м. Пула, Республіка Хорватія, 

29.09.2020); Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-

ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації 

суспільства», м Біла Церква, 11 листопада 2020р.; VІ Міжнародна науково-

практична конференція. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та 

перспективи” (12.05-18.05.2020 р. м. Запоріжжя); Міжнародна конференція 

"Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми першого року 

запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої 

освіти України", 2020.; VI  Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі 
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неперервної освіти», (26.11. 2020 р, м Біла Церква); міжнародних виставках: 

Дванадцята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті», Міжнародна 

спеціалізована виставка «Освіта та кар'єра - 2020», усеукраїнських наукових, 

науково-практичних конференціях: Усеукраїнський науково-практичний 

семінар старших майстрів ЗП(ПТ)О «Розвиток інноваційної культури педагогів 

у системі освіти дорослих: історія, теорія, практика» (21.10.2020р., м. Біла 

Церква), Усеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні 

технології при підготовці фахівців будівельної галузі» (18.11.2020р, м. Біла 

Церква); Всеукраїнський освітній коворкінг з онлайн-трансляцією 

«Використання хмарних технологій в освітньому процесі закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти» (19 лютого 2020 року м. Біла Церква); освітній 

івент «Застосування технологій дистанційного навчання в умовах карантинних 

заходів (БІНПО, 02.04.2020-30.04.2020); регіональні наукові заходи: майстер-

клас «Використання казкотерапії в якості техніки здоров’язбереження в роботі 

педагога ЗП(ПТ)О» (03.02.2020 м.Северодонецьк), круглий стіл «Підвищення 

якості професійної освіти: психологічний аспект» (05.02.2020 м. Бородянка), 

круглий стіл «Професійний розвиток та саморозвиток педагога в умовах 

безперервної професійної освіти» (05.02.2020 м. Біла Церква), 20 лютого 2020 

року круглий стіл «Розвиток професійної ідентичності майбутніх 

кваліфікованих робітників» (20.02.2020 м. Біла Церква),  круглий стіл 

«Розвиток професійної компетентності педагога засобами медіа освітніх 

технологій» (02.03.2020 м. Маріуполь), науково-практичний семінар 

«Реалізація сучасних освітніх практик при підготовці кваліфікованих 

робітників» (16.04.2020 Горішні Плавні, Полтавська обл.), круглий стіл 

«Охорона праці майбутніх кваліфікованих робітників в умовах європейської 

інтеграції України» (15.04.2020 м. Кропивницький), науково-практичний 

семінар «Упровадження сучасних освітніх технологій при підготовці 

кваліфікованих робітників» ( 23.04.2020), круглий стіл «Інноваційні виховні 

технології як засіб гуманізації освітнього процесу» (24.04.2020 м. Херсон), 

науково-практичний семінар «Реалізація перспективного педагогічного досвіду 

в професійній підготовці кваліфікованих робітників» (21.05.2020 м. Одеса), 

круглий стіл «Правові основи навчання неповнолітніх у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти» (22.05.2020 м. Первомайськ, Миколаївська 

обл.), круглий стіл «Шляхи профілактики та попередження конфліктів в 

освітньому середовищі ЗП(ПТ)О» (04.06.2020 м. Кривий Ріг), науково-

практичний семінар «Упровадження інноваційних технологій навчання як 

умова мотивації до професійної діяльності» ( 04.06.2020 м. Ізмаїл), майстер-

клас «Створення персонального сайту педагога закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти» (09.09.2020 м. Дніпро), панельна дискусія «Які 

мотиви домінують у сучасних учнів?» (09.09.2020 м. Суми), науково-

практичний семінар: «Розвиток інноваційної культури педагогів у системі 

освіти дорослих: історія, теорія, практика» (21.10.2020 м. Черкаси), Круглий 

стіл «Охорона праці в сільському та лісовому господарстві» (27.11.2020 

м. Біла Церква) 
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На основі результатів дослідження розроблено і впроваджено 

науково-методичне забезпечення: 

- цифровий програмно-методичний комплекс «Розвиток професійних 

(предметних) компетентностей педагога фахової передвищої освіти в 

умовах діджиталізації», що включає Програму підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти та робочі 

навчальні програми спецкурсів «Менеджмент і лідерство в освіті дорослих», 

«Методика викладання фахових дисциплін», «Основи андрагогіки. Особливості 

роботи із здобувачами фахової передвищої освіти», «Інклюзія. Робота із 

студентами з особливими освітніми потребами», «Цифрові технології в освіті». 

Цифровий програмно-методичний комплекс 23 листопада 2020 року 

нагороджено золотою медаллю Міжнародної спеціалізованої виставки 

«Освіта та кар’єра - 2020» у номінації «Упровадження сучасних засобів 

навчання, проєктів, програм і технологій для вдосконалення та 

підвищення ефективності освітнього процесу»; 

- електронний курс «Сидоренко Вікторія. Професійний розвиток фахівців 

в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти: ключові 

компетентності і ресурси : електронний курс. Київ: ДУ «НМЦ «Агроосвіта», 

2020. 130 с.» (Золота медаль на Міжнародній виставці «Інновації в освіті -

2020»). 

- спецкурси: «Мотивація професійної діяльності педагогічного 

працівника»(укладач Лукіянчук А.М.); «Технології розвитку критичного 

мислення педагогів професійної (професійно-технічної)освіти» (укладач 

Лукіянчук А.М.); «Розвиток готовності педагогів до інноваційної діяльності в 

системі неперервної професійної освіти» (укладач Харагірло В.Є.), «Основні 

проблеми превентивної педагогіки» (укладач Харагірло В.Є.), «Моніторинг 

якості освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами» (укладач Денисова А.В.), 

«Технологія проведення вебінарів»(Грядуща В.В.),  «Електронні освітні 

ресурси (ЕОР)» (Грядуща В.В.), «Візуалізація освітнього контенту» (Грядуща 

В.В.), «Цифрові технології колективної комунікації» (Грядуща В.В.), «Відкрита 

освіта і дистанційне навчання»  (Денисова А.В., Сахно О.В)., «Освітні інновації 

у позаурочній навчальній діяльності закладів професійної (професійно-

технічної) освіти» (Шевчук С.С.), «Реалізація кейс-технологій у професійній 

підготовці кваліфікованих робітників (Соболєва С.В.); «Реалізація квест-

технології у професійній підготовці кваліфікованих робітників» (Кулішов В.С.), 

«Технології розвитку технічного мислення учнів при професійній підготовці» 

(Сілаєва І.Є.); «Сучасні технології діагностики в автомобільній галузі» 

(Семілетко В.І.). 

- програми: Сидоренко В.В. Програма підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти «Розвиток 

професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників закладів 

фахової передвищої освіти» / Вікторія Сидоренко, Андрій Єрмоленко. Київ: 

Агроосвіта, 2020. 74 с., Сидоренко В.В. Робоча навчальна програма 

навчального модуля «Менеджмент і лідерство». Київ: Агроосвіта, 2020. 18 с.; 

- посібники: Верченко Н.В.  «Психологічні засади професійної 
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діяльності». /уклад. Н.В. Верченко.- Біла Церква: БІНПО, 2020.- 62с.; 

Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Менеджмент сталого розвитку: інновації та 

виробництво. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 260 с.; Коваль Л.Є. Профорієнтаційна 

робота в закладах професійної (професійно-технічної) освіти : навчально-

методичний посібник /уклад. Л.Є. Коваль – Біла Церква: БІНПО, 2020., видання 

2-ге : перероблене і доповнене. – 223 с.; Лукіянчук А.М. Психологічні основи 

професійного становлення та розвитку особистості майбутнього 

кваліфікованого робітника: навчально-методичний посібник.. Вид 2-ге, поробл. 

Доповн, Біла Церква : БІНПО, 2020. 155 с.; Лукіянчук А.М. Мотивація 

професійної діяльності педагогічних працівників / А.М. Лукіянчук – Біла 

Церква : БІНПО УМО, 2020. – 46 с.  та інші. 

Основні положення і одержані результати, матеріали монографій, 

навчальних і навчально-методичних посібників можуть бути використані в 

процесі модернізації вітчизняної системи професійної (професійно-технічної) 

освіти, зокрема в діяльності закладів післядипломної освіти усіх рівнів 

акредитації, при розробленні проєктів, навчальних планів, програм розвитку 

професійної компетентності, кваліфікаційних вимог до професійної діяльності 

педагогічних працівників, організації їх самостійної та індивідуальної роботи, а 

також стати підґрунтям для проведення теоретичних та експериментальних 

досліджень у галузі теорії і методики професійної освіти.  

У 2020 році 2783 особи педагогічних працівників фахової передвищої 

освіти пройшли навчання за авторською короткотерміновою варіабельною 

програмою ПК педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти 

«Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних 

працівників закладів фахової передвищої освіти». Програма підвищення 

кваліфікації для педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти є 

короткотерміновою (30 год., 1 ЄКТС-кредит), після усішного опанування 

програми набуваються або вдосконалюються професійні (фахові, предметні) 

компетентності. Роботодавці і ключові стейкхолдери безпосередньо та/або 

через свої об’єднання були залучені до процесу періодичного перегляду 

програми ПК та інших процедур забезпечення її якості як партнери. Програма 

передбачає досягнення результатів навчання (компетентностей), визначених 

Положенням про організацію освітнього процесу у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти (затверджено Вченою радою Білоцерівського 

інституту неперервної професійної освіти від 27 листопада 2019 року протокол 

№ 4). Програму підвищення кваліфікації успішно апробовано в групах слухачів 

КПК закладів фахової передвищої освіти на основі угод про співрацю між 

БІНПО і закладами фахової передвищої освіти. 

Результати дослідження впроваджувались в освітній процес підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти Кіровоградської області (довідка № 287 від 18.11.2020 р), 

Рівненської області (довідка № 01-01-/06 – 376, від 05.11.2020 р), Полтавської 

області (довідка № 01/17 – 459 від 03.11.2020 р), Дніпровського центру 

професійної освіти (довідка № 119 від 16.11.2020 р), Білоцерківського 

професійного ліцею (довідка № 01-08/242 від 10.11.2020) 
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ІІ.4. Публікації. 

Підготовлено 132 публікації: наукова продукція: монографії – 2, 

публікації в наукометричних виданнях (scopus або web of science core collection) 

– 13,  фахові видання – 30, матеріали в збірниках наукових праць – 68 (у т.ч. 

матеріали закордонних конференцій – 4, матеріали міжнародних конференцій – 

31, матеріали всеукраїнських конференцій – 22, матеріали регіональних 

конференцій – 5, збірники матеріалів семінарів, конференцій тощо - 6 ); 

виробничо-практична продукція: збірники програм – 1, методичні рекомендації 

– 1, практичні порадники – 1; навчальна продукція: програми – 4, навчально-

методичні посібники – 10, спецкурси – 2. 

Робочі навчальні програми за категорією слухачів «Викладачі професійно-

теоретичної підготовки ЗП(ПТ)О», Майстри виробничого навчання ЗП(ПТ)О» 

розроблено для 11 змістових модулів та 28 спецкурсів. 

Робочі навчальні програми за категорією слухачів «Старші майстри 

ЗП(ПТ)О» розроблено для 12 змістових модулів та 30 спецкурсів. 

Робочі навчальні програми за категорією слухачів «Педагогічні працівники 

ЗФПО» розроблено для 9 змістових модулів та 3 спецкурсів. 
У 2020 році розроблено та затверджено на засіданні Вченої ради БІНПО 

силабусів навчальних дисциплін відповідно до освітньо-професійних програм 

(Таблиця 2.1). 
У квітні 2020 року силабуси навчальних дисциплін розміщено на офіційному 

веб-сайті БІНПО (режим доступу: http://binpo.com.ua/)  

Таблиця 2.1 

Силабуси навчальних дисциплін  
№ Навчальна дисципліна Автор 

1 Зоопсихологія та порівняльна психологія Торба Н.Г. кандидатка психологічних наук, 

доцентка, доцентка кафедри ППтаМ 

2 Управління фінансово-економічною діяльністю Хлобистов Є.В. доктор економічних наук, 

профессор, профессор кафедри ППтаМ 

3. Управління освітньою та виховною діяльністю Клочко А.О. кандидатка педагогічних наук 

доцентка, доцентка кафедри ППтаМ 

4. Педагогіка вищої школи Клочко А.О. кандидатка педагогічних наук 

доцентка, доцентка кафедри ППтаМ 

5. Математична статистика та математичні методи в 

психології 

Клочко А.О. кандидатка педагогічних наук 

доцентка, доцентка кафедри ППтаМ 

6. Психологія організацій та управління персоналом Лукіянчук А.М. кандидатка психологічних 

наук, старший викладач кафедри ППтаМ 

7 Основи економічної психології Лукіянчук А.М. кандидатка психологічних 

наук, старший викладач кафедри ППтаМ 

8 Методика викладання психології у вищій школі Лукіянчук А.М. кандидатка психологічних 

наук, старший викладач кафедри ППтаМ 

9 Психологічні технології вищої освіти Ігнатович О.М. докторка психологічних 

наук, профессорка кафедри ППтаМ 

10 Теоретико-методологічні проблеми психології Ігнатович О.М. докторка психологічних 

наук, профессорка кафедри ППтаМ 

11 Менеджмент організацій Горошкова Л.А. докторка економічних наук, 

професорка, професорка кафедри ППтаМ 

12 Основи управлінського консультування Горошкова Л.А. докторка економічних наук, 

професорка, професорка кафедри ППтаМ 

13 Аудит та оцінювання управлінської діяльності Горошкова Л.А. докторка економічних наук, 

професорка, професорка кафедри ППтаМ 

http://binpo.com.ua/
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14 Культурологія Бондарук І. П., кандидатка педагогічних 

наук, старша викладачка кафедри 

МПОтаСГД 

15 Ділова іноземна мова Семілетко В.І., кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри МПОтаСГД 

16 Іноземна мова Семілетко В.І., кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри МПОтаСГД 

17 Соціальна та екологічна безпека діяльності Бородіна Н.А. докторка технічних наук, 

професорка кафедри ТНОПтаД 

18 Основи менеджменту Сахно О. В. кандидат сільськогосподарських 

наук доцент кафедри ТНОПтаД 

19 Трудове право та основи підприємницької діяльності Сахно О. В. кандидат сільськогосподарських 

наук доцент кафедри ТНОПтаД 

20 Культура фахової мови Гудзь В.М, старша викладачка кафедри 

МПОтаСГД 

21 Основи професійного консультування Ігнатович О.М. докторка психологічних 

наук, профессорка кафедри ППтаМ 

22 Теорія і практика прийняття управлінських рішень Горошкова Л.А. докторка економічних наук, 

професорка, професорка кафедри ППтаМ 

23 Антикризовий менеджмент Горошкова Л.А. докторка економічних наук, 

професорка, професорка кафедри ППтаМ 

24 Корпоративне управління Горошкова Л.А. докторка економічних наук, 

професорка, професорка кафедри ППтаМ 

25 Інноваційний менеджмент Хлобистов Є.В., доктор економічних наук, 

професор кафедри ППтаМ 

26 Фінансовий менеджмент Горошкова Л.А. докторка економічних наук, 

професорка, професорка кафедри ППтаМ 

27 Основи демографії Студінський В.А., доктор історичних наук, 

доцент кафедри ПП та М 

28 Технології сучасної психотерапії Ігнатович О.М. докторка психологічних 

наук, профессорка кафедри ППтаМ 

29 Нормативне забезпечення закладу освіти Дей М.О.,  кандидат юридичних наук, доцент 

30 Основи психоаналізу Панченко Т.Л. старший викладач кафедри 

ПП та М 

31 Науковий образ світу та основи екології Верченко Н.В. кандидатка біологічних наук, 

доцентка кафедри ППтаМ 

32 Філософські основи управління Мандрагеля В.А, доктор філософських наук, 

професор 

33 Теорія організацій Хлобистов Є.В., доктор економічних наук, 

професор кафедри ППтаМ 

34 Економіка організацій і праці Сахно О. В. кандидат сільськогосподарських 

наук доцент кафедри ТНОПтаД 

35 Моніторинг якості освіти Денисова А.В. старший викладач кафедри 

ППтаМ 

36 Філософія освіти Мандрагеля В.А, доктор філософських наук, 

професор 

37 Соціологія освіти Мандрагеля В.А, доктор філософських наук, 

професор 

38 Іноземна мова професійного спрямування Щипська Т.П. старший викладач кафедри 

МПО та СГД 

39 Педагогічна та професійна психологія Радченко О.Б., кандидат психологічних наук, 

старший викладач кафедри ПП та М 

40 Дидактика вищої школи Кулішов В.С., кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри МПО та СГД 

41 Соціалізація особистості Татаурова-Осика Г.П. старший викладач 

кафедри ПП та М 

42 Психологія тренінгової роботи (авторський тренінг) Ковальчук О.М. старший викладач кафедри 

МПО та СГД 

43 Патопсихологія і клінічна психологія Верченко Н.В. кандидатка біологічних наук, 

доцентка кафедри ППтаМ 

44 Юридична психологія Корсакевич С.С. старший викладач кафедри 
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ПП та М 

45 Психологія навчання і виховання та психодіагностика 

труднощів у навчанні та їх подолання 

Ковальчук О.М. старший викладач кафедри 

МПО та СГД 

 

Відповідно до наказу директора від 30.04.2020 року № 01-01/48-О.Д. «Про 

введення в дію рішення позачергового дистанційного засідання Вченої ради від 

29 квітня 2020 р.» у квітні 2020 року силабуси навчальних дисциплін 

розміщено на офіційному веб-сайті БІНПО (режим доступу: http://binpo.com.ua/  

Розділ_Здобувачам). 

Планується розміщення силабусів навчальних дисциплін в Електронній 

бібліотеці НАПН України у ресурсах випускових кафедр БІНПО. 

 

 Дані матеріали оприлюднено на електронних ресурсах:  

 Електронна бібліотека НАПН України: https://lib.iitta.gov.ua/ 

Сайт БІНПО: http://binpo.com.ua/ 

Віртуальний науково-методичний кабінет: 

http://methodica.inf.ua/index.htm 

 Методична скарбничка: https://profosvita.org/course/view.php?id=529 

 Постійнодіючий інтернет-семінар: http://kafpppo.inf.ua/index.html 

 

ІІ.5. Найвагоміші результати наукових досліджень та/або діяльності 

установи 

1. Освітня платформа «ПРОФОСВІТА» (https://profosvita.org), як 

інноваційне навчально-цифрове середовище для безперервного професійного 

розвитку фахівців через формальну, неформальну і інформальну освіту. 

Навчально-цифрове середовище сприяє мотивації до навчання впродовж життя, 

самостійності, допомагає краще розуміти та засвоювати зміст навчання. У 

таких умовах можна проводити підвищення кваліфікації для різних категорій 

слухачів, здійснювати навчання студентів, організовувати наукові конференції, 

стажування та обмін досвідом між фахівцями. Освітньо-цифрове середовище 

включає засоби навчання, розроблені та впроваджені на основі інтерактивних 

та цифрових технологій. 

Пріоритетний рівень освіти: професійна (професійно-технічна) освіта. 

2. «Методична скарбничка» БІНПО (http://ipo-

ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka), яка містить матеріали 

новітніх виробничих технологій та сучасних освітніх практик.  

Пріоритетний рівень освіти: професійна (професійно-технічна) освіта. 

Соціальний ефект упровадження: інформаційно-методичний ресурс 

використовується для обміну закордонним педагогічним досвідом та 

визначення напрямів інноваційної діяльності закладів професійної (професійно-

технічної) освіти. 

3. Віртуальна школа педагогічного коучингу на базі НМЦ ПТО 

Рівненської області . Слухачі віртуальної школи педагогічного коучингу у 

січні-березні 2020 року виконували самостійний проект «Проектування власної 

траєкторії професійного розвитку». Упроцесі формувального експерименту 

http://binpo.com.ua/
https://lib.iitta.gov.ua/
http://binpo.com.ua/
http://methodica.inf.ua/index.htm
https://profosvita.org/course/view.php?id=529
http://kafpppo.inf.ua/index.html
https://profosvita.org/
http://ipo-ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka
http://ipo-ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka
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було забезпечено взаємозв’язок між курсами підвищення кваліфікації в рамках 

Віртуальної школи педагогічного коучингу та методичною роботою 

педагогічного працівника ЗП(ПТ)О, що передбачає оновлення змісту курсів 

підвищення кваліфікації, проведення науково-методичних заходів на різних 

рівнях системи методичної роботи регіону тощо.  

Пріоритетний рівень освіти: професійна (професійно-технічна) освіта. 

Соціальний ефект упровадження: Всі слухачі школи у березні 2020 р 

успішно закінчили навчання та отримали сертифікати. 

4. У БІНПО впроваджено систему послідовних і систематичних заходів з 

моніторингу якості підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О, що здійснюються з метою забезпечення якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О, виявлення та відстеження тенденцій у 

розвитку якості освіти в Інституті, встановлення відповідності фактичних 

результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, оцінювання ступеня, 

напряму і причин відхилень від цілей, оцінювання задоволеності замовників 

освітніх послуг та ключових стейкхолдерів, досягнення конкурентних переваг 

на ринку освітніх послуг. Зазначені показники відображено у щорічних планах 

моніторингових досліджень та аналітичних звітах. 

Пріоритетний рівень освіти: професійна (професійно-технічна) освіта. 

 

ІІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ІІІ.1. Кількісна характеристика 

1.1. Кількість експериментів. Усього - 1 

Упродовж звітного року здійснювався один експеримент за рівнем освіти: 

професійна (професійно-технічна) освіта. 

Відповідно до пріоритетних напрямів (тематики) наукових досліджень, 

актуальних проблем: 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова 

передвища освіта. Становлення і розвиток професійної (професійно-технічної) 

та фахової передвищої освіти в Україні. 

За рівнями експерименту – у межах НДР – рівень структурного 

підрозділу підвідомчої установи (БІНПО). 

1.2. Кількість експериментальних закладів освіти, установ, організацій – 5 

ДНЗ, НМЦ ПТО – 1. 

 ДНЗ «Дніпровський центр професійної освіти», м. Дніпро  

 ДНЗ «ПТУ 26», м. Кременчук Полтавської обл. 

 ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну», м. Суми  

  «Регіональний центр професійно-технічної освіти», м. Зіньків  

 ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та 

машинобудування», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.  

 НМП ПТО Рівенської області. 

ІІІ.2. Загальна характеристика експериментів подається відповідно до їх 

пріоритетності з урахуванням рівнів освіти та рівнів експерименту.  

2.1.4. Експерименти рівня структурного підрозділу  
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Пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень і науково-

технічних розробок. Цільові прикладні дослідження з питань гармонізації 

системи «людина-світ» та створення новітніх технологій і покращення якості 

життя 

Тема експерименту: Підготовка науково-методичного супроводу для 

експериментальної апробації інноваційних моделей підвищення кваліфікації 

Терміни проведення – 2019-2020 рр. 

Відомості про наукових керівників: Сидоренко В.В., директорка 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України, докторка педагогічних наук, Єрмоленко 

А.Б. – кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри методики 

професійної освіти і соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, Сахно О.В. – 

кандидат сільскогосподарськиї наук, доцент, завідувач кафедри технологій 

навчання, охорони праці та дизайну, В.Є. Харагірло – в.о. завідувача кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту. 

Інформація про інновації, що відпрацьовуються (короткий опис): 

корегування змістовних і процесуальних компонентів процесу підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників за інноваційними моделями. 

Результати експерименту, отримані впродовж звітного року відповідно до 

етапу експерименту: 

1) Здійснено екстраполяцію спроєктованих сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті формування та розвитку 

їх науково-методичної, психолого-педагогічної, цифрової компетентностей, їх 

сутнісних складників, елементного складу (цільового, аксіологічного, 

акметехнологічного, діяльнісно-упроваджувального, управлінського, 

моніторингово-результативного, рефлексійного) на систему підвищення 

кваліфікації педагогів закладів ППО. 

2) дібрано технології науково-методичного супроводу реалізації сучасних 

моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті 

формування та розвитку їх науково-методичної, психолого-педагогічної, 

цифрової компетентностей у предметно-методичному, професійно-

кваліфікаційному, соціальному, експертному, маркетинговому, інформаційно-

комунікаційному,моніторинговому, психолого-мотиваційному, 

консалтинговому, коучинговому тощо напрямах. 

3) створено інформаційно-методичний ресурс для обміну закордонним 

педагогічним досвідом та визначення напрямів інноваційної діяльності закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти: «методична скарбничка» БІНПО 

(http://ipo-ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka), містить 

матеріали новітніх виробничих технологій та сучасних освітніх практик. 

4) набула подальшого розвитку варіативна модель підвищення 

кваліфікації – віртуальна школа педагогічного коучингу на базі НМЦ ПТО 

Рівненської області. У 2019 році для організації самостійного етапу слухачів 

віртуальної школи педагогічного коучингу розроблено робочий зошит слухача 

віртуальної школи «Розвиток психолого-педагогічної компетентності». 

http://ipo-ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka
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5) впроваджено систему послідовних і систематичних заходів з 

моніторингу якості підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О, що здійснюються з метою забезпечення якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О, виявлення та відстеження тенденцій у 

розвитку якості освіти в Інституті, встановлення відповідності фактичних 

результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, оцінювання ступеня, 

напряму і причин відхилень від цілей, оцінювання задоволеності замовників 

освітніх послуг та ключових стейкхолдерів, досягнення конкурентних переваг 

на ринку освітніх послуг. Зазначені показники відображено у щорічних планах 

моніторингових досліджень та аналітичних звітах 

 

IV. УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

IV.1. Кількість упроваджених результатів наукових досліджень, 

отриманих упродовж звітного та року, що передує звітному, за видами 

продукції:  

Результати наукових досліджень, отримані у році, що передує (2019 р.), а 

саме впроваджено виробничо-практичну продукцію: збірники матеріалів 

конференцій – 2, електронний збірник авторських науково-методичних 

розробок – 1, робоча навчальна програма – 5, практичний порадник до 

виконання підсумкових випускних робіт – 3, робочий зошит – 1.  

 

IV.2. Загальна характеристика про використання наукових результатів 

під час підготовки: 

 Упродовж 2020 року використано та впроваджено такі наукові 

результати: 

Підготовлено 132 публікації: наукова продукція: монографії – 2, 

публікації в наукометричних виданнях (scopus або web of science core collection) 

– 13,  фахові видання – 30, матеріали в збірниках наукових праць – 68 (у т.ч. 

матеріали закордонних конференцій – 4, матеріали міжнародних конференцій – 

31, матеріали всеукраїнських конференцій – 22, матеріали регіональних 

конференцій – 5, збірники матеріалів семінарів, конференцій тощо - 6 ); 

виробничо-практична продукція: збірники програм – 1, методичні рекомендації 

– 1, практичні порадники – 1; навчальна продукція: програми – 4, навчально-

методичні посібники – 10, спецкурси – 2. 

Наукові результати послугували підґрунтям удосконалення електронного 

науково-методичний супроводу навчальних модулів за всіма формами 

підвищення кваліфікації шляхом оновлення змісту та застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій; оновлено зміст та підготовку 

робочих навчальних програм для всіх форм підвищення кваліфікації. 

Упродовж 2020 року систематично поповнювалась «Методична 

скарбничка» БІНПО, яка містить матеріали новітніх виробничих технологій та 

сучасних освітніх практик, у тому числі – матеріали наукових досліджень 

науково-дослідної роботи, виробничо-практичну продукцію. 
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Упровадження результатів дослідження реалізовувалось також у межах 

функціонування віртуальної школи педагогічного коучингу (створення – 

листопад 2017 року). Об’єктом впровадження є НМП ПТО Рівенської області.  

 

IV.3. Узагальнена інформація про: 

– кількість об’єктів упровадження результатів наукових досліджень, 

зокрема: органів державної влади та місцевого самоврядування, закладів 

освіти, установ, підприємств, організацій, у тому числі підвідомчих установ 

НАПН України. 

Серед об’єктів упровадження результатів наукових досліджень – 1 НМЦ, 

5 ДНЗ: 

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Рівненській 

області (віртуальна школа педагогічного коучингу); 

ДНЗ «Дніпровський центр професійної освіти», м. Дніпро; 

ДНЗ «ПТУ 26», м. Кременчук Полтавської обл.; 

ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну», м. Суми; 

«Регіональний центр професійно-технічної освіти», м. Зіньків 

Полтавської обл.; 

ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та 

машинобудування», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. 

 

– цільові групи користувачів результатів наукових досліджень – 

педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти – як 

замовники освітніх послуг. А саме, враховано освітні запити і коригування 

змістової складової освітнього процесу розроблено робочі навчальні програми 

вибіркових спецкурсів, проводиться робота, яка спрямована на розвиток 

науково-методичної компетентності слухачів та готовності до реалізації 

інноваційних підходів при професійній підготовці здобувачів освіти.  

Здійснено цілісний науковий аналіз проблеми розвитку науково-

методичної, психолого-педагогічної, цифрової компетентності в умовах 

професійної (професійно-технічної) освіти, розроблено, експериментально 

перевірено і впроваджено в підготовку педагогічних працівників сучасні моделі 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування 

та розвитку їх науково-методичної, психолого-педагогічної, цифрової 

компетентностей, упроваджено науково-методичний супровід та навчально-

методичне забезпечення в систему курсової і післякурсової підготовки 

педагога. 

Теоретичний аналіз проблеми дослідження і одержані результати 

дослідно-експериментальної роботи підтвердили авторську гіпотезу, засвідчили 

ефективність розв’язання поставлених завдань і дали підстави для 

формулювання загальних висновків. 

1. Аналіз наукової літератури та суспільної практики засвідчив як 

високу соціальну цінність і науково-прикладну значущість феномену розвитку 

професійної компетентності, так і віднайдених протягом усієї історії розвитку 

суспільної та філософсько-педагогічної думки напрямів і методологічних 
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стратегій його дослідження. Доведено складність і багатовимірність поняття, 

наявність різноманітних наукових підходів і поглядів щодо інтерпретації 

наукової категорії, категоріальної кореляції у поняттєво-термінологічному 

парадигмальному полі. Концептуальним для дослідження є компетентнісний 

підхід. 

2. Розвиток науково-методичної, психолого-педагогічної та цифрової 

компетентностей у системі професійної освіти тлумачиться як спеціально 

організований, неперервний, системний, поліфункціональний, 

диференційований, акме-синергетичний, пролонгований і циклічний процес. 

3. Здійснено екстраполяцію спроєктованих сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті формування 

та розвитку їх науково-методичної, психолого-педагогічної, цифрової 

компетентностей, їх сутнісних складників, елементного складу (цільового, 

аксіологічного, акметехнологічного, діяльнісно-упроваджувального, 

управлінського, моніторингово-результативного, рефлексійного) на систему 

підвищення кваліфікації педагогів закладів ППО. 

Визначено мету розроблення сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті формування та 

розвитку їх науково-методичної, психолого-педагогічної, цифрової 

компетентностей: побудова конструкції, що втілює абстраговану структуру і 

реально спроєктований процес підвищення кваліфікації в контексті розвитку 

професійної компетентності шляхом формальної і неформальної 

післядипломної освіти та дозволяє відстежувати розвиток досліджуваного 

об’єкта впродовж усіх етапів міжкурсового періоду.  

Зясовано, що використовувана вербальна (описова) та граф-схемна форми 

її подання допомагають відтворити, охарактеризувати й описати детермінанти 

диференційованого професійного простору для розвитку науково-методичної, 

психолого-педагогічної, цифрової компетентностей фахівців у післядипломній 

освіті, зокрема організаціно-педагогічні, методичні умови й чинники, 

методологічні підходи і принципи функціонування, імовірні ризики 

впровадження моделі, інноваційні напрями науково-методичного супроводу, 

що забезпечує підготовку педагога професійної освіти як 

конкурентоспроможного на ринку освітніх послуг фахівця, і що найсуттєвіше – 

дозволяє ефективно керувати цим процесом. 

4. Під час проведення експертизи виявлено ризики впровадження 

спроектованих сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти в контексті формування та розвитку їх науково-

методичної, психолого-педагогічної, цифрової компетентностей: 

традиційні, застарілі, що не відповідають сучасним вимогам механізми, форми, 
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технології підвищення кваліфікації фахівця; відсутність інноваційної науково-

методичної системи професійного розвитку; неготовність фахівця до 

інноваційної творчої діяльності, нерозвиненість у нього мотиваційно-

креативних якостей, зокрема мотивів, потреб, інтересів; невміння проектувати 

особистісно-значущу систему самоорганізації, вести самостійно-творчий пошук 

професійно важливої інформації, використовувати компетентнісний досвід в 

якості основного джерела навчання; відсутність варіативності та 

випереджувального характеру науково-методичних послуг, їх адресної 

спрямованості; недосконалість навчально-методичного, інформаційно-

комунікаційного, діагностичного супроводу; відсутність комплексного 

перманентного моніторингу професійного розвитку впродовж міжкурсового 

періоду тощо.  

Під час реалізації моделі в системі післядипломної освіти виявлено 

недостатню відповідальність слухачів курсів підвищення кваліфікації при 

впровадженні знань і технологій, отриманих під час навчання, у практику 

роботи освітніх закладів, отже, обґрунтовано використання технологій 

тьюторства і педагогічного коучингу. 

5. Дібрано технології науково-методичного супроводу реалізації 

сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в 

контексті формування та розвитку їх науково-методичної, психолого-

педагогічної, цифрової компетентностей у предметно-методичному, 

професійно-кваліфікаційному, соціальному, експертному, маркетинговому, 

інформаційно-комунікаційному,моніторинговому, психолого-мотиваційному, 

консалтинговому, коучинговому тощо напрямах. 

6. Розроблено та експериментально перевірено продуктивність 

діяльності Школи педагогічного коучингу як сучасної моделі для підготовки 

інноваційного, вмотивованого, конкурентоспроможного педагога професійної 

освіт. Результати діяльності Школи педагогічного коучингу презентовано на 

Президії Національної академії педагогічних наук України (17.12.2020 року). 

7. Апробовано на курсах підвищення кваліфікації та міжкурсовий 

період відповідне науково-методичне забезпечення сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті формування 

та розвитку їх науково-методичної, психолого-педагогічної, цифрової 

компетентностей. Науково-методичну систему розвитку науково-методичної, 

психолого-педагогічної, цифрової компетентностей упроваджено в 

післядипломну освіту шляхом організації диференційованого акмеологічного 

освітнього простору, запровадження технології науково-методичного 

супроводу, акметехнологічного навчально-методичного забезпечення. В умовах 

розробленого науково-методичного забезпечення в післядипломну освіту 
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розвиток відбувається шляхом взаємозв’язку курсового і міжкурсового 

науково-методичної, психолого-педагогічної, цифрової компетентностей 

періодів як єдиного міжатестаційного циклу, запровадження перспективних 

індивідуально-диференційованих форм підвищення кваліфікації, форм 

професійного розвитку в міжкурсовий період (мотиваційно-планувальна, 

самоосвітня, дослідницько-пошукова, практично-експериментальна, методична 

тощо), компетентнісно орієнтованих метатехнологій (інтерактивні, тренінґові, 

акмеологічні, ігротехнології. 

8. Проведено експертизу екстрапольованих спроєктованих сучасних 

моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті 

формування та розвитку їх науково-методичної, психолого-педагогічної, 

цифрової компетентностей у системі безперервної педагогічної освіти, їх 

сутнісних складників, компонентного складу на систему підвищення 

кваліфікації). 

Результати експертизи довели, що спроєктовані сучасні моделі 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті формування 

та розвитку їх науково-методичної, психолого-педагогічної, цифрової 

компетентностей допомагають розробити комплексну компетентнісну систему 

оцінювання, корекції, моделювання й розвитку професійного суб’єкта 

професійної діяльності як усвідомлений рух фахівця до професійного еталона, 

що дозволяє на основі самопізнання визначити рушійну силу саморозвитку, 

самовдосконалення упродовж усього життя шляхом формальної і неформальної 

післядипломної освіти. 

Під час проведення експертизи сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку 

їх науково-методичної, психолого-педагогічної, цифрової компетентностей 

визначено, що вони уможливлюють безперервний професійний розвиток 

фахівця відкритого суспільства як суб’єкта власного самовдосконалення і 

самореалізації, який готовий мобільно, продуктивно й творчо вирішувати 

інноваційні освітні завдання, обирати траєкторію професійно-особистісного 

розвитку шляхом формальної та неформальної освіти. 

9. За допомогою психолого-андрагогічних діагностик, запитань, 

тестових завдань визначено педагогічні діагнози, тобто висновки про реальний 

стан професійного розвитку фахівців, що ґрунтуються на узагальнювальній 

інформації, зібраної за допомогою різноманітних діагностичних методик. 

10. Установлено, що акмединаміка переходу від одного рівня 

професійного розвитку до іншого, вищого, пов’язана з певними якісними 

перетвореннями в змісті системоутворювальних компонентів, активний 
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характер змін простежувався в удосконаленні професійно-педагогічної 

діяльності, професійних настановах, особистісних якостях. 

11. Експериментальна перевірка довела, що сучасні моделі підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти є дієвими, інноваційними, 

динамічними та забезпечують безперервність, варіативність, ефективність, 

випереджувальність розвитку педагога професійної освіти Експериментальна 

перевірка сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної 

освіти в контексті формування та розвитку їх науково-методичної, психолого-

педагогічної, цифрової компетентностей підтвердила їх продуктивність і 

дієвість в умовах професійної (професійно-технічної) освіти. Це підтверджено 

такими параметрами: 

 зросла акме-мотивація педагогів професійної освіти до безперервного 

професійного розвитку впродовж життя, що набуло системного, неперервного, 

цілеспрямованого характеру за змодельованими індивідуальними освітніми 

траєкторіями; 

 збільшилась кількість професійних ініціатив, інноваційних пошуків, 

створених методичних продуктів міжкурсового періоду у формі розроблених 

персонал-технологій, творчих проектів, методичних кейсів, технологічних 

портфоліо; 

 збільшилась участь педагогів професійної освіти у заходах 

міжкурсового періоду, зокрема конференціях, постійно діючих семінарах, 

круглих столах, вебінарах, тренінґах, у складі творчих груп тощо; 

 підвищився рівень інноваційної технологічної культури, упровадження 

новітніх освітніх підходів і технологій набуло в професійній діяльності 

системного характеру; 

 поступово ієрархієзувалася система професійних цінностей, настанов, 

світоглядних позицій, набули вдосконалення професійно важливі якості, 

необхідні для майстерної професійно-педагогічної діяльності, зокрема 

креативність, емпатія, комунікативність, акмеологічність тощо; 

 збільшився відсоток участі у професійних конкурсах, турнірах, 

фестивалях, форумах (учасники, члени журі, тренери, коучі тощо), 

інноваційних програмах, проектах на обласному, всеукраїнському і 

міжнародному рівнях. 

Отримані результати цілковито підтвердили коректність і доречність 

методологічних підходів до вибору методики дослідження, ефективність 

використаних андрагогічних методів, прийомів, мета-технологій та зробили 

більш умотивованим процес визначення стратегії і перспектив подальшого 

розвитку педагогічної майстерності фахівців у системи післядипломної освіти, 

дозволили поглибити підґрунтя управлінських рішень відповідно до 

соціокультурних викликів і трансформаційних процесів. 

Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної 

компетентності, потребує застосування системного підходу до моніторингу 
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та оцінювання задоволеності замовників освітніх послуг та ключових 

стейкхолдерів. 

Здійсненню означених досліджень передував дорадчий моніторинг, який 

у формулюванні програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ повинен бути 

сфокусованим на вивченні роботи партнерства, плануванні та реалізації 

запланованих заходів, пріоритетах, методології, виконанні завдань та 

досягненні результатів. При цьому було визначено показники якості освітньої 

діяльності на курсах підвищення кваліфікації, відповідно до критеріїв якості 

умов (освітнього середовища), процесу та результату з позицій основних 

замовників освітніх послуг (НМЦ ПТО у областях) з одного боку, слухачів 

курсів підвищення кваліфікації – з іншого боку. 

 
Рисунок 4.1. Рубрика «У фокусі моніторингу» 

 

На презентативній локації LMS «Профосвіта» функціонує постійно діюча 

рубрика «У фокусі моніторингу», також на сайті БІНПО питанням 

моніторингу присвячено рубрику «Моніторинг якості»( (Рисунки 4.1. та 4.2). 
 

 
Рисунок 4.2. Рубрика «Моніторинг якості» 
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До проведення моніторингових досліджень якості підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О залучались НМЦ ПТО у Волинській, 

Закарпатській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, 

Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, 

Черкаській, Херсонській, Харківській областях та НМК у м. Київ, керівники і 

педагогічні працівники ЗП(ПТ)О тощо. 

Для збору первинної інформації при моніторингових дослідженнях 

використовували низку методів, зокрема експертне опитування, інтерв’ю, 

анкетування, тестування, спостереження; аналіз документів, оцінні засоби рівня 

досягнення результатів навчання на курсах підвищення кваліфікації тощо. 

У межах внутрішнього моніторингу якості на базі Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти (БІНПО) щорічно проводяться 

репрезентативні моніторингові дослідження й оцінювання рівня задоволеності 

замовників (споживачів) освітніх послуг підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі П(ПТ)О, які спрямовуються на отримання даних про кількісно-якісні 

показники задоволеності різних категорій слухачів та аналіз їхньої динаміки. 

Упродовж листопада-грудня в рубриці «У фокусі моніторингу» 

проведено Всеукраїнське опитування «Виявлення потреб і запитів у нових 

кваліфікаціях у сфері енергоефективності і енергозбереження» в рамках 

компоненту «Професійні кваліфікації у сфері енергоефективності» проєкту 

«Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про 

енергоефективність в Україні» (2020-2025). Опитування передбачало виявлення 

потреб і запитів у нових кваліфікаціях у сфері енергоефективності і 

енергозбереження. В опитуванні взяло участь 573 респондентів, із них: 89, 9 % 

– представники закладів ПТО, 5,9 %– ЗВО, 17 % – заклади післядипломної 

освіти, 1,9 % - загальноосвітні навчальні заклади, 1,2% (7 підприємств) – 

роботодавці (Рисунок 4.3) 

 

 
Рисунок 4.3 Всеукраїнське опитування «Виявлення потреб і запитів у 

нових кваліфікаціях у сфері енергоефективності і енергозбереження» 
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IV.5. Приклад успішної історії впровадження результатів наукових 

досліджень та розробок. 

Упровадження результатів дослідження реалізовується у межах 

функціонування віртуальної школи педагогічного коучингу (створено у 

листопаді 2017 року). Об’єктом упровадження є НМЦ ПТО Рівенської області.  

У межах внутрішнього моніторингу якості на базі Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти (БІНПО) щорічно проводяться 

репрезентативні моніторингові дослідження й оцінювання рівня задоволеності 

замовників (споживачів) освітніх послуг підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі П(ПТ)О, які спрямовуються на отримання даних про кількісно-якісні 

показники задоволеності різних категорій слухачів та аналіз їхньої динаміки. 

Аналіз показників зовнішньої оцінки НМЦ ПТО у Волинській, Закарпатській, 

Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, 

Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, 

Херсонській, Харківській областях та НМК у м. Київ, керівники і педагогічні 

працівники ЗП(ПТ)О тощо. 

При проведенні зовнішнього моніторингу для оцінювання та вивчення 

динаміки представлено десять показників якості освітньої діяльності та якості 

підвищення кваліфікації слухачів: 

1) набуття/вдосконалення компетентностей слухачами відповідно до вимог 

стейкхолдерів, 

2) якість організації освітнього процесу, 

3) рівень використання ІКТ в освітньому процесі, 

4) практикоорієнтованість змісту підвищення кваліфікації, 

5) якість навчально-методичного забезпечення освітнього процесу курсів 

підвищення кваліфікації слухачів, 

6) загальна якість викладання на курсах підвищення кваліфікації, 

7) ступінь задоволення запитів і потреб слухачів стосовно новітніх 

виробничих технологій, 

8) відповідність змісту навчання професійним потребам слухачів, 

9) наявність комфортних психологічних умов під час освітнього процесу, 

10) рівень упровадження результатів навчання в практику професійної 

діяльності 

Кількісні абсолютні та відносні показники надають можливість для 

здійснення їх оперативного коригування та підвищення рівня задоволеності 

основних замовників (отримувачів) освітніх послуг (Таблиця 4.1) 
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Таблиця 4.1 

Дані репрезентативних моніторингових досліджень й оцінювання рівня 

задоволеності замовників (споживачів) освітніх послуг 

 
Упровадження результатів інноваційних моделей підвищення кваліфікації 

триває. 

IV.6. Другою частиною Звіту є анотований перелік продукції, готової до 

впровадження. 

Розміщено у Частині ІІ. 
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V. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

V.3. Випуск друкованих та електронних видань спільно з 

зарубіжними партнерами (наукові періодичні видання, матеріали 

конференцій тощо). 

 

Інститут не має видавничого відділу. Наукову та навчальну продукцію 

автори видають за власний кошт. 

Серед електронних видань – збірники матеріалів конференцій. 

 

VI. ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ 

VI. 2. Кількісний і якісний аналіз інших масових заходів, 

організованих і проведених безпосередньо установою, за планом установи 

або позапланово:  

Колективом БІНПО організовано і проведено 30 масових наукових 

заходів: усеукраїнський коворкінг -1 (майстер-класів у рамках роботи 

усеукраїнського коворкінгу –1), усеукраїнський івент –8 заходів, міжнародні 

конференції – 2, усеукраїнська конференція – 1, участь у роботі міжнародних 

виставок – 3, регіональні науково-практичні семінари – 5, інше – 10 (круглих 

столів – 7, майстер-класів –2, панельна дискусія – 1). 
 

Упродовж 2020 року організовано та проведено міжнародні та 

всеукраїнські наукові заходи: 

 Всеукраїнський коворкінг з онлайн-трансляцією: «Використання 

хмарних технологій в освітньому процесі закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти» (19 лютого 2020р.). Участь у заході 

взяли 150 освітян із закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Полтавської, Донецької, Кіровоградської, Волинської, Закарпатської, 

Одеської, Херсонської, Сумської областей. 

Під час роботи Усеукраїнського освітнього коворкінгу проведено 

майстер-клас «Plickers як хмарна технологія фронтального 

опитування у режимі «доповненої реальності» 

У рамках Усеукраїнського івенту 

(на платформі ПРОФОСВІТА https://profosvita.org/) 
 

 Освітній івент у БІНПО з онлайн-трансляцією (02.04.2020 -

30.04.2020 рр.) 

 працювали 5 модераторів з майстер-класами, освітніми івент-форумами, 

вебінарами, консультаційними пунктами, проведено 7 авторських заходів 

від 5 модераторів і 1 узагальнюючий захід від 5 модераторів. (таблиця 4.1.) 

 

 

 

 

 

 

https://profosvita.org/
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Таблиця 4.1 

Заходи у рамках Усеукраїнського івенту 

(на платформі ПРОФОСВІТА https://profosvita.org/) 

 

 29 травня 2020 року науково-педагогічні працівники кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти взяли участь у Міжнародній науково-

практичній онлайн конференції «Основні напрями розвитку 

інклюзивної освіти» (Республіка Казахстан). Під час конференції 

представлено досвід роботи Фінансово-гуманітарного факультету 

Університету Григорія Сковороди в Переяславі (Україна), 

Університету національного і світового господарства (Софія, Болгарія), 

Вітебського державного технологічного університету (Республіка 

Тема Модератор Форма 

проведення 

Селф-коучинг як технологія 

самолідерства та управління 

професійними змінами 

Сидоренко Вікторія 

Вікторівна, директорка 

БІНПО, докторка пед.н. 

освітній 

інвент-форум 

Булінг в освітньому процесі: 

попередження та конструктивне 

подолання (кібербулінг, селфіманія, 

інтернет-залежність) 

Лукіянчук Алла Миколаївна, 

т.в.о. заступника директора з 

науково-навчальної роботи, 

к.психол.н. 

майстер-клас 

Застосування технологій 

дистанційного навчання в умовах 

карантинних заходів 

Денисова Анастасія 

Володимирівна, в.о. 

заступника директора з 

навчальної роботи 

вебінар: 

 

Сучасна освіта через призму теорії 

поколінь 

 

Єрмоленко Андрій Борисович, 

завідувач кафедри 

професійної освіти та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін, к. політичних наук 

майстер-клас 

Майбутнє ринку праці: протиборство 

тенденцій, які формують робоче 

середовище до 2030 року  

Єрмоленко Андрій Борисович, 

завідувач кафедри 

професійної освіти та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін, к. політичних наук 

майстер-клас 

Вплив медіаконтенту на свідомість 

особистості 

Коваль Лариса Євгенівна, 

старша викладачка кафедри 

педагогіки, психології та 

менеджменту 

майстер-клас 

Смарт-комплекс для ефективної 

організації занять у системі п(пт)о 

Семілетко В’ячеслав Іванович, 

канд. пед. наук, доцент, 

доцент кафедри професійної 

освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін 

вебінар 

Колесо ідей від модераторів 

освітнього івенту 

Сидоренко В.В., Лукіянчук 

А.М., Денисова А.В., 

Єрмоленко А.Б., Коваль Л.Є., 

Семілетко В.І. 

 

https://profosvita.org/
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Білорусь, Вітебськ), Університету імені Миколи Коперника (Польща, 

Торунь), Інституту економіки Тбіліського державного університету 

імені Іване Джавахишвіли (Тбілісі, Грузія), Білоруського державного 

університету (Республіка Білорусь, Мінськ), Білоруського державного 

економічного університету (Республіка Білорусь, Мінськ), 

Даугавпілського університету (Латвія, Даугавпілс), Економічного 

університету у Вроцлаві (Польща) ГО «Колегіум», Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти  

 Всеукраїнський телеміст з онлайн-трансляцією: «Удосконалення 

сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної 

освіти: виклики, тенденції, акценти», який відбувся 24 вересня 2020 

року напередодні святкування 80-річчя профтехосвіти та об’єднав 

понад 400 освітян, науковців, менеджерів освіти, методичні служби 

всіх рівнів, педагогів професійної і фахової передвищої освіти та 

охопив міста та регіони України: Біла Церква – Київ – Дніпро – Харків 

– Одеса – Кропивницький - Івано-Франківськ – Миколаїв – Полтава – 

Чернігів – Рівне – Черкаси – Суми, став.  

 13 жовтня 2020 року у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти в рамках дванадцятої міжнародної виставки 

«ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ» відбувся Open-studio з 

міжнародною участю «Психолого-педагогічний та інформаційно-

технічний супровід суб'єктів освітнього процесу в умовах пандемії: 

огляд кейсів адаптації і кейсів швидких реакцій». У заході взяли 

участь понад 260 учасників, одночасно були активні132 точки 

підключення (науково-методичні центри, заклади вищої, фахової 

передвищої і післядипломної освіти). У заході взяли участь міжнародні 

учасники: науково-педагогічні працівники філії Акціонерного 

Товариства «Національного центру Підвищення кваліфікації «Орлеу» 

Інституту підвищення кваліфікації Педагогічних працівників по 

Жамбильській області, м. Тараз (Республіка Казахстан) та Білоруського 

державного аграрного технічного університету, м. Мінськ (Республіка 

Білорусь). 

 11 листопада 2020 року відбулася Міжнародна науково-практична 

конференція «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього 

процесу в умовах діджиталізації суспільства». 

 Співорганізаторами Міжнародної конференції виступили: 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, Державна 

установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої 

освіти» Міністерства освіти і науки України, Національний університет 

біоресурсів і природокористування, Інститут інформаційних технологій 

і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, 

Університет прикладних наук Вайенштефан-Тріздорф (Німеччина), 

Вроцлавський природничий університет (Республіка Польща). 

 19 листопада 2020 року базі Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась (у режимі 



62 

 

on-line) Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Інноваційні технології при підготовці фахівців будівельної 

галузі». 

У роботі пленарного засідання взяли участь близько 150 осіб із 14 областей 

України: Сумської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, 

Одеської, Волинської, Рівненської, Закарпатської, Київської, 

Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Вінницької та 

Миколаївської. 

 20 листопада 2020 року у рамках роботи Міжнародної 

спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2020» 

відбулась Студія корпоративного тимбілдингу з теми: 

«ОСОБИСТІСНИЙ БРЕНД ПЕДАГОГА-ПРОФЕСІОНАЛА В 

ОСВІТІ». Студія об’єднала освітян, науковців, менеджерів освіти, 

методичні служби всіх рівнів, педагогів професійної і фахової 

передвищої освіти та охопив міста та регіони України: Біла Церква – 

Київ – Дніпро – Харків – Одеса – Кропивницький – Івано-Франківськ – 

Миколаїв – Полтава – Чернігів – Рівне – Черкаси – Суми тощо. 

Доєднались студенти БІНПО та Національного університету «Києво-

Могилянська академія». 

Понад 210 точок підключення, більше 400 коментарів під час виконання 

інтерактивних вправ і технік, обговорення доповідей, понад 100 

визначень ознак сучасного бренду педагога-професіонала в освіті під 

час інтерактивів – такі результати тригодинного жвавого та емоційно 

забарвленого обговорення цієї актуальної та сучасної теми. 

 26 листопада 2020 року у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти відбулась VI Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція «Психолого-педагогічні аспекти навчання 

дорослих в системі неперервної освіти». 

На конференцію було зареєстровано 445 учасників закладів І-ІV рівнів 

акредитації, закладів фахової, професійно (професійно-технічної) 

освіти, методичних центрів Дніпропетровської, Донецької, Луганської, 

Волинської, Житомирської, Запорізької, Кіровоградської, Київської, 

Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 

Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської 

областей України. Під час заходу було понад 270 точок підключення. 

Міжнародна географія – науково-педагогічні та педагогічні працівники з 9 

країн світу: Білорусі, Грузії, Казахстану, Китаю, Естонії, Польщі, 

США, Франції, України. 

До оргкомітету конференції надійшло 92 доповіді від вітчизняних та 

зарубіжних закладів освіти та наукових установ. 

У роботі конференції взяли участь 23 доктори наук, 29 кандидатів 

наук, науково-педагогічні і педагогічні працівники із вітчизняних 

закладів вищої освіти; 
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 4 грудня 2020 року відбулася VІ Міжнародна науково-практична 

онлайн-конференція «Сталий розвиток – ХХІ століття (наукові 

читання імені Ігоря Недіна)», у якій БІНПО виступив 

співорганізатором і тематичним партнером.  

РЕГІОНАЛЬНІ ЗАХОДИ 

Регіональні науково-практичні семінари 

16 квітня 2020 року на базі Вищого професійного гірничо-будівельного 

училища (м. Горішні Плавні Полтавської обл.) відбувся Регіональний науково-

практичний семінар «Реалізація сучасних освітніх практик при підготовці 

кваліфікованих робітників».  

Даний захід було проведено у рамках співпраці Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти (кафедра методики професійної 

освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, доцент кафедри Кулішов В. С. ) та 

Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Полтавській 

області. Цей захід був логічним завершенням ІІІ-го підсумково-рефлексійного 

етапу курсів підвищення кваліфікації для викладачів професійно-теоретичної 

підготовки та майстрів виробничого навчання і мав на меті обговорення 

організаційно-методичних засад у професійній діяльності робітничих кадрів за 

сучасними моделями навчання та обмін педагогічним досвідом щодо реалізації 

сучасних освітніх практик у професійну підготовку кваліфікованих робітників.  

У роботі науково-практичного семінару взяли участь педагогічні 

працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти Полтавської, 

Київської, Херсонської областей, а також м. Києва. Загальна кількість учасників 

склала 54 особи, представлено 54 статті та 12 виступів на пленарному засіданні. 

 

24 квітня 2020 року відбувся Регіональний науково-практичний семінар 

«Упровадження сучасних освітніх технологій при підготовці 

кваліфікованих робітників» на базі Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН (кафедра методики професійної освіти 

та соціально-гуманітарних дисциплін, доцент кафедри Соболєва С. В.) України 

разом із навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у 

Черкаській області.  

Семінар проходив на заключному етапі курсів підвищення кваліфікації 

групи З-І-17В.  

Участь у семінарі взяли слухачі групи та інші бажаючі.  

За результатами науково-практичного семінару сформований збірник 

наукових праць (25 осіб) та сертифікати учасника Регіонального семінару 

 

21 травня 2020 року на базі Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України і ДНЗ «Одеське вище 

професійне училище морського туристичного сервісу» відбулась (у режимі on-

line) Регіональна науково-практичий семінар «Реалізація перспективного 

педагогічного досвіду у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти», організатором якого була кафедра методики професійної освіти та 
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соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО (в особі старшого викладача С.С. 

Шевчук). Активну участь в організації і проведенні науково-практичної 

конференції взяли: ДНЗ «Одеський ВПУ морського туристичного сервісу», ДНЗ 

«Ізмаїльське вище професійне училище», НМЦ ПТО в Одеській області. 

У рамках проведення пленарного засідання науково-практичного семінару 

було заслухано 8 доповідей, які були цікавими у науково-методичному та 

професійному сенсі. Учасниками семінару було надіслано 46 статей і тез, за 

матеріалами яких заплановано розробка електронного збірники. Загалом 

науково-практичний семінар був представлений більше, ніж 70-ма учасниками. 

У його роботі прийняли участь педагогічні працівники ЗП(ПТ)О Київської, 

Одеської, Полтавської, Херсонської і Миколаївської областей. 

Метою проведення заходу став обмін перспективним педагогічним 

досвідом з питань компетентнісного підходу до реалізації сучасних освітніх 

практик у навчально-організаційну та науково-методичну види діяльності 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 

процесі підготовки кваліфікованих робітників. 

За результатами науково-практичних семінарів підготовлено 3 електронні 

збірники матеріалів, які буде розміщено у електронній бібліотеці НАПН 

України. 

04 червня 2020 р. було проведено Регіональний науково-практичний 

семінар на тему: «Упровадження інноваційних технологій навчання як умова 

мотивації до професійної діяльності» для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації Одеської області. 

Були розглянуті такі питання: 

1. Впровадження інноваційних технологій – основа підготовки сучасного 

конкурентоздатного фахівця.  

2. Інноваційні педагогічні технології та їх застосування в роботі педагогів 

ЗП(ПТ)О. 

3. Психолого-педагогічні умови формування навчальної мотивації 

здобувачів освіти ЗП(ПТ)О. 

4. Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій при 

підготовці фахівців.  

5. Педагогічні умови застосування ігрових технологій при підготовці 

працівників. 

6. Розвиток критичного мислення – основа підготовки майбутнього 

кваліфікованого робітника. 

7. Ефективність впровадження педагогічних технологій у професійну 

підготовку кваліфікованих робітників. 

Кандидатка психологічних наук, старша викладачка кафедри ПП та М 

Лукіянчук А.М. у режимі он-лайн організувала та провела захід регіонального 

рівня до якого долучилися майстри виробничого навчання та викладачі 

професійно-теоретичної підготовки груп З-ІІ-41М та З-ІІ-42В.  

Було розкрито теоретичні аспекти винесених на обговорення питань, 

важливих для забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти у 
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період реформування, а учасники семінару ділилися досвідом практичної 

діяльності. 

Цікавими та неординарними були виступи майстрів виробничого 

навчання відокремленого структурного підрозділу «Училище №3 

Національного університету «Одеська юридична академія». Специфіка 

підготовки майбутніх кваліфікованих робітників для флоту України окреслила 

критерії відбору інноваційних педагогічних технології для впровадження їх у 

практику.  

Кожен учасник науково-практичного семінару підкреслював важливість 

розвитку психолого-педагогічної компетентності педпрацівників у системі 

неперервної освіти. 

 

КРУГЛІ СТОЛИ 

05 лютого 2020 року в Державному професійно-технічному навчальному 

закладі «Бородянський професійний аграрний ліцей» було проведено засідання 

круглого столу з елементами моделювання «Підвищення якості 

професійної освіти: психологічний аспект» Лукіянчук Аллою Миколаївною, 

кандидатом психологічних наук, старшою викладачкою кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти.  

Обговорення нагального питання підвищення якісної професійної освіти 

відзначалося цікавими думками членів педагогічного колективу, особистим 

баченням проблем та можливостей. Учасники круглого столу мали можливість 

проаналізувати психологічні особливості, які необхідно враховувати при 

підготовці майбутніх кваліфікованих робітників.  

Основними здобутками є: 

 створення інформаційного середовища щодо проблеми якості 

професійної освіти; 

 створення моделей абітурієнта, здобувача освіти та ідеального 

випускника; 

 аналіз створених моделей та визначення основних напрямів підвищення 

якості професійної освіти 

 реалізація в роботі з суб’єктами освітнього процесу можливостей, 

резервів розвитку підліткового віку у сучасних умовах навчання професії 

 рефлексія як інструмент самопізнання та саморозвитку педагога 

 позитивне емоційне забарвлення та активна, творча співпраця учасників 

заходу.  

Поєднання теорії та практики при проведенні таких заходів дозволяє 

сучасному педагогові ЗП(ПТ)О підвищувати свою психолого-педагогічну 

компетентність та забезпечувати якість і ефективність освітнього процесу. 

Захід проведено на високому науково-методичному рівні та продуктивно. 

За результатами круглого столу прийнято рішення продовжувати роботу 

зі створення всеукраїнської віртуальної педагогічної спільноти для обговорення 

нагальних проблем системи професійної (професійно-технічної) освіти.  
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05 лютого 2020 рік круглий стіл «Професійний розвиток та 

саморозвиток педагога в умовах безперервної професійної освіти» на базі 

Білоцерківського професійного ліцею. (старший викладач Коваль Л.Є.) 

 

20 лютого 2020 року круглий стіл на тему «Розвиток професійної 

ідентичності майбутніх кваліфікованих робітників» був проведений у 

Білоцерківському професійному ліцеї у рамках місячника методичної роботи, 

на запрошення методиста закладу  

Кандидатка психологічних наук, старша викладачка Лукіянчук Алла 

Миколаївна ознайомила учасників з поняттям професійної ідентичності, та на 

практиці показала можливості її розвитку. 

Співпраця з педагогічним колективом Білоцерківського професійного ліцею 

завжди відзначається позитивним настроєм, оптимізмом та бажанням 

удосконалюватись. 

 

 02 березня 2020 р. старшою викладачкою кафедри педагогіки, психології 

та менеджменту Коваль Л.Є. було проведено круглий стіл «Розвиток 

професійної компетентності педагога засобами медіаосвітніх технологій» У 

заході взяли участь майстри виробничого навчання ЗП(ПТ)О Донецької 

області, що навчаються на курсах підвищення кваліфікації у БІНПО. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття «Професійна інформація» та джерела її отримання.  

2. Педагогічні аспекти медіаграмотності.  

3. Методи використання навичок роботи з інформацією з різних джерел в 

професійній педагогічній діяльності.  

4. Тематичні підсистеми сучасних ЗМІ. 

5. Вплив медіаконтенту на різні вікові категорії.  

6. Прихований вплив медіа на свідомість особистості: вікові, соціальні, 

професійні, національні та інші особливості сприйняття медіатекстів.  

7. Причини популярності медіатекстів (фольклорність основи, 

видовищність жанру, авторська інтуїція, система «емоційних перепадів», опора 

на функцію компенсації, рекреацію тощо).  

 При проведенні заходу слухачі активно обговорювали питання розвитку 

професійної компетентності сучасного педагога. На занятті панувала атмосфера 

творчої співпраці, обміну думками та досвідом роботи.  

 

19 червня 2020р. було проведено круглий стіл у режимі он-лайн на тему: 

«Шляхи профілактики та попередження конфліктів у освітньому 

середовищі» кандидаткою психологічних наук, доценткою кафедри ПП та М 

Торбою Н.Г. 

Були обговорені такі питання: 

1. Проблема виникнення конфліктів у освітньому процесі ЗП(ПТ)О.  

2.Індивідуально-особистісні чинники педагогічних конфліктів . 

3. Створення позитивного соціально-психологічного клімату в 

навчальному закладі, як шлях профілактики конфліктів в освітньому процесі.  
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4. Розвиток конфліктологічної компетентності у системі неперервної 

професійної освіти 

5. Гуманізація освітнього процесу в системі закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти основа попередження конфліктів в системі 

педагог-учень. 

6. Стратегії взаємопорозуміння як психолого-педагогічна основа 

ефективного розв’язання та попередження педагогічних конфліктів.    

 

27 листопада 2020 року у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти проведено засідання круглого столу «Охорона праці у 

сільському та лісовому господарстві». 

Захід був організований кафедрою технологій навчання, охорони праці та 

дизайну. До роботи круглого столу підключилися учасники із понад 100 точок 

доступу, які представляли заклади освіти Полтавської, Вінницької, Харківської, 

Чернігівської, Дніпропетровської, Херсонської, Запорізької областей. Окремо 

хотілося б сказати про участь курсантів Харківського національного 

університету внутрішніх справ. Десять курсантів взяли участь у роботі 

круглого столу. Географія учасників засвідчила про значну зацікавленість до 

теми круглого столу та актуальність питань, які обговорювалися. 

Питання, які розглядалися були пов’язані із ризиками, які супроводжують 

професійну діяльність працівників як у всіх галузях економіки, так і у 

сільському та лісовому господарстві, управління ризиками, формування ризик-

орієнтовного мислення у керівників і працівників, реформування сфери 

охорони праці в сільському та лісовому господарстві України тощо.  

Модератором круглого столу виступив Сахно Олександр Володимирович, 

завідувач кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, який 

наголосив на важливості оцінки ризиків у системі управління охороною праці в 

сільському та лісовому господарстві України, охарактеризував імплементацію в 

національне законодавство директив ЄС у сфері безпеки та гігієни праці.  

На засідання круглого столу було підготовлено 16 доповідей учасників, 

які представляли різні області та регіони України, а саме: Грядуща Віра 

Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій навчання, 

охорони праці та дизайну БІНПО, яка доповіла про етапи та особливості 

проведення реформування системи охорони праці в Україні, необхідність 

визначення ризиків; Уряднікова Інга Вікторівна, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, 

окреслила можливість формування ризик-орієнтованого мислення у фахівців з 

охорони праці за допомогою навичок soft skills; Жук Михайло Васильович, 

кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарної освіти 

Комунальний заклад «Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти», наголосив на необхідності системного підходу до 

впровадження освітніх моделей з підготовки фахівців. Проведення такого 

круглого столу засвідчує зацікавленість у створенні безпечних умов праці на 

виробництві як у керівників, працівників, так і інших учасників трудових 

відносин. Необхідно ділитися досвідом упровадження заходів з метою 
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зменшення ризиків у галузях економіки, створювати системний підхід у 

навчанні майбутніх фахівців, які зможуть ефективно впроваджувати набутий 

досвід у виробництво. 

 

МАЙСТЕР-КЛАСИ 

3 лютого 2020 року на базі Слов’янського багатопрофільного 

регіонального центру професійної освіти ім. П.Ф. Кривоноса (м. Слов’янськ, 

Донецька обл.) кандидатом психологічних наук Торбою Наталією Григорівною 

було проведено майстер-клас на тему «Використання казкотерапії в якості 

техніки здоров’язбереження в роботі педагога ЗП(ПТ)О».  

Задачі майстер класу: розглянути вплив казки на формування основних 

життєвих настанов у сучасного підлітка, визначити основні поняття пов’язані з 

впливом казки на психологічне здоров’я здобувача освіти, використання 

техніки казкотерапії в якості техніки здоров’язбереження, організувати 

практичну частину майстер-класу для демонстрації технології казко-терапії. 

Майстер-клас складався з двох частин теоретичної та практичної. В 

теоретичній частині учасники ознайомились з історичними витоками казки. 

Розглянули казку як процес пошуку сенсу життя як трактування інформації про 

світ і систему взаємовідносин в ньому. 

В практичній частині були створені умови для активної роботи всіх 

учасників майстер-класу. При проведенні майстер класу були використані 

емоційно-насичені відео- та аудіоматеріали, які дозволяли на емоційному рівні 

відчути певні психологічні стани. 

Представлений майстер-клас був актуальним та мав практичну 

спрямованість. Отриману інформацію педагоги зможуть використовувати в 

своїй діяльності та раціонально, оперативно і творчо використовувати 

інноваційні психолого-педагогічні технології з метою підвищення престижу 

робітничих професій і розвитку професійної освіти шляхом гармонізації 

кращих практик і професійних стандартів.  

 

5 лютого 2020 року на базі ДНЗ Сєвєродонецького вищого професійного 

училища (м. Сєвєродонецьк, Луганська обл.) доцентом кафедри «Педагогіки, 

психології та менеджменту» Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти кандидатом психологічних наук Торбою Наталією 

Григорівною був проведений майстер-клас на тему «Використання 

казкотерапії в якості техніки здоров’язбереження в роботі педагога 

ЗП(ПТ)О».  

Мета майстер-класу: ознайомлення та розповсюдження досвіду роботи з 

підлітками методом «Казкотерапії». Казкотерапія – це процес утворення зв’язку 

між казковими подіями та поведінкою у реальному житті. Це процес переносу 

казкових смислів у реальність. Казкотерапія – процес активізації ресурсів, та 

потенціалу особистості.  

В роботі майстекласу брали участь 28 педагогів. Це педагогічні 

працівники та керівники «Новоайдарського професійного аграрного ліцею», 

«Старобільського професійного ліцею», «Рубіжанського професійного хіміко-
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технологічного ліцею», ВП «Регіонального центру професійної освіти ЛНУ 

імені Тараса Шевченка» Старобільське відділення, ВП «Регіонального центру 

професійної освіти ЛНУ імені Тараса Шевченка» Кремінське відділення, 

ДПТНЗ «Привільського професійного ліцею», «Вище професійне училище №92 

м. Сєвєродонецька», ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище» 

Учасники майстер-класу дійшли до фіналу та проявили творчий підхід 

при виконання запропонованих завдань. Ведуча майстер-класу Торба Наталія 

Григорівна надавала активну підтримку всім учасникам заняття.  

У процесі рефлексії учасники майстер-класу прийшли до висновку, що 

використання елементів техніки казкотерапії дають можливість активізувати 

мислення та стимулюють творчий саморозвиток його учасників а також дають 

позитивні результати в якості техніки здоров’язбереження суб’єктів освітнього 

процесу. 

Проведення круглого стола у режимі он-лайн на тему: «Правові 

основи навчання неповнолітніх у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти» 27 травня 2020 р. о 14.00 За посиланням: https://37102887. 

myownmeeting.net (м. Біла Церква) виконавець к.с.-г.н., доцент Сахно О.В. 

 

Також, науково-педагогічні працівники брали участь у міжнародних 

конференціях та заходах: 

15.10.2020 року у секції 1: History of Education, Learning and Training 

Міжнародної конференції «THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF LEARNING» на базі 

Криворізького державного педагогічного університету презентували результати 

свого наукового пошуку чотири представниці ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України: Вікторія Сидоренко (директор 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти), Олена 

Алейнікова (директор Навчально-наукового інституту менеджменту і 

психології), Тетяна Кравчинська (доцент Центрального інституту 

післядипломної освіти), Оксана Дубініна (доцент Навчально-наукового 

інституту менеджменту і психології). 

На секційному засіданні від групи співавторів виступила Вікторія 

Сидоренко з науковою доповіді: «MARKETING OF EDUCATIONAL 

SERVICES FOR CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF 

MODERN EDUCATOR».  

З 01 по 08 грудня 2020 року в межах фінського проєкту підтримки 

реформи української школи «Навчаємось разом» відбувся тренінг  «Стратегія 

розвитку ОІППО: клієнтоорієнтованість та внутрішня система 

забезпечення якості», передбачений програмою тренінгів з розвитку 

потенціалу ОІППО.   

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти 

представила Сидоренко Вікторія, директорка, докторка педагогічних наук, 

сертифікована тренерка НУШ, учасниця багатьох заходів фінського проєкту 

підтримки реформи української школи «Навчаємось разом». 
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29 травня 2020 року науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти взяли участь у  Міжнародній  науково-практичній онлайн 

конференції «Основні напрями розвитку інклюзивної освіти» (Республіка 

Казахстан). 

У квітні цього року академік, доктор економічних наук, професор кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту Хлобистов Є.В. та в.о. завідувача 

кафедри Харагірло В.Є. взяли участь у ХІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Умови економічного  зростання в країнах з 

ринковою економікою». 

В.о. заступника директора Денисова А. В. прийняла участь у VІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Неперервна освіта нового 

сторіччя: досягнення та перспективи” (12.05-18.05.2020 р., м. Запоріжжя). 

 

Проведення такого типу заходів дозволяє залучити досвідчених педагогів-

практиків провідних ЗП(ПТ)О та ЗФПО України до обміну досвідом щодо 

актуальних питань професійної освіти, реалізації освітніх інновацій при 

підготовці конкурентоздатних робітничих кадрів та надає можливості 

педагогам професійної школи опублікувати особисті розробки в електронних 

або друкованих виданнях. 

  

 

 

VІІ. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ  

VІI.2. Підготовка здобувачів на першому (бакалаврському) і  

другому (магістерському) рівнях вищої освіти 

 

Освітня діяльність в Інституті здійснюється за двома напрямами: 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників галузі знань 01 «Освіта» та 

підготовка фахівців. (Ліцензія від 15.11.2016 р., витяг з Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу 

освіти у сфері вищої освіти ЛВ № 01395-000242).  

Ліцензований обсяг місць за формами навчання становить 830 осіб 

Головними завданнями організації освітнього процесу на рівні сучасних 

вимог у 2020 р. були: 

 підготовка всебічно розвиненої особистості, здатної до вибору 

індивідуальної освітньої траєкторії, навчання впродовж усього життя, розвиток 

професійної кар’єри, підприємництва й самозайнятості, яка здобула освітні та 

професійні компетентності відповідно до її інтересів, здібностей, можливостей, 

потреб національної економіки та суспільства; 

 організація людино(студенто)центрованого освітнього середовища на 

компетентнісній основі з урахуванням досвіду, потенційних можливостей, 

інтересів і здібностей замовників освітніх послуг, яке забезпечує 

інноваційність, доступність, прозорість, гнучкість і відкритість освітнього 

процесу; 
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 проведення освітньої, наукової, методичної тощо роботи з реалізації 

державної політики у сфері вищої і професійної (професійно-технічної) освіти, 

визначення шляхів розвитку ключових компетентностей фахівців, їхнього 

безперервного професійного розвитку впродовж життя шляхом формальної, 

неформальної та інформальної освіти; 

 забезпечення інтеграції освітнього процесу, науки і виробництва із 

залученням до освітнього процесу висококваліфікованих працівників 

виробництва та сфери послуг; 

 провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових 

досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, 

підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих 

результатів в освітньому процесі тощо. 

Освітній процес в Інституті ґрунтується з урахуванням основних 

системоутворювальних принципів побудови відкритої освіти, зокрема сприяння 

сталому розвитку, доступності освіти, студенто(людино)центрованого 

навчання, безперервності, системності, гуманізації, варіативності, модульності, 

випереджувального професійного розвитку, академічної доброчесності, 

індивідуалізації і диференціації, моніторингу якості тощо.  

У 2020 р. освітню діяльність БІНПО побудовано за кластерним підходом 

як основною формою взаємодії і партнерства між усіма учасниками 

професійної спільноти, трансформація від лінійної до мережевої (кластерної) 

моделі безперервного професійного розвитку фахівців, інтеграція ресурсів і 

потенціалів структурантів кластеру  
В інституті здобуття вищої освіти здійснюється за договором про 

надання освітніх послуг з юридичними та фізичними особами. Освітній процес 

здійснюється за денною та заочною формами навчання. 

Підготовка фахівців здійснюється за бакалаврським та магістерським 

рівнями вищої освіти. 

Студенти першого рівня вищої освіти (бакалаврського) здобувають 

вищу освіту за спеціальностями 053 Психологія, 015 Професійна освіта 

(Дизайн); другого рівня вищої освіти (магістерського) – за спеціальностями 073 

Менеджмент (Управління навчальними закладами), 073 Менеджмент 

(Адміністративний менеджмент), 053 Психологія (Таблиця 7.1.). 
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Таблиця 7.1. 

Рух контингенту студентів у 2020 р. 

 
 

Особлива увага в інституті приділяється удосконаленню організації освітнього 

процесу, впровадженню нових технологій і методів, властивих відомим 

вітчизняним та європейським університетам.  

Освітній процес забезпечують викладачі кафедр: 

 педагогіки, психології та менеджменту; 

 методики професійного навчання та соціально-гуманітарних 

дисциплін; 

 технологій навчання, охорони праці та дизайну. 

Оцінюючи в цілому рівень організації та науково-методичного 

забезпечення освітнього процесу, слід сказати, що інститут успішно реалізує 

програмні заходи: гнучко та оперативно вносяться необхідні зміни до робочих 

навчальних планів та програм дисциплін, покращується рівень інформаційного 

забезпечення й опанування науково-педагогічними працівниками сучасних 

технологій навчального процесу, оцінювання результатів засвоєння студентами 

знань, умінь та навичок. 

За результатами І семестру 2020-2021 н.р. в інституті відсоток 

успішності в реалізації студентами навчальних планів та робочих програм 

дисциплін складав 100 %. Академічна заборгованість відсутня.  

У 2020 році інститут випустив 90 осіб. 3 них 32 особи отримали диплом 

бакалавра, 58 осіб – диплом магістра.  

Одним із головних завдань у 2020-2021 року визначено формування 

якісного контингенту студентів, з метою збереження та збільшення 

контингенту студентів підсилено увагу профорієнтаційній роботі. Основною 

метою цих заходів є презентація для широких кіл населення міста та області 
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досягнень БІНПО, допомога абітурієнтам при свідомому виборі майбутньої 

професії та закладу вищої освіти. Постійна профорієнтаційна робота 

проводиться у закладах освіти м. Білої Церкви, Київської області, налагоджено 

плідну співпрацю з закладами професійної (професійно-технічної) освіти, 

закладами фахової освіти різних регіонів України, заходи інституту широко 

висвітлюються у соціальних мережах тощо.  

Одним із головних завдань у 2020-2021 року визначено формування 

якісного контингенту студентів, для збереження та збільшення контингенту 

студентів підсилено увагу профорієнтаційній роботі. Основною метою цих 

заходів є презентація для широких кіл населення міста та області досягнень 

Інституту, допомога абітурієнтам при свідомому виборі майбутньої професії та 

закладу освіти. Постійна профорієнтаційна робота проводиться у закладах 

освіти м. Білої Церкви, Київської області, налагоджено плідну співпрацю з 

закладами професійної (професійно-технічної) освіти, закладами фахової освіти 

різних регіонів України, заходи Інституту широко висвітлюються у соціальних 

мережах тощо.  

Інститутом проведена значна робота в усіх напрямах. Проте, сьогодення 

ставить важливі та складні задачі перед вищою освітою загалом, і нашим 

закладом зокрема. В першу чергу це відповідність рівня підготовки 

викладацького складу та якості освіти потребам ринку праці. Нагальною 

потребою перед колективом науково-педагогічних кадрів постає завдання по 

створенню електронних підручників, навчальних посібників та методичних 

розробок 

 

VІI.3. Підвищення кваліфікації для осіб з вищою освітою 

 

Основним контингентом слухачів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників є викладачі професійно-теоретичної підготовки, майстри 

виробничого навчання, старші майстри ЗП(ПТ)О. 

У 2020 році за держбюджетом заплановано 3 категорії слухачів: майстри 

виробничого навчання, викладачі професійно-теоретичної підготовки та старші 

майстри ЗП(ПТ)О в обсязі 2000 осіб (таблиця 2). 

У 2020 році здійснювалась співпраця з НМЦ ПТО у Волинській, 

Закарпатській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, 

Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, 

Сумській, Чернігівській, Черкаській, Херсонській та Харківській та НМК у м. 

Київ. 

Станом на 31.12.2020р. у 2020 р. за бюджетною формою зараховано 2 000 

осіб (100%) і випущено 1997 осіб (99,85%), у т.ч. за очною формою – 

відповідно – 51 осіб і 51 осіб, заочною формою відповідно – 1193 осіб і 1190 

осіб, за очно-дистанційною формою – відповідно – 756 осіб і 756 осіб, 

відраховано три особи: за заочною формою – 1 особу у зв’язку з прийняттям на 

військову службу за контрактом, 2 особи – у зв’язку зі смертю. ) (Таблиця 7.2) 
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Таблиця 7.2.  

Контингент слухачів КПК у 2020 р. 

№ 

з/п 
Категорії слухачів 

Кількість 

слухачів 

Кількість 

груп 

Форма 

навчання 

1 2 3 4 5 

1. 

Старші майстри закладів 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

37 1 Заочна 

35 1 
Очно-

дистанційна 

2. 

Майстри виробничого 

навчання закладів 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

720 26 Заочна 

401 15 
Очно-

дистанційна 

26 1 Очна  

3. 

Викладачі професійно-

теоретичної підготовки 

закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

433 17 Заочна 

323 12 
Очно-

дистанційна 

25 1 Очна  

Разом: 2000 74  

 

Невідповідність фактичного виконання плановим показникам підвищення 

кваліфікації кадрів за кошти державного бюджету за кількістю слухачів та 

формами підвищення кваліфікації пов’язана з коригуванням обласними НМЦ 

ПТО запланованої раніше кількості слухачів курсів підвищення кваліфікації 

через відсутність належного фінансування та плинність кадрів окремих 

працівників, включених у план-графік на 2020 р. 

Таким чином, кількість слухачів курсів підвищення кваліфікації за очно-

дистанційною формою зменшено з 759 до 756 осіб, відповідно, кількість 

слухачів заочної форми навчання збільшено з 1190 до 1193 осіб (таблиця 7.3) 
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Таблиця 7.3 

 
 

Підвищення кваліфікації слухачів у БІНПО в 2020 р. здійснювалось на 

основі нових освітньо-професійних програм (затверджених вченою радою 

БІНПО, протокол № 6 від 26.12.2019 р.), навчальних і робочих навчальних 

планів, робочих програм навчальних модулів, розкладів занять відповідно до 

Плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти України на 2020 р. 

(схваленого вченою радою БІНПО ДЗВО УМО, протокол № 5 від «29» 

листопада 2019 року і затвердженого президентом НАПН України 05.12.2019 

р.).  

У групах слухачів за категоріями викладачі професійно-теоретичної 

підготовки, майстри виробничого навчання ЗП(ПТ)О, підвищення кваліфікації 

здійснювалось за навчальними модулями: трудові відносини та охорона праці, 

педагогічний менеджмент і психологія професійної діяльності, дидактика 

професійної освіти, освітні інновації в професійній діяльності педагога 

професійної (професійно-технічної) освіти, інноваційні технології в закладі 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

У групах слухачів за категорією старші майстри ЗП(ПТ)О, підвищення 

кваліфікації здійснювалось за навчальними модулями: трудові відносини та 

охорона праці, педагогічний менеджмент, дидактика професійної освіти, освітні 

інновації в професійній діяльності педагога професійної (професійно-технічної) 

освіти, цифрові технології в закладі професійної (професійно-технічної) освіти, 

психологія професійної діяльності, модель сучасного закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Робота з організації та контролю освітнього процесу проводилась як в 

межах, так і поза межами інституту на базі замовників освітніх послуг. 

Розглядалися питання організації підвищення кваліфікації слухачів, 

оформлення облікових карток та індивідуальних графіків підвищення 
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кваліфікації, вимоги та тематика підсумкових випускних робіт тощо. 

Завідувачем та методистами відділу, тьюторами груп здійснювався контроль за 

виконанням робочих навчальних планів, відвідуванням занять слухачами КПК. 

З 12 березня 2020 року рішенням Уряду (Постанова КМУ від 11 березня 

2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19») в Україні було запроваджено карантин для усіх 

закладів освіти та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної 

інфекції COVID-19. Відтак, першим кроком з організації освітнього процесу 

у БІНПО було здійснено заходи з нормативно-документального 

забезпечення освітнього процесу в умовах карантину (підготовлено, 

затверджено та доведено до виконавців накази про організацію освітнього 

процесу в умовах обмежувальних заходів, листи керівникам обласних НМЦ 

ПТО щодо організації проведення курсів підвищення кваліфікації під час 

карантину, інструкцію щодо організації роботи слухачів на освітній 

платформі БІНПО «ПРОФОСВІТА» (режим доступу profosvita.org тощо), 

надавалися роз’яснення співробітникам Інституту щодо режиму роботи в 

умовах карантинних заходів. 

Освітній процес у БІНПО здійснюється відповідно до плану-графіка 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти України на 2020 рік та затверджених 

розкладів занять груп на освітній платформі БІНПО «ПРОФОСВІТА» на базі 

LMS Moodle (режим доступу profosvita.org).  

Освітня платформа «ПРОФОСВІТА» включає: бази контактів 

педагогів та здобувачів освіти (зокрема власні e-mail), розклади навчальних 

занять (з відображенням типу занять, часу початку-кінця та інша організаційна 

інформація), агрегатор результатів здобувачів освіти (інформація про виконані 

завдання, тестування.), інструменти обміну інформацією, завданнями і 

зворотним зв'язком (форуми, чати тощо); інші додатки і програми для вивчення 

матеріалу і відпрацювання навичок (у т.ч. за додатковими посиланнями).  

На персональних веб-ресурсах викладачів розміщується як організаційна 

інформація тьюторів навчальних груп (по оформленню облікових даних 

слухачів, розподілу тем випускних робіт, контактної інформації викладачів), 

так матеріали для опрацювання слухачам. Вихід на платформу НПП БІНПО 

здійснюється відповідно розкладів занять, додатково викладачам організовано 

спілкування електронною поштою, створюються групи у Вайбер, на 

платформах для проведення онлайн сесій тощо. 

Безперечною перевагою використання платформи ПРОФОСВІТА є 

доступність матеріалів і навчальних інструментів у будь-якому місці за 

наявності виходу в Інтернет і відповідних паролів. 

Додатково організовано віртуальні комунікативні майданчик для 

проведення онлайн-занять із застосуванням програм відеокоференцій 

myownmeeting.net, zoom, myownconference.com.ua каналу youtube.com тощо. 

З початку 2020 р. на платформі ПРОФОСВІТА науково-педагогічними 

працівниками Інституту створено понад 100 веб-ресурсів для груп слухачів 
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курсів підвищення кваліфікації за категоріями: «Старші майстри закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти», «Майстри виробничого 

навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Викладачі 

професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-

технічної) освіти», «Педагогічні працівники фахової передвищої освіти». 

Одним із пріоритетних напрямів діяльності БІНПО є формування 

позитивного іміджу, забезпечення високої якості підвищення кваліфікації 

фахівців та досягнення конкурентних переваг на ринку освітніх послуг, що 

зумовило застосування системного підходу до моніторингу та оцінювання 

задоволеності замовників освітніх послуг та ключових стейкхолдерів. 

До проведення моніторингових досліджень якості підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі П(ПТ)О залучались НМЦ ПТО у Волинській, 

Закарпатській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, 

Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, 

Сумській, Чернігівській, Черкаській, Херсонській, Харківській областях 

та НМК у м. Київ, керівники і педагогічні працівники ЗП(ПТ)О тощо. 

Для збору первинної інформації при моніторингових дослідженнях 

використовували низку методів, зокрема експертне опитування, інтерв’ю, 

анкетування, тестування, спостереження; аналіз документів, оцінні засоби рівня 

досягнення результатів навчання на курсах підвищення кваліфікації тощо. 

У межах внутрішнього моніторингу якості на базі Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти (БІНПО) щорічно проводяться 

репрезентативні моніторингові дослідження й оцінювання рівня задоволеності 

замовників (споживачів) освітніх послуг підвищення кваліфікації фахівців у 

галузі П(ПТ)О, які спрямовуються на отримання даних про кількісно-якісні 

показники задоволеності різних категорій слухачів та аналіз їхньої динаміки. 

Так, станом на 31.12.2020 р. узагальнено відповіді, надані 855 

респондентами. .(Рисунок 7.1) Анкетування проведено в групах майстрів 

виробничого навчання і викладачів професійно-теоретичної підготовки 

ЗП(ПТ)О, з них:  

 

 
 

Рисунок 7.1. Форми навчання 

 



78 

 

Переважна більшість опитаних – 87,1% вважає, що їхня фахова 

компетентність після закінчення курсів суттєво підвищилась, 12,2% – обрали 

варіант «підвищилась несуттєво», і лише 0,7% вважає, що залишилась без змін.  

З отриманими результатами також корелюють результати діагностики 

загального рівня досягнення результатів навчання на курсах підвищення 

кваліфікації слухачів. (Рисунок 7.2) 
 

 
Рисунок 7.2 Загальний рівень досягнення результатів навчання 

 

Зазначимо, що 97% опитаних планують використовувати отримані знання 

у своїй подальшій професійній діяльності. (Рисунок 7.2.) 

 
Рисунок 7.2. Чи будете використовувати отримані знання у своїй 

практичній діяльності? 

 

Найбільш продуктивними слухачі КПК вважають такі: 1 місце – обмін 

досвідом роботи 705 (82,6%), 2 місце – практичні заняття 590 (69,1%), 3 місце – 

теоретичні заняття 560 (65,6%). (Рискнок 7.4.) 
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Рискнок 7.4 Продуктивність різних форм навчальної роботи 

 

Інтенсивність (напруженість) освітнього процесу в цілому вважають 

оптимальною 79,5%, дуже високою – 20,3%.(Рисунок 7.5) 

 

 

 
Рисунок 7.5. Оцінка інтенсивності освітнього процесу 

 

 

Самооцінку слухачами розвитку ключових компетентностей на курсах 

підвищення кваліфікації під час опанування змістових модулів освітньо-

професійних програм підвищення кваліфікації представлено наступним чином. 

(Рисунок 7.6) 
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Рисунок 7.6 Самооцінка розвитку ключових компетентностей на курсах 

підвищення кваліфікації 

 

Аналіз отриманих даних показників кластеру системи міжособистісних 

відносин «викладач-слухач» свідчить, про позитивну оцінку задоволеності 

замовників (споживачів) освітніх послуг роботою викладацького складу на 

курсах підвищення кваліфікації, що також підтверджується висловленням 

схвальних відгуків щодо конкретних викладачів. 

Систематичний моніторинг якості освітніх послуг дає можливість 

стверджувати про відповідність альтернативних моделей, форм підвищення 

кваліфікації змісту потребам і запитам замовників освітніх послуг, доцільність 

технологій формальної і неформальної освіти. 

Розширено роботу з госпрозрахункової діяльності по підвищенню 

кваліфікації та залучено категорію педагогічних працівників фахової 

передвищої освіти. 

На запити означеної категорії педагогічних працівників розроблено 

унікальну короткотермінову (30 год., 1 ЄКТС-кредит), варіабельну 

програму підвищення кваліфікації після успішного опанування якої 

набуваються або вдосконалюються професійні (фахові, предметні) 

компетентності. 

Варіабельність програми підвищення кваліфікації для педагогічних 

працівників закладів фахової передвищої освіти, тобто змінність, 

взаємозамінність і взаємодовнюваність її змістових складників (тем, 

спецкурсів), дає можливість швидко реагувати на запити споживачів освітніх 

послуг та ключових стейкхолдерів, ураховувати їхні здібності, професійні 

потреби, запити, вибудовувати професійний розвиток фахівців за 

індивідуальною освітньою траєкторією. 

Програму підвищення кваліфікації успішно апробовано в групах 

слухачів КПК закладів фахової передвищої освіти на основі угод про 

співпрацю між БІНПО і закладами фахової передвищої освіти. 

Також розроблено робочі навчальні програми змістових модулів для 

категорії «Педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти» 
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У 2020 р. відкрито 82 групи, зараховано 2783 особи, випущено – 2783 

особи, у т.ч. за програмою підвищення кваліфікації для педагогічних 

працівників закладів фахової передвищої освіти: за очною формою навчання: 

зараховано та випущено – 1099 осіб, за дистанційною формою навчання: 

зараховано та випущено – 1348 осіб, за освітньо-професійними програмами 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О: за очною формою: 

зараховано та випущено – 80 осіб, за очно-дистанційною формою навчання 

зараховано осіб та випущено – 14 осіб, за заочною формою зараховано та 

випущено відповідно – 9 осіб, за дистанційною формою навчання: зараховано 

та випущено 231 особу. 

На 2021 рік на базі БІНПО ДЗВО УМО отримано заявок з підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників на базі 17 обласних НМЦ ПТО та НМК у 

м. Києві (Таблиця 7.4 та рисунок 7.6) 

 

Таблиця 7.4. 

 Контингент слухачів КПК у 2021 р. 

№ з/п НМЦ ПТО (у областях) План 

1 2 3 

1.  Волинська 93 

2.  Донецька 192 

3.  Дніпропетровська 303 

4.  Житомирська 110 

5.  Закарпатська 60 

6.  Киівська  101 

7.  Кіровоградська 115 

8.  Луганська 80 

9.  м. Київ  178 

10.  Миколаївська 130 

11.  Одеська 177 

12.  Полтавська 168 

13.  Рівненська 88 

14.  Сумська 100 

15.  Харківська 111 

16.  Херсонська 94 

17.  Черкаська 145 

18.  Чернігівська 79 

 
Разом: 2324 
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Рисунок 7.6. Контингент слухачів КПК у 2021 р. 

 

Відповідно до плану-графіку у 2021 році за держбюджетом заплановано 3 

категорії слухачів: майстри виробничого навчання, викладачі професійно-

теоретичної підготовки та старші майстри ЗП(ПТ)О в обсязі 2000 осіб (таблиця 

7.5). 

Таблиця 7.5. 

 Напрями та категорії слухачів курсів підвищення 

 кваліфікації БІНПО на 2021 рік 

 
№ 

з/п 
Категорії слухачів 

Кількість 

слухачів 

Кількість 

груп 
Форма навчання 

1 2 3 4 5 

1. 

Старші майстри закладів 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

29 1 Заочна 

39 2 
Очно-

дистанційна 

2. 

Майстри виробничого 

навчання закладів 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

436 15 Заочна 

781 28 
Очно-

дистанційна 

25 1 Очна  

3. 

Викладачі професійно-

теоретичної підготовки 

закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

263 9 Заочна 

390 15 
Очно-

дистанційна 

37 1 Очна  

Разом: 2000 71  

 

Напрямами подальшої роботи на 2020 рік визначено: 
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1. Продовження виконання державного замовлення в повному обсязі; 

2. Реалізацію сучасної державної політики в освітянській галузі на 

основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій 

розвитку освіти та потреб учасників освітнього процесу; 

3. Забезпечення розвитку мережі Інституту з урахуванням потреб 

споживачів, суспільних запитів і державних вимог; 

4. Координація діяльності структурних підрозділів щодо забезпечення 

якості освітньої діяльності, виконання навчальних планів і програм усіх 

категорій підвищення кваліфікації; 

5. Організація моніторингу якості освітнього процесу на курсах 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних ЗП(ПТ)О; 

6. Наповнення сайту Інституту матеріалами, що входять до компетенції 

відділу. 
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VІІІ. НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗВ’ЯЗКИ  

З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

 

VІІІ.1. Науково-інформаційна діяльність та зв’язки з громадськістю. 
 

Науково-інформаційна діяльність БІНПО в мережі Інтернет 

висвітлюється на сайті БІНПО (http://binpo.com.ua/). (Рисунки 8.1) 

 

 
Рисунок 8.1. Представлення інформації на сайті БІНПО 

 

Діяльність інституту широко представлена у соціальних мережах, 

зокрема ресурсами структурних підрозділів та власних сторінок НПП Інституту 

у мережі Facebook. (Рисунок 8.2) 

 

http://binpo.com.ua/
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Рисунок 8.2. Представлення інформації у соціальних мережах 

 

Освітня платформа «ПРОФОСВІТА» (https://profosvita.org) надає 

широке коло можливостей для побудови власної освітньої траєкторії 

педагогічними працівниками закладів освіти. 

З метою висвітлення діяльності і наукових досягнень інституту, 

проведення профорієнтаційної роботи Інститут підтримує зв’язки і співпрацює з: 

– органами виконавчої влади м. Біла Церква, Управлінням освіти і науки 

Білоцерківської міської ради (зав. віділу СТВ Г.Г.Горлова – член Колегії 

управління); 

– міськими виданнями газет «Гриф», «Майдан Брок», «Громадська думка»; 

– ЗОШ, ЗП(ПТ)О, коледжами, технікумом, ліцеями, ЗВО м. Білої Церкви 

та інших районів та областей. 

У 2020 р. в рамках компоненту «Професійні кваліфікації у сфері 

енергоефективності» проєкту «Просування енергоефективності та 

імплементації під керівництвом В.В. Сидоренко було представлено 

аналітико-інформаційне інтерв’ю щодо потреб у нових кваліфікаціях у сфері 

https://profosvita.org/
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енергоефективності й енергозбереження для розроблення та впровадження 

нових освітніх програм у закладах освіти різних рівнів. Директиви ЄС про 

енергоефективність в Україні» (2020-2025) (Рисунок 8.3) 

 

 
Рисунок 8.3. Аналітико-інформаційне інтерв’ю щодо потреб у нових 

кваліфікаціях у сфері енергоефективності й енергозбереження для розроблення 

та впровадження нових освітніх програм у закладах освіти різних рівнів 

 

В структурі сайту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» БІНПО 

містить окрему вкладку загального сайту: http://umo.edu.ua/institutes/ipp 

Електронна пошта: dipodist@ukr.net 

 

VІІІ.2. Інформаційно-комунікаційні технології  

в діяльності установи, закладу. 

 

У БІНПО функціонує комп'ютерний клас, у якому встановлено 11 

комп'ютерів та ВЕБ-студія для проведення занять з дистанційною формою 

навчання. Усі навчальні аудиторії Інституту під'єднано до мережі Інтернет й 

обладнано персональними комп'ютерами викладача і мультимедіа проекторами. 

Кожна з трьох кафедр має по 4 персональні комп'ютери, які мають доступ до 

мережі Інтернет. Усі підрозділи Інституту мають вихід до мережі Інтернет. Вся 

територія Інституту охоплена мережею WI-FI, що дає можливість під’єднувати 

пристрої з WI-FI до мережі Інтернет. Доступ надається провайдером «Магнус-

телеком» на швидкості 50 мегабіт за секунду за типом PPPOE. 

В аудиторії 56 оновлено обладнання та встановлено сучасний комп'ютер, 

монітор 27 дюймів, широкоформатну відеокамеру 720P, сучасні звукові 

колонки. В аудиторії було встановлено SmartTV-телевізор, який дає можливість 

http://umo.edu.ua/institutes/ipp
mailto:dipodist@ukr.net
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транслювати заходи (конференції, круглі столи, семінари, заняття), які 

проводяться на комп'ютері.  

Комп'ютери Інституту зв'язані між собою локальною мережею, що надає 

можливість користувачам цих комп'ютерів за необхідності обмінюватися 

інформацією, використовувати спільні програми. Локальна мережа та 

комп'ютерна база Інституту постійно вдосконалюються та збільшуються. 

Доступ до Веб-ресурсів інституту здійснюється за посиланням на сайт – 

www.binpo.com.ua та за допомогою електронної адреси - binpo@ukr.net 

В працівниками інституту використовується у своїй діяльності 64 одиниці 

комп’ютерної техніки. 

Ступінь зносу ПЕОМ складає: 18-50%. 

Усі робочі місця підключені до мережі Інтернет, кожен структурний 

підрозділ Інституту має свою електронну поштову скриньку. 

Освітній процес у БІНПО здійснюється на освітній платформі БІНПО 

«ПРОФОСВІТА» на базі LMS Moodle (режим доступу profosvita.org).  

Освітня платформа «ПРОФОСВІТА» включає: бази контактів педагогів та 

здобувачів освіти (зокрема власні e-mail), розклади навчальних занять (з 

відображенням типу занять, часу початку-кінця та інша організаційна 

інформація), агрегатор результатів здобувачів освіти (інформація про виконані 

завдання, тестування.), інструменти обміну інформацією, завданнями і 

зворотним зв'язком (форуми, чати тощо); інші додатки і програми для вивчення 

матеріалу і відпрацювання навичок (у т.ч. за додатковими посиланнями).  

На персональних веб-ресурсах викладачів розміщується як організаційна 

інформація тьюторів навчальних груп (по оформленню облікових даних 

слухачів, розподілу тем випускних робіт, контактної інформації викладачів), 

так матеріали для опрацювання слухачам. Вихід на платформу НПП БІНПО 

здійснюється відповідно розкладів занять, додатково викладачам організовано 

спілкування електронною поштою, створюються групи у Вайбер, на 

платформах для проведення онлайн сесій тощо. 

Безперечною перевагою використання платформи ПРОФОСВІТА є 

доступність матеріалів і навчальних інструментів у будь-якому місці за 

наявності виходу в Інтернет і відповідних паролів. 

Серед цифрових технологій, які використовуються на курсах підвищення 

кваліфікації у БІНПО, найпоширенішими є такі: 

 Цифрові технології колективної комунікації. Технології відеозустрічей 

myownmeeting.net, myownconference.com.ua, zoom.us, Skype, jitsi.org, 

youtube.com, для проведення онлайн-заходів у відео- та аудіо- форматах, а саме 

онлайн-занять, веб-конференцій, засідань кафедр та інш. 

 Хмарні технології Google для роботи з документами, розробки 

календарів для візуалізації строків та етапів реалізації проектів, аналітики та 

зворотного зв’язку щодо якості надання освітніх послуг. 

 Соціальні мережі. Facebook, Instagram для обміну персональними 

профілями, а також повідомлення як новин БІНПО, так і наукових, 

законодавчих, нормативно-правових та громадських новин у сфері освіти. 

http://www.binpo.com.ua/
mailto:binpo@ukr.net
https://79914289.myownmeeting.net/
file:///C:/Users/User/Desktop/Новая%20папка%20(8)/myownconference.com.ua
file:///C:/Users/User/Desktop/Новая%20папка%20(8)/zoom.us
file:///C:/Users/User/Desktop/Новая%20папка%20(8)/jitsi.org
https://www.youtube.com/
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 Youtube – як для проведення наукових та освітніх заходів онлайн, так і 

збереження для можливості подальшого переглядів. 

 Технології кіберзахисту. Використання програмних засобів для 

забезпечення інформаційної безпеки Інституту та персональних комп’ютерів 

працівників. 

 Цифрові технології аналізу академічної доброчесності – використання 

програм аналізу плагіату https://www.copyscape.com/, https://unicheck.com/, 

https://www.plag.lv/ та інші. 

 Технології візуалізації освітнього контенту – мультимедійні 

презентації, інфографіка, відеоінфорграфіка, інтелект-карти, таймлайни, QR-

коди, хмари слів, , скрайбінг, гейміфікаціїя, 3d моделювання, доповнена (AR) та 

віртуальна (VR) реальності, відео. 

 Системи електронного тестування та аналітики в освітньому процесі. 

Використання електронних тестів розроблених на платформі profosvita.org, 

впровадження Plickers як хмарної технології фронтального опитування, 

електроних тестів Google Форми, Майстер-Тест, Quizlet, Online Test Pad, 

Тесторіум. 

Створення профілів науково-педагогічних працівників в наукових та 

наукометричних базах даних – ORCID, Web of Science, Google Scholar 

Електронна бібліотека НАПН України. 

З початку 2020 р. на платформі ПРОФОСВІТА науково-педагогічними 

працівниками Інституту створено понад 120 веб-ресурсів для груп слухачів 

курсів підвищення кваліфікації за категоріями: «Старші майстри закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти», «Майстри виробничого 

навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Викладачі 

професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-

технічної) освіти», «Педагогічні працівники фахової передвищої освіти» та 

здобувачів освіти. 

 
 

 

 

https://www.copyscape.com/
https://unicheck.com/
https://www.plag.lv/
https://profosvita.org/mod/page/view.php?id=7984
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ІХ. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІРОБІТНИЦТВО 

 

Продовжується міжнародна співпраця з питань апробації та 

впровадження у професійну підготовку інноваційних технологій навчання та 

сучасного науково-методичного супроводу освітнього процесу (проведення 

спільних заходів на основі договорів про співпрацю). 

Одним з пріоритетних напрямів діяльності БІНПО є встановлення та 

розвиток міжнародних наукових зв’язків із закладами освіти та інституціями 

держав ближнього та далекого зарубіжжя. Мета міжнародного 

співробітництва – розвиток міжнародного співробітництва підвищення 

престижу інституту в наукових колах України та за кордоном, інтеграція у 

світову та європейську систему освіти, зміцнення освітніх, наукових та 

інформаційних зв’язків, підвищення ефективності та якості освітнього процесу, 

організація та забезпечення міжнародної академічної мобільності науково-

педагогічних працівників.  

Міжнародна діяльність інституту ґрунтується на принципах 

демократизму, гуманізму, толерантного ставлення до інших культур та народів. 

Спільна робота із зарубіжними партнерами спрямовується на спільну 

діяльність у галузі науково-дослідної роботи, спільне проведення науково-

практичних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів), . використання 

міжнародного досвіду в освітній діяльності;залучення науково-педагогічних 

працівників БІНПО до вивчення педагогічного досвіду закладів освіти країн-

партнерів, сприяння науковій співпраці учених інституту з іноземними 

колегами тощо 

Для реалізації основної мети вирішуються такі завдання: 

– системне дослідження вітчизняних і світових проблем вищої, 

післядипломної, професійної (професійно-технічної) та/або фахової передвищої 

освіти, інших проблем і напрямів освітньої діяльності; 

– реалізація програм академічної мобільності; 

– забезпечення безперервного професійного розвитку фахівців відповідно 

до вимог державної політики в галузі освіти, роботодавців і ключових 

стейкхолдерів, а також задоволення освітніх потреб особистості споживача 

освітньої послуги; 

– організація та проведення Інститутом підвищення кваліфікації, 

 що може здійснюватися в різних формах (інституційна (очна (денна, 

вечірня), заочна, дистанційна тощо) та за різними видами (навчання за 

програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, 

практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо, стажування, програми 

академічної мобільності). Форми підвищення кваліфікації можуть 

поєднуватись; 

– апробація наукових результатів із різними структурантами системи ї 

освіти, поширення найкращих освітніх практик; 

– сприяння саморозвитку та самоосвіті фахівців шляхом організації 

мережевої взаємодії, обміну досвідом, навчання і співнавчання;  
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– розроблення та апробація варіативних освітніх моделей навчання із 

урахуванням запитів і потреб замовників освітніх послуг у структуруванні 

змісту, доборі технологій і врахування можливостей існуючої інформаційно-

мережевої взаємодії; 

– науково-методичний, організаційний, інформаційно-комунікаційний 

супровід професійного розвитку фахівців; 

– надання консультативної, дорадницької, супервізорської допомоги 

шляхом проведення внутрішньоорганізаційних, змішаних та міжорганізаційних 

форм організації роботи (тренінгів, круглих столів, семінарів, конференцій, 

вебінарів, чатів, відеомостів, відеоконференцій, онлайн студій, вебквестів, 

інтернет-консультацій, коуч-сесій, інтернет-лекцій, семінарів, тренінгів тощо); 

– розповсюдження інформації та забезпечення відкритого доступу до 

наукових досліджень, науково- і науково-методичних розробок, здійснених 

шляхом використання засобів відкритої освіти, мережі дистанційного зв’язку, 

маркетингу знань і освітніх послуг; 

– захисту спільного використання інтелектуальної власності; 

– інтеграції розгалужених освітніх практик до цілісної системи 

безперервної освіти фахівців тощо. 

Міжнародна наукова співпраця здійснюється у рамках міжвідомчих угод 

про науково-педагогічну співпрацю (Таблиця 8.1). 

Міжнародні зв’язки БІНПО постійно поглиблюються та розширюються за 

напрямами співробітництва із закордонними партнерами. У зарубіжних 

наукових виданнях Польші, Німеччини, Латвії, Білорусі, Казахстану 

публікуються наукові статті викладачів БІНПО. Відповідно у збірниках 

міжнародних конференцій, які щорічно проводять кафедри БІНПО, 

публікуються тези педагогів Азербайджана, Біларусі, Грузії, Казахстана, Латвії, 

Естонії, Польщі, США, Фінляндії, тощо. 

Таблиця 8.1 

Міжнародна наукова співпраця БІНПО 

№ 

з/п 
Країна-

партнер  
Установа-партнер Тема співробітництва 

Документ, відповідно до 

якого здійснюється 

співробітництво, термін 

його дії 

1 2 3 4 5 

1. Казахстан  

АТ «Національний 

центр підвищення 

кваліфікації «Орлеу» 

«Інститут 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників по 

Жамбилській 

області» Республіки  
(Тараз, Казахстан) 

Забезпечення якості 

освіти, підготовка 

компетентних 

конкурентоздатних 

фахівців, проведення 

спільних заходів 

(науково-практичних 

конференцій, 

семінарів, круглих 

столів тощо), 

організація наукового 

консультування 

заходів, розробка та 

проведення спільних 

Меморандум про 

співпрацю від 30.11.2015 

р., термін дії - безстроково  
Реєстраційний номер №10  
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інноваційних проектів 

2. Польща 

Краківською 

Академією ім. Фрича 

Моджевського 

(Польша, м. Краків) 

Партнерські 

відносини між 

закладами вищої 

освіти в галузі 

навчання та наукових 

досліджень 

Договір про співпрацю від 
12.10.2016 р.  

термін дії – безстроково 
 

Реєстраційний номер №1  

3. Польща 

Вища Школа 

Економіко-

Гуманітарна (ВШЕГ) 
(Бельсько-Бяла, 

Польша) 
  

Розвиток 

співробітництва між 

закладами вищої 

освіти в галузі 

навчання та наукових 

досліджень 

Договір про співпрацю від 
25.06.2018 р.  

термін дії - безстроково  
Реєстраційний номер № 

35  

4. 
Республіка 
Білорусь 

Заклад освіти 

«Мінський 

державний 

професійно-

технічний коледж 

кулінарії» 

Впровадження 

інноваційних 

технології навчання в 

ЗП(ПТ)О 

Договір про співпрацю від 

09 грудня 2016 р. 
термін дії – 5 років 

 
Реєстраційний номер № 20 

5. 
Республіка 
Білорусь 

Заклад освіти 

«Республіканський 

інститут професійної 

освіти» (м. Мінськ) 

Партнерські 

відносини між 

закладами вищої 

освіти в галузі 

навчання та наукових 

досліджень 

Договір про співпрацю від 

05 квітня 2015 р. 
термін дії – 5 років 

 
Реєстраційний номер № 2  

6. 
Республіка 

Хорватія 
Рar University College 

Організація 

професійного 

партнерства, 

зміцнення освітніх, 

наукових та 

інформаційних 

зв’язків, підвищення 

ефективності та якості 

освітнього процесу 

Угода про міжнародну 

співпрацю від 02 жовтня 

2020 р. 
термін дії – 5 років 

 
Реєстраційний номер № 

120  

7. 
Республіка 

Хорватія 

Juraj 

Dobrila University of 

Pula 

Організація 

професійного 

партнерства, 

зміцнення освітніх, 

наукових та 

інформаційних 

зв’язків, підвищення 

ефективності та якості 

освітнього процесу 

Угода про міжнародну 

співпрацю від 02 жовтня 

2020 р. 
термін дії – 5 років 

 
Реєстраційний номер № 

121  

 

 

У рамках підписаних угод з закордонними закладами освіти науково-

педагогічні працівники беруть участь у міжнародних конференціях, семінарах; 

круглих столах, проходять стажування в закордонних закладах освіти. 
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Рисунок 8.4. Підписання у угоди про міжнародну співпрацю від 02 жовтня 

2020 р Juraj Dobrila University of Pula 

 

 8. Міжнародне стажування НПП БІНПО: Коваль Л.Є. участь у 

стажуванні м. Люблін університет ім. Вінсента Поля . Тема: ««Інноваційні 

аспекти управління сучасними закладами освіти» (09.12-13.12.2019) (не 

увійшло до звіту 2019); Лукіянчук А.М. стажування Collegium Civitas (Варшава, 

Польща) 120 год 08.11.2019- 13.12.2019.( не увійшло до звіту за 2019 р.). 

Із 27.09.2020 по 02.10.2020 року науково-педагогічні працівники 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України у межах програми академічної 

мобільності пройшли міжнародне науково-педагогічне стажування у м. Пула 

(Республіка Хорватія) на базі Juraj Dobrila University of Pula. 

Учасниками міжнародного стажування стали 70 науково-педагогічних 

працівників із різних закладів вищої освіти України, а також Словенії, Хорватії, 

Польщі. 

У міжнародному науково-педагогічному стажуванні взяли участь 9 

науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України: Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук; 

Євгеній Хлобистов, академік Академії економічних наук України, доктор 

економічних наук, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту; 

Анастасія Денисова, в.о. заступниці директорки з науково-навчальної роботи; 

Андрій Єрмоленко, завідувач кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат політичних наук, доцент; 

Олександр Сахно, завідувач кафедри технологій навчання, охорони праці та 

дизайну, кандидат сільськогосподарських наук, доцент; Віра Харагірло, в.о. 

завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту; Алла Лукіянчук, 

вчений секретар, кандидат психологічних наук; Володимир Кулішов, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін; Світлана Шевчук, старший викладач кафедри 

методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін. 

Міжнародне стажування включало навчання науково-педагогічних 

працівників за п’ятьма модулями програми: 
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Module 1. Peculiarities of educational systems and organization of educational 

process in EU countrie. 

Module 2. Currents Issues and Future of Modern Legal Education under 

World’s Innovative Development.  

Module 3. Advanced Use of Technology Enhanced Learning in Higher 

Education».  

Module 4. Education and Social Inclusion.  

Module 5. The Future School: What Competencies Do we Need and Are we 

Bold to Dream? 

Стажування включало дистанційний та очний етапи навчання. 

Дистанційний етап охоплював чотирнадцять вебінарів та майстер-класів, 

присвячених питанням супервізії професійної діяльності науково-педагогічних 

працівників, психологічним проблемам суб’єктів освітнього процесу в умовах 

пандемії, професійному вигоранню педагога, труднощам науковців під час 

самостійної публікації, упровадженню інноваційних технологій та штучного 

інтелекту тощо.  

Під час дистанційного етапу стажування науково-педагогічні працівники 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти виступили 

спікерами, провівши майстер-класи, вебінари, зокрема: «Трансформация рынка 

труда как фактор формирования запроса к сфере профессионального 

образования» (доц. Андрій Єрмоленко); «Застосування технологій 

дистанційного навчання в умовах карантинних заходів» (ст. викл. Анастасія 

Денисова); «Инновационная деятельность педагога как фактор его 

профессионального развития» (ст. викл. Віра Харагірло); «Буллинг в 

образовательной среде: профилактика и преодоление» (ст. викл. Алла 

Лукіянчук); «Оценка рисков в системе управления охраной труда» (доц. 

Олександр Сахно). 

29.09.2020 в межах очного етапу науково-педагогічного стажування 

відбулася ІІІ-а Міжнародна науково-практична конференція «Єдиний 

освітній простір: Україна-ЄС». Метою конференції стала активізація 

співпраці між освітянської спільнотою України та держав-членів 

Європейського Союзу щодо вивчення кращих європейських практик розвитку 

сучасної освіти і науки визначення шляхів та напрямів формування ефективної 

системи освіти і науки в Україні з урахуванням європейського досвіду та 

національних пріоритетів. Серед напрямів роботи – освіта, медична освіта, 

інформаційні технології, право. 

Із вступним словом (Opening Remarks) до учасників Міжнародної науково-

практичної конференції виступили: Вальтер Болюнчич, доктор наук, 

професор (Університет Пули імені Юрая Добрили, проректор з питань 

співпраці, інновацій та трансферу технологій, Хорватія); Ірина Сопілко, 

доктор юридичних наук, професор (Національний авіаційний університет, 

декан юридичного факультету); Анджей Сабачук, доктор наук (віце-ректор 

Східноєвропейської мережі університетів, мережі католицьких університетів 

Люблінського католицького університету Івана Павла II); Невенка Татковіч, 

доктор наук, професор (Університет Пули імені Юрая Добрили, Хорватія); 
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Вікторія Сидоренко, докторка педагогічних наук (директорка 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університету менеджменту освіти» НАПН України); Євген Хлобистов, 

академік Національної академії економічних наук України (Білоцерківський 

інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університету менеджменту 

освіти» НАПН України). 

На Міжнародній конференції працювало три секції: «EU EDUCATIONAL 

SPACE: PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL DIRECTION», «EU 

EDUCATIONAL SPACE: THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT», 

«JURISPRUDENCE AND LEGAL EDUCATION: UKRAINE - EUROPE». 

Першу секцію Міжнародної конференції «EU EDUCATIONAL SPACE: 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL DIRECTION» модерувала 

Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО. Під час роботи секції було 

представлено 15-ть доповідей, які стосувалися актуальних питань філософії 

освіти, освітнього менеджменту, фінансування індивідуальної мобільності 

вченого, особливостей дистанційного навчання студентів, створення 

безпечного освітнього середовища тощо. На першій секції Міжнародної 

науково-практичної конференції науково-педагогічні працівники БІНПО 

виступили з науковими доповідями: Вікторія Сидоренко з доповіддю «Soft 

Skills as an educational trend and a necessary development component for a 

vocational lifelong education teacher» (Sydorenko V., 2020), Анастасія Денисова з 

доповіддю «Labor relations in the field of professional (vocational) education: 

theoretical and applied aspect» (Sydorenko V., Sakhno O., 2020), Андрій 

Єрмоленко з доповіддю «Innovative principles of development of methodical 

competence of modern teacher of vocational education» (Yermolenko A., 2020). 

Упродовж очного етапу міжнародного стажування науково-педагогічні 

працівники БІНПО стали активними учасниками таких тренінгів, майстер-

класів, наукових дискусій: «Innovative technologies and artificial intelligence in 

higher legal field of scienceeducation and practical jurisprudence» (модераторка 

Оксана Миронець, Україна), «Komunikacja prawnicza w doradztwie prawnym» 

(модераторка Joanna Osiejewicz, Poland), «Project approach in the activities of a 

modern educational institution and subsidy tools for financing the individual mobility 

of scientists, doctoral students» (модераторка Вікторія Шкляр, Україна), 

«Іndicators of innovation activity in the field of science and education» 

(модераторка Joanna Osiejewicz, Poland), «A modern teacher of legal disciplines in 

higher education as a guarantor of the training of lawyers of the new world order» 

(модераторка Оксана Миронець, Україна). Також взяли участь у 

методологічному семінарі «Individual mobility. For what? Scientific and 

professional career. New skills/ qualifications/ opportunities», дискусії-діалозі 

«Association Agreement a new model for Ukraine», «Coordination of interaction 

between the state, business and science». 

У межах міжнародного науково-педагогічного стажування підписано 

угоди про міжнародну співпрацю між Білоцерківським інститутом 

неперервної професійної освіти та двома університетами Республіки 

Хорватія: Рar University College і Juraj Dobrila University of Pula. 
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Пульський університет імені Юрая Добріле (Juraj Dobrila University of 

Pula), який відвідали учасники міжнародного стажування, знаходиться в Топ-10 

кращих закладів вищої освіти в Хорватії. Університет був заснований 

у 2006 році та складається з п’яти факультетів: Факультет економіки і туризму 

ім. доктора Мійо Мірковича (Odjel za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirković»; 

Факультет гуманітарних наук (Odjel za humanističke znanosti); Факультет 

музики (Odjel za glazbu); Факультет з викладання італійською мовою (Odjel za 

studij na talijanskom jeziku); Факультет підвищення кваліфікації вчителів та 

вихователів (Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja). На сьогодні в 

університеті навчається понад 6 тис. студентів, працює 290 науково-

педагогічних працівників. Університетська бібліотека вміщує у своїх фондах 

більше 200 000 томів. 

Угоду про міжнародну співпрацю між БІНПО та Пульським університетом 

імені Юрая Добріле (Juraj Dobrila University of Pula) підписано з метою 

організації професійного партнерства, зміцнення освітніх, наукових та 

інформаційних зв’язків, підвищення ефективності та якості освітнього 

процесу. 

Для реалізації основної мети Угоди сторони домовилися вирішувати такі 

завдання: 

– системне дослідження вітчизняних і світових проблем вищої, 

післядипломної, професійної (професійно-технічної) та/або фахової передвищої 

освіти, інших проблем і напрямів освітньої діяльності; 

– реалізація програм академічної мобільності; 

– забезпечення безперервного професійного розвитку фахівців відповідно 

до вимог державної політики в галузі освіти, роботодавців і ключових 

стейкхолдерів, а також задоволення освітніх потреб особистості споживача 

освітньої послуги; 

– організація та проведення Інститутом підвищення кваліфікації, що 

може здійснюватися в різних формах (інституційна (очна (денна, вечірня), 

заочна, дистанційна тощо) та за різними видами (навчання за програмою 

підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, 

тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо, стажування, програми 

академічної мобільності). Форми підвищення кваліфікації можуть 

поєднуватись; 

– апробація наукових результатів із різними структурантами системи 

ї освіти, поширення найкращих освітніх практик; 

– сприяння саморозвитку та самоосвіті фахівців шляхом організації 

мережевої взаємодії, обміну досвідом, навчання і співнавчання; 

– розроблення та апробація варіативних освітніх моделей навчання із 

урахуванням запитів і потреб замовників освітніх послуг у структуруванні 

змісту, доборі технологій і врахування можливостей існуючої інформаційно-

мережевої взаємодії; 

– науково-методичний, організаційний, інформаційно-

комунікаційний супровід професійного розвитку фахівців; 

– надання консультативної, дорадницької, супервізорської допомоги 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2006
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шляхом проведення внутрішньоорганізаційних, змішаних та 

міжорганізаційних форм організації роботи (тренінгів, круглих столів, 

семінарів, конференцій, вебінарів, чатів, відеомостів, відеоконференцій, 

онлайн студій, вебквестів, інтернет-консультацій, коуч-сесій, інтернет-

лекцій, семінарів, тренінгів тощо); 

– розповсюдження інформації та забезпечення відкритого доступу до 

наукових досліджень, науково- і науково-методичних розробок, здійснених 

шляхом використання засобів відкритої освіти, мережі дистанційного 

зв’язку, маркетингу знань і освітніх послуг;  

– захисту спільного використання інтелектуальної власності; 

– інтеграції розгалужених освітніх практик до цілісної системи 

безперервної освіти фахівців тощо. 

Другий заклад, з яким підписано угоду про співпрацю та партнерство в 

галузях академічного і професійного співробітництва, вищої освіти і освіти 

дорослих, обміну інноваціями – це Рar University College. Особливістю цього 

закладу є навчання студентів в невеликих за кількісним складом групах за 

програмами навчання, розробленими спільно з німецькими й американськими 

освітніми закладами. Рar University College бере участь у проєктах Erasmus+ із 

2017 року. На сьогодні – це 30 проєктів Erasmus+, пов’язаних із 

підприємництвом, працевлаштуванням, цифровою грамотністю, спортивним 

менеджментом і фінансами. 

Угоду про співпрацю підписали Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, 

та Гордана Ніколич, декан Рar University College, doc.dr.sc., заступниця декана 

Бісера Каранович, doc.dr.sc. 

Науково-педагогічні працівники БІНПО ознайомились із системою вищої 

освіти у м. Рієка та м. Пула, дізнались про реалізацію інноваційних підходів і 

принципів до навчання і виховання студентів, зміст, форми та інноваційні 

технології підвищення вчителів та вихователів, програми академічної 

мобільності тощо. 

Науково-педагогічні працівники БІНПО отримали сертифікат про 

проходження міжнародного стажування (4,5 ЄКТС-кредити) за підписами 

організаторів та співорганізаторів конференції, англомовний додаток до нього 

за напрямом професійної діяльності учасника, опублікували статті у журналі 

з наукометричною індексацією Web of Science (Sydorenko et al., 2020), статті 

в міжнародному журналі «Fundamental and applied researches in practice of 

leading scientific schools» (Sydorenko, 2020; Sydorenko, Sakhno, 2020; 

Yermolenko, 2020), отримали сертифікати як тренери про проведення майстер-

класів, вебінарів на першому – дистанційному – етапі стажування.  

Учасники міжнародного науково-педагогічного стажування 

познайомились із культурною спадщиною Хорватії та Словенії; зустрілись із 

своїми колегами із країн ЄС; обмінялись перспективним досвідом організації 

освітнього процесу, забезпечення його якості в умовах сучасних 

соціокультурних та освітніх викликів; встановили контакти для майбутнього 

співробітництва з європейськими науковцями, освітянами, здобувачами освіти. 
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X. РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

 

X.1. Кількісний та якісний склад членів Вченої ради 

Склад Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України затверджено наказом № 20-02/8 від 20.01.2020. До складу Вченої ради 

входять 17 осіб, зокрема: директор БІНПО, два заступники, учений секретар, 

голова профспілкового комітету, завідувачі кафедр, завідувачі відділів, 

головний бухгалтер, інспектор відділу кадрів, провідний юрисконсульт, голова 

студентського самоврядування, науково-педагогічні працівники, з них – 3 

доктори наук та 7 кандидатів наук, 1 представник студентського 

самоврядування. Голова вченої ради – В.В.Сидоренко, директорка, докторка 

педагогічних наук, учений секретар – А.М.Лукіянчук, кандидатка 

психологічних наук. 

 

X.2. Кількість запланованих і проведених засідань. 

У 2020 році було заплановано 6 засідань Вченої ради, проведено 8 

засідань Вченої ради. 

 

X.3. Перелік основних питань, що розглядалися на засіданнях 

(згрупувати тематично) 

 

Основні питання, розглянуті на засіданнях Вченої ради БІНПО: 

1. Організаційні: про організацію освітнього процесу, про роботу інституту 

за півріччя і за рік, про навчальне навантаження науково-педагогічних 

працівників кафедр інституту, про виконання рішень Вченої ради, 

затвердження плану роботи інституту на 2021 рік в межах кластерного підходу, 

звіти про роботу кафедр і відділів інституту, роботу інституту за півріччя і за 

рік, про роботу Відбіркової комісії, про виконання плану-графіка підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників державних закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, про «Методичну скарбничку» як інноваційний 

ресурс вивчення, узагальнення і поширення сучасних освітніх практик, про 

іміджеву роботу БУНПО. 

 

Затверджено та введено в дію нормативно-правове забезпечення: 

- Положення про дистанційне навчання у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти 

- Положення про дотримання принципів академічної доброчесності у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. 

- Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну 

комісію ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти. 

- Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів 

про вищу освіту державного зразка в Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти 
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- Положення про кафедру 

- Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності у 

Білоцерківському інституту неперевної професійної освіти 

- Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних 

працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Білоцерківський 

інституту неперервної професійної освіти 

- Положення про силабус навчальної дисципліни у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти 

- Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 

- Порядок проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти та укладення з ними трудових договорів 

(контрактів) 

 

2. Про освітню та навчально-методичну діяльність: про роботу відділів 

щодо забезпечення якості освітнього процесу, про організацію освітнього 

процесу курсів підвищення кваліфікації на дистанційному етапі навчання, про 

забезпечення якості освітнього процесу КПК на компетентнісній основі за 

різними моделями і формами навчання, про формування системи професійних 

кваліфікацій і створення єдиного освітнього середовища професійної 

(професійно-технічної) освіти у БІНПО, про аналіз науково-методичного 

забезпечення освітнього процесу у БІНПО у 2020 р., про моніторинг якості 

освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників державних ЗП(ПТ)О, про профорієнтаційно-рекламну стратегію 

інституту щодо залучення здобувачів освіти в 2020 р, про затвердження 

силабусів навчальних дисциплін, про затвердження науково (навчально-) 

методичних матеріалів. 

 

3. Про наукову діяльність: про виконання НДР кафедрами, про зміну 

відповідальних виконавців підтем кафедр МПОтаСГД й ТНОПтаД, про зміну 

підтеми НДР кафедри ТНОПтаД, про стан науково-дослідної діяльності кафедр 

БІНПО за підтемами НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті формування та розвитку 

професійної компетентності» (РК № 0117U002381) (01.01.2017 р. – 

31.12.2021 р.)»: прикладні результати та інновації, про авторське право в 

науковій діяльності кафедри та дотримання принципів академічної 

доброчесності в процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти, про публікаційну стратегію 

вченого: наукові публікації в періодичних виданнях, включених до 

наукометричних баз даних (Scopus, WebofScienceCoreCollection), про розвиток 

державно-приватного партнерства для якісної підготовки кваліфікованих 

робітників професійної (професійно-технічної) освіти. Розширення зв’язків із 

замовниками освітніх послуг і ключовими стейкхолдерами, про перспективи і 

практична реалізація міжнародної грантової діяльності у БІНПО,  
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4. Кадрові: про кадрове забезпечення освітнього процесу, 

про затвердження «Порядку проведення конкурсного відбору під час заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти», про рейтинг науково-педагогічних 

працівників інституту, про рекомендацію кандидатур до обрання за конкурсом 

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, про 

рекомендацію про присвоєння вченого звання. 

 Вчена рада в повному обсязі виконувала керівну функцію в 

діяльності БІНПО.   
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XI. КАДРИ 

 

 

 Загальна кількість посад штатних працівників - 67, із них науково-

педагогічних працівників БІНПО – 32, зовнішні сумісники – 7,  внутрішні 

сумісники – 8 осіб. 

Кількісно-якісний склад НПП: доктори наук – 6, кандидати наук – 12, без 

наукового ступеня – 6 осіб. 

У 2020 році здійснено підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників БІНПО 

1. Сахно О.В., Денисова А.В., Грядуща В.В., Удовик С.І. - Курси підвищення 

кваліфікації за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки «Інформаційно-

комунікаційні технології в освіті» Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького. 

2. Сахно О.В., Удовик С.І. Підвищення кваліфікації за програмою викладачів з 

охорони праці вищих навчальних закладів. 

Професійний розвиток науково-педагогічних працівників - стажування 

1. Коваль Л.Є. участь у стажуванні м. Люблін університет ім. Вінсента Поля . 

Тема: ««Інноваційні аспекти управління сучасними закладами освіти» 

(09.12-13.12.2019) (не увійшов до звіту 2019) 

2. Лукіянчук А.М. стажування Collegium Civitas (Варшава, Польща) 120 год 

08.11.2019- 13.12.2019. Не подано до звіту за 2019 р. 

3. З 27.09.2020 по 02.10.2020 року пройшло міжнародне науково-педагогічне 

стажування у м. Пула, Республіка Хорватія, на базі Juraj Dobrila University 

of Pula. 

У міжнародному науково-педагогічному стажуванні взяли участь 9 науково-

педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України: Вікторія 

Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук; Євгеній 

Хлобистов, академік Академії економічних наук України, доктор економічних 

наук; Анастасія Денисова, в.о. заступниці директорки з ННР; Андрій 

Єрмоленко, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін; Олександр Сахно, завідувач кафедри технологій 

навчання, охорони праці та дизайну; Віра Харагірло, в.о. завідувача кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту; Алла Лукіянчук, вчений секретар; 

Олександр Кулішов, доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін; Світлана Шевчук, старший викладач кафедри 

методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін. 

 

XІІ. ФІНАНСУВАННЯ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Інститут відповідно до договору оренди № 1883 від 23.09.2016 року 

знаходиться в орендованих приміщеннях загальною площею 825,35 кв. м.  

За загальним фондом державного бюджету (6551060 «Підготовка кадрів та 

підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами 
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вищої освіти») за 2020 рік Інститут профінансовано на загальну суму 7676700 

грн, що становить 100% від запланованої.  

За спеціальним фондом державного бюджету на реєстраційний рахунок за 

2020 рік надійшли кошти від надання платних освітніх послуг (підвищення 

кваліфікації та підготовка фахівців) на загальну суму 1564900 грн., які було 

використано для відновлення матеріальної та технічної баз Інституту для 

повноцінного функціонування, безперебійної і своєчасної організації роботи 

установи, забезпечення освітнього процесу.  
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XІІІ. ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАПН УКРАЇНИ 

НА 2016-2022 РОКИ 

 

Інформація про виконання Стратегії розвитку Національної академії 

педагогічних наук України на 2016-2022 роки. відповідно до «Орієнтовних 

щорічних індикаторів розвитку НАПН України», представлених у додатку до 

Стратегії. (Таблиці 13.1 ,13.2, 13.3, 13.4) 

Таблиця 13.1  

Індикатори 

розвитку НАПН України 

за 2020 рік 

 

№ Назва індикатора розвитку 
Значення 

індикатора 

1. Якість досліджень і розробок та результативність їх упровадження  

1.1 Середній індекс цитувань (h-індекс) учених2 3,53 

1.2 Кількість видань НАПН України, які входять до 

наукометричних баз даних3 

 

1.3 Кількість інноваційних освітніх, педагогічних і 

психологічних технологій, розроблених ученими НАПН 

України 

 

1.4 Кількість організацій України, у яких відбулося фактичне 

впровадження результатів досліджень і розробок, що 

привело до конкретної інновації 

 

2. Вплив на державну освітню і наукову політику та громадську думку 

щодо вирішення актуальних проблем гуманітарної сфери суспільного 

життя 

2.1 Кількість нормативно-правових актів, прийнятих за 

ініціативи/участі експертів НАПН України 

 

2.2 Кількість програм, репортажів, виступів у ЗМІ про 

діяльність НАПН України 

 

2.3 Кількість публікацій про діяльність НАПН України у 

друкованих ЗМІ та мережі Інтернет 

 

2.4 Відсоток недержавного фінансування  

3. Дослідницький потенціал науковців 

3.1 Середній вік персоналу 46,5 

3.2 Відсоток штатних наукових працівників за основним 

місцем роботи 

78,1 

3.3 Відсоток керівників наукових підрозділів підвідомчих  

                                                 
2  Відповідно до створених профілів у GoogleScholar середній індекс визначається як середнє 

арифметичне: відношення суми всіх індексів учених установи до їх загальної чисельності. 
3  Ураховуються наукові періодичні видання, монографії, матеріали конференцій, які 

індексуються наукометричними базами даних WebofScienceCoreCollection, Scopus, EBSCOdatabases, 

що підтримують SearchableCitedReferences (AcademicSearchComplete, AcademicSearchPremier, 

EducationResearchComplete, EducationSource та ін.), IndexCopernicusInternational тощо. 
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№ Назва індикатора розвитку 
Значення 

індикатора 

наукових установ та університету з науковим ступенем 

доктора наук віком до 45 років 

3.4 Відсоток керівників наукових підрозділів підвідомчих 

наукових установ та університету з науковим ступенем 

доктора наук віком 45-60 років 

33 

3.5 Відсоток за основним місцем роботи докторів і кандидатів 

наук від кількості штатного за основним місцем роботи 

наукового персоналу  

70,5 

3.6 Відсоток здобувачів ступеня доктора філософії і доктора 

наук від загальної чисельності наукових працівників за 

основним місцем роботи 

 

3.7 Середнє значення конкурсу на вступ в аспірантуру/ 

докторантуру за державним замовленням4 

 

3.8 Кількість захищених у звітному році 

аспірантів/докторантів установи, у тому числі з 

урахуванням випуску минулих років 

 

3.9 Кількість спеціалізованих учених рад і спеціальностей, за 

якими захищаються дисертації 

 

3.10 Кількість наукових шкіл  
 

4.1 Кількість публікацій у зарубіжних виданнях (включаючи, 

матеріали конференцій)  

4 

4.2 Відсоток публікацій у зарубіжних виданнях (включаючи, 

матеріали конференцій) із загальної кількості публікацій 

працівників НАПН України 

3,5 

4.3 Кількість публікацій англійською та іншими іноземними 

мовами  

20 

4.4 Відсоток публікацій англійською та іншими іноземними 

мовами із загальної кількості публікацій працівників 

НАПН України  

17,7 

4.5 Кількість публікацій у виданнях, які входять до 

наукометричних баз даних5 

13 

4.6 Відсоток публікацій у виданнях, які входять до 

наукометричних баз даних із загальної кількості 

публікацій працівників НАПН України 

11,5 

4.7 Кількість видань НАПН України, заснованих та/або  

                                                 
4  Зазначається кількість поданих заяв на 1 місце в аспірантурі/докторантурі за державним 

замовленням у звітному році. 
5  Ураховуються монографії, статті у наукових періодичних виданнях, тези у матеріалах 

конференцій тощо, що індексуються наукометричними базами даних WebofScienceCoreCollection, 

Scopus, EBSCOdatabases, що підтримують SearchableCitedReferences (AcademicSearchComplete, 

AcademicSearchPremier, EducationResearchComplete, EducationSource та ін.), 

IndexCopernicusInternational тощо. 
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№ Назва індикатора розвитку 
Значення 

індикатора 

виданих спільно з зарубіжними партнерами 

4.8 Кількість структурованих докторських програм з 

подвійними дипломами (спільно із зарубіжними 

партнерами) 

 

4.9 Кількість міжнародних освітніх та наукових проектів  

4.10 Кількість учених – членів іноземних академій, 

міжнародних наукових товариств 

 

4.11 Кількість учених, які беруть участь у міжнародній 

експертній діяльності 

 

4.12 Кількість учених, які виїжджали за кордон з метою 

стажування, навчання, підвищення кваліфікації, 

викладацької роботи, проведення наукових досліджень 

9 

4.13 Кількість зарубіжних видань, у яких учені беруть участь 

як члени редколегій, рецензенти 

1 

4.14 Кількість наукових заходів, організованих спільно із 

зарубіжними партнерами 

 

4.15 Кількість членів НАН України та національних галузевих 

академій наук серед працівників НАПН України за 

основним місцем роботи 

 

4.16 Кількість лауреатів Державних премій в галузі науки і 

техніки, освіти та ін. серед працівників НАПН України 

 

4.17 Кількість отриманих державних стипендій видатним 

діячам науки 

 

4.18 Кількість отриманих іменних стипендій Верховної Ради 

України для найталановитіших молодих учених 

 

4.19 Кількість отриманих стипендій Кабінету Міністрів 

України для молодих учених 

 

4.20 Кількість отриманих премій Президента України для 

молодих учених 

 

4.21 Кількість отриманих премій Верховної Ради України 

найталановитішим молодим ученим в галузі 

фундаментальних і прикладних досліджень та науково-

технічних розробок 

 

4.22 Кількість отриманих Державних премій України в галузі 

науки і техніки 

 

4.23 Кількість отриманих Державних премій України в галузі 

освіти 

 

 

5.1 Кількість опублікованої офіційної, наукової, виробничо-

практичної, навчальної та довідкової продукції6 

127 

                                                 
6 Наводяться дані з урахуванням продукції підготовленої за державні кошти та за рахунок 

інших джерел фінансування. 
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№ Назва індикатора розвитку 
Значення 

індикатора 

5.2 Кількість продукції НАПН України з грифом МОН  

5.3 Кількість завантажень наукових праць, що розміщенні в 

електронній бібліотеці НАПН України та на сайтах 

підвідомчих установ7 

3502 

5.4 Кількість експериментальних закладів, установ, 

Таорганізацій 

6 

 

 

 

Таблиця 13.2 

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНО-

ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 

1.2 Середній індекс цитувань (h-індекс) учених8  

 Єрмоленко А.Б 3 

 Студінський В.А. 5 

 Кулішов В.С. 2 

 Шевчук С.С. 5 

Зовнішні сумісники 

 Ковальчук В.І. 13 

 Масліч С.В. 1 

 

                                                 
7 Дані щодо кількості завантажень наукових праць, що розміщенні в електронній бібліотеці 

НАПН України та на сайтах підвідомчих установ подаються у відповідному порядку через риску 

дробу.  
8 Відповідно до створених профілів вчених установи у Google Scholar середній індекс визначається як 

середнє арифметичне: відношення суми всіх індексів учених установи до їх загальної чисельності. 
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Таблиця 13.3 

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

№ ПІБ Посада H-index 

 Основні 

1 Харагірло Віра Єгорівна В.о зав каф Не показує 

2 Горошкова Лідія 

Анатоліївна 

професор 12 

3 Торба Наталія Григорівна доцент 1 

4 Верченко Надія 

Вікторівна 

доцент 1 

 сумісники 

1 Сидоренко Вікторія 

Вікторівна 

професор 12 

2 Хлобистов Євген 

Володимирович 

професор 2 

3 Денисова Анастасія 

Володимирівна 

Ст..викладач Не показує 

4 Лукіянчук Алла 

Миколаївна 

Ст..викладач 3 

 

Таблиця 13.4. 
Електронна бібліотека НАПН України 

№ ПІБ Посада Скачування 

 Основні 

1 Харагірло Віра Єгорівна В.о зав каф 404 
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2 Торба Наталія 

Григорівна 

доцент 53 

 сумісники 

1 Сидоренко Вікторія 

Вікторівна 

професор 19.465 

2 Денисова Анастасія 

Володимирівна 

Ст..викладач 207 

3 Лукіянчук Алла 

Миколаївна 

Ст..викладач 49 

 РАЗОМ 20.178 
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КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ДИЗАЙНУ 
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ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА НАПН УКРАЇНИ 
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XІV. ВИСНОВКИ 

 

У 2020 року науково-педагогічний колектив БІНПО працював над 

вирішенням таких завдань: 

 Здійснювалося підвищення ефективності освітнього процесу за очною, 

очно-дистанційною та заочною формами підвищення кваліфікації для всіх 

категорій педагогічних працівників завдяки впровадженню інноваційних 

технологій навчання. Удосконалення електронного науково-методичного 

супроводу навчальних модулів за всіма формами підвищення кваліфікації 

завдяки оновленню змісту та застосуванню інформаційно-комунікаційних 

технологій. Оновлення змісту та підготовка робочих навчальних програм до 

змістових модулів кафедр для всіх форм підвищення кваліфікації. 

 У 2020 року здійснювалася співпраця з НМЦ ПТО у Волинській, 

Закарпатській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, 

Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, 

Черкаській, Херсонській та Харківській та НМК у м. Київ. 

Станом на 31.12.2020р. у 2020 р. за бюджетною формою зараховано 2 000 

осіб (100%) і випущено 1997 осіб (99,85%), у т.ч. за очною формою – 

відповідно – 51 осіб і 51 осіб, заочною формою відповідно – 1193 осіб і 1190 

осіб, за очно-дистанційною формою – відповідно – 756 осіб і 756 осіб, 

відраховано три особи: за заочною формою – 1 особу у зв’язку з прийняттям на 

військову службу за контрактом, 2 особи – у зв’язку зі смертю. 

Підготовлено 132 публікації: наукова продукція: монографії – 2, 

публікації в наукометричних виданнях (scopus або web of science core collection) 

– 13,  фахові видання – 30, матеріали в збірниках наукових праць – 68 (у т.ч. 

матеріали закордонних конференцій – 4, матеріали міжнародних конференцій – 

31, матеріали всеукраїнських конференцій – 22, матеріали регіональних 

конференцій – 5, збірники матеріалів семінарів, конференцій тощо - 6 ); 

виробничо-практична продукція: збірники програм – 1, методичні рекомендації 

– 1, практичні порадники – 1; навчальна продукція: програми – 4, навчально-

методичні посібники – 10, спецкурси – 2. 

Проведено низку всеукраїнських науково-практичних семінарів та 

конференцій за тематикою науково-дослідної роботи та актуальних питань 

професійної підготовки конкурентноздатних робітників в умовах євроінтеграції 

освіти. Колективом БІНПО організовано і проведено 30 масових наукових 

заходів: усеукраїнський коворкінг -1 (майстер-класів у рамках роботи 

усеукраїнського коворкінгу –1), усеукраїнський івент –8 заходів, міжнародні 

конференції – 2, усеукраїнська конференція – 1, участь у роботі міжнародних 

виставок – 3, регіональні науково-практичні семінари – 5, інше – 10 (круглих 

столів – 7, майстер-класів –2, панельна дискусія – 1). 

 БІНПО здійснював підготовку фахівців з вищою освітою за 

відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими програмами:  

перший (бакалаврський)рівень (5 напрямів підготовки); другий (магістерський) 

рівень (6 напрямів підготовки). У 2020 році інститут випустив 90 осіб. 3 них 32 

особи отримали диплом бакалавра, 58 осіб – диплом магістра. Здійснено 
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зарахування 30 здобувачів освіти, із них за спеціальністю 053 Психологія 12 

осіб, 073 Менеджмент – 8 осіб, 010 Науки про освіту – 10 осіб. 

Здійснено роботу з нормативного забезпечення освітнього процесу 

 БІНПО реалізовував завдання ІV етапу науково-дослідної роботи 

«Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної 

компетентності» 0117U002381 (2017–2021 рр.). Проводиться контрольний 

експеримент: здійснюється коригування компонентів професійної 

компетентності педагогічних працівників у процесі підвищення їхньої 

кваліфікації за інноваційними моделями, експериментальна апробація 

інноваційних моделей підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розробляються рекомендації щодо впровадження інноваційних моделей 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Віртуальна школа педагогічного коучингу на базі НМЦ ПТО 

Рівненської області. Слухачі віртуальної школи педагогічного коучингу у січні-

березні 2020 року виконували самостійний проект «Проектування власної 

траєкторії професійного розвитку». Уперше в системі професійної 

(професійно-технічної) освіти двадцять п’ять педагогічних працівники 

Рівненської області пройшли навчання, набули нові знання, здобули додаткові 

фахові компетентності у Школі педагогічного коучингу. 

Основна роль школи полягає в наданні адресної допомоги окремому 

педагогу чи групі, пропагуванні кращих освітніх практик з метою 

вирішення існуючих професійних проблем, стимулюванні та підтримці 

творчих потенційних можливостей, а також формуванні настанов на 

сталий саморозвиток фахівця в професійній діяльності. 

Всі слухачі школи у березні 2020 р успішно закінчили навчання та 

отримали сертифікати. 

Продуктивнсть діяльності Школи педагогічного коучингу для 

підготовки інноваційного, вмотивованого, конкурентоспроможного 

педагога професійної освіти підтверджено такими показники проведеного 

вступного та заключного моніторингу: 

 збільшення у педагогів професійної стресостійкості до змін, освітніх 

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

• підвищення мотивації до безперервного професійного розвитку, який 

став системним, цілеспрямованим для реалізації власних проєктів (програм) за 

індивідуальною освітньою траєкторією (на 68%); 

• збільшення кількості професійних ініціатив, інноваційних навчально-

методичних продуктів у формі авторських персонал-технологій, методів 

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

• збільшення активності педагогів у заходах міжкурсового періоду, 

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

• активна участь у професійних змаганнях, турнірах, фестивалях, форумах 

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

проєктах на регіональному, всеукраїнському рівнях (збільшено на 27 %) 
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У межах моніторингу якості на базі Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти (БІНПО) щорічно проводяться репрезентативні 

моніторингові дослідження й оцінювання рівня задоволеності замовників 

(споживачів) освітніх послуг підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О, 

які спрямовуються на отримання даних про кількісно-якісні показники 

задоволеності різних категорій слухачів та аналіз їхньої динаміки. 

Упродовж 2020 року тривала співпраця із закладами освіти, кафедрами 

закладів вищої освіти України та закордонних закладів освіти. Налагоджено і 

підтримуються міжнародні зв’язки з питань апробації та впровадження у 

професійну підготовку інноваційних технологій навчання та сучасного 

науково-методичного супроводу освітнього процесу (проведення спільних 

заходів на основі договорів про співпрацю): Республіканський інститут 

професійної освіти м. Мінськ, Білорусія; Краківська Академія ім. А. Фрича 

Моджевського, м. Краків, Польща; Мінський державний професійно-технічний 

коледж кулінарії м. Мінськ, Білорусія; Філіал АО «Національний центр 

підвищення кваліфікації «Орлеу» «Інститут підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників по Жамбильській області» Республіка Казахстан; 

 "Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna Sikorskiego 4, 43-300 Bielsko-Biała, 

Польща; Краківська Академія ім. А. Фрича Моджевського, м. Краків, Польща, 

Рar University College, Республіка Хорватія, Juraj Dobrila University of Pula, 

Республіка Хорватія 

У межах міжнародної співпраці науково-педагогічні працівники кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту взяли участь у міжнародній науково-

практичній онлайн конференції «Основные направления развития 

инклюзивного образования» Республіка Казахстан 29 травня 2020 р. (в.о. зав 

кафедри ПП та М Харагірло В.Є. «Развитие инклюзивной компетентности 

педагогов в Украине», старша викладачка Коваль Л.Є. «Профессиональное 

развитие педагогов Украины в условиях внедрения инклюзивного 

образования». 

 Пройшли міжнародне стажування науково-педагогічні працівники 

(Коваль Л.Є., Лукіянчук А.М.): Люблін університет ім. Вінсента Поля . Тема: 

««Інноваційні аспекти управління сучасними закладами освіти» (09.12-

13.12.2019); Collegium Civitas (Варшава, Польща) 120 год 08.11.2019- 

13.12.2019. 

З 27.09.2020 по 02.10.2020 року пройшли міжнародне науково-

педагогічне стажування у м. Пула, Республіка Хорватія, на базі Juraj 

Dobrila University of Pula. Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка 

педагогічних наук; Євгеній Хлобистов, академік Академії економічних наук 

України, доктор економічних наук; Анастасія Денисова, в.о. заступниці 

директорки з ННР; Андрій Єрмоленко, завідувач кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; Олександр Сахно, 

завідувач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну; Віра 

Харагірло, в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту; 

Алла Лукіянчук, вчений секретар; Олександр Кулішов, доцент кафедри 

методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; Світлана 
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Шевчук, старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін. 

 Науково-педагогічні працівники БІНПО брали участь у науково-

експертній діяльності: Науково-експертна діяльність вчених БІНПО: 

Бородіна Н.А., доктор технічних наук, професор кафедри ТНОП та Д, 

Уряднікова І.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри ТНОП та Д є 

Ковальчук Василь Іванович,  

Хлобистов Євген Володимирович, доктор економічних наук, академік 

Академії економічних наук України, професор кафедри ПП та М є членами 

Національного агентства забезпечення якості освіти, 

Горошкова Л.А. доктор економічних наук, професор кафедри ПП та 

М 

Вчений секретар секції 22 "Науки про Землю" Наукової ради МОН, Експерт 

Національного фонду досліджень України 

Ковальчук Василь Іванович, Науково-методичної ради МОН (015 

Професйна освіта (за спеціалізаціями) 

Сидоренко В.В., директорка Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти, докторка педагогічних наук, професорка кафедри ПП 

та М, член редакційної колегії фахових видань України: Збірник наукових 

праць «Вісник післядипломної освіти» (серія «педагогічні науки»), категорія 

«Б», «Інформаційні технології та засоби навчання» науковому виданню 

присвоєна категорія «А» у галузі педагогічних наук. 

Горошкова Л.А. доктор економічних наук, професор кафедри ПП та 

М, член редакційної колегії фахових видань України: Економічний вісник 

Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету; Теоретичні 

і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності (Приазовський 

державний технічний університет) та Вісник Приазовського державного 

технічного університету (серія: Економіка). 

Хлобистов Є.В., доктор економічних наук, професор кафедри ПП та 

М, академік Академії економічних наук України, науковий редактор 

журналу «MIND» (Poland), член редакційної колегії наукових журналів, що є 

фаховими з економічних наук та входять до наукометричних баз. (Вісник 

Сумського державного університету. Серія «Економіка», Вісник Таврійського 

національного університету. Серія «Економіка», «Проблеми системного 

підходу в економіці» (Національний авіаційний університет).  

Студінський В.А. доктор історичних наук, професор кафедри МПО та 

СГД, член редакційної колегії фахового видання «Історико-політичні студії». 

Бородіна Н.А., доктор технічних наук, професор кафедри ТНОП та Д, 

член редакційної колегії фахового видання «Автошляховик України», Збірника 

наукових праць «Дороги і мости» 

Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри МПО та СГД, член редакційної колегії фахового видання 

Український педагогічний журнал (Інститут педагогіки Національної академії 

педагогічних наук України) 

 

http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1926367847426a63191914
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 Упродовж року систематично здійснювалося поповнення електронного 

інформаційного ресурсу за фаховою спеціалізацією слухачів з метою 

професіоналізації змісту навчальних модулів та інформаційного забезпечення 

змістових модулів («Методична скарбничка», віртуальна школа педагогічного 

коучингу, віртуальний науково-методичний кабінет), підтримка роботи сайтів 

кафедр та сторінок у соціальній мережі у Facebook з метою організаційно-

наукової діяльності. 

 Актуальними завданнями і викликами на 2021 рік є: 

 на рівні підготовки фахівців – інформаційно-іміджева кампанія вступна 

кампанія з метою популяризації і привабливості здобуття вищої освіти в 

БІНПО; на рівні підвищення кваліфікації – варіативність форм і моделей 

підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів професійної 

освіти, упровадження в освітній процес е-платформи для формальної, 

неформальної та інформальної освіти; на рівні науково-дослідницької діяльності 

– згідно з технічним завданням виконання V етапу дослідження, публікації у 

наукометричних зарубіжних виданнях (як одноосібні, так і колективні); на рівні 

міжнародної співпраці – проведення спільних заходів (міжнародних 

конференцій із онлайн виступами представників зарубіжних закладів вищої 

освіти), розширення і зміцнення зв’язків; на рівні підвищення кваліфікації і 

стажування –залучення науково-педагогічних працівників до закордонного 

стажування; популяризація серед освітянської спільноти професійної освіти 

віртуальної школи педагогічного коучингу, а також залучення до співпраці на е-

платформі (онлайн курси, консультпункти, infobox для інформальної освіти, 

персональні веб-ресурси науково-педагогічних працівників БІНПО); створення 

позитивного іміджу і популяризація БІНПО в інформаційному просторі – 

активне залучення колективу до спільної роботи в соціальних мережах. 
 

 

XV. СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

Підготовлено 132 публікації: наукова продукція: монографії – 2, 

публікації в наукометричних виданнях (scopus або web of science core collection) 

– 13,  фахові видання – 30, матеріали в збірниках наукових праць – 68 (у т.ч. 

матеріали закордонних конференцій – 4, матеріали міжнародних конференцій – 

31, матеріали всеукраїнських конференцій – 22, матеріали регіональних 

конференцій – 5, збірники матеріалів семінарів, конференцій тощо - 6 ); 

виробничо-практична продукція: збірники програм – 1, методичні рекомендації 

– 1, практичні порадники – 1; навчальна продукція: програми – 4, навчально-

методичні посібники – 10, спецкурси – 2. 

 

«Наукова продукція» 

(монографії, препринти, збірники наукових праць тощо) 

Монографії 

1. Inga Uriadnikova, Waldemar Gaida. Innovation in teaching for the civil 

protection in Ukrainian universities. Chapter 4/Modern aspects of management. Part 

2. Scientific Monograph. W. Gaida, P. Soroka, V. Zaplatynskyi. – Kyiv – Warsaw, 

Publishing House of the Warsaw Management School Graduate and Postgraduate  
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School, 2019. – 274 p. ISBN 978-83-60882-02-3. (не подавалась до звіту, 

надрукована 2020 р) 

2. Инга Урядникова, Вальдемар Гайда. Креативность в контексте 

инновационного развития профессиональной деятельности. Раздел 15/Под ред. 

W. Gaida, P. Soroka. Zarzadzanie prezedsiebiorstwem w spolecznej nauce kosciola. 

– Warsaw, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoly Zarzadzania – Szkoly 

Wyzszey, 2020. – 231 p. ISBN 978-83-60882-03-0. (подано до друку) 

 

Публікації в наукометричних виданнях 

(scopus або web of science core collection) 

1. Viktoria Sydorenko. Marketing of educational services for continuous 

professional development of modern educator Viktoria Sydorenko1, Tetiana 

Kravchynska2,*, Olena Aleinikova3 and Oksana Dubinina. Міжнародній 

конференція «Тhe international conference on history, theory and methodology of 

learning» на базі Криворізького державного педагогічного університету. Web of 

Science 

2. Viktoria Sydorenko, Andrii Yermolenko, Alla Lukiianchuk, Anastasiia 

Denysova, Vira Haragirlo «PLATFORM PROFOSVITA» as innovative educational 

and digital environment for specialists professional development / Viktoria 

Sydorenko, Andrii Yermolenko, Alla Lukiianchuk, Anastasiia Denysova, Vira 

Haragirlo // Revista Educação & Formação (ISSN 2448-3583). URL: 

https://revistas.uece.br/index.php/redufor.  

3. Sydorenko, V., Shorobura, I., Ponomarenko, A., Dei, M., & Dzhus, O. 

(2020). Application of technologies of formal and non-formal education for 

continuous professional development of the modern specialist. Revista Tempos E 

Espaços Em Educação, 2020. V.13 n. (32), 1-24. 

https://doi.org/10.20952/revtee.v13i32.14729 

4. Волков В.П., Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Розвиток експортно-

імпортних операцій у вугільній галузі України. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 2020.  № 1(88). 

С.69-75. http://geolvisnyk.univ.kiev.ua/archive/2020/N1(88)/Volkov.pdf  

DOI:http://doi.org/10.17721/1728-2713.88.10  

5. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В., Волков В.П.  Циклічність 

вуглевидобування в Україні та потенціал сталого розвитку галузі. Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 2020.  

№ 3(90). C. 54-62 (Web of Science). http://geolvisnyk.univ.kiev.ua/archive/  

DOI:http://doi.org/10.17721/1728-2713.90.08 

6. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Volkov V. Modelling of resource flows in 

the coal industry of Ukraine. XIIІ International Scientific Conference 

«Geoinformatics 2020». 11-14 May 2020, Kiev, Ukraine.  Publisher: European 

Association of Geoscientists & Engineers. Source: Conference Proceedings, 

Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020, May 2020, Volume 2020, 

p.1 – 6 (Scopus). 

https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.2020geo069 DOI: 

https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo069 

https://ores.su/ru/journals/mjl/mjl/
https://ores.su/ru/journals/mjl/mjl/
https://revistas.uece.br/index.php/redufor
https://doi.org/10.20952/revtee.v13i32.14729
http://geolvisnyk.univ.kiev.ua/archive/
https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.2020geo069
https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo069
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7. Horoshkova L., Danylyshyn B., Khlobystov Ie. Multifactor mathematical 

modelling of ecological and economic systems (the example of coal mining 

development). XIIІ International Scientific Conference «Geoinformatics 2020». 11-

14 May 2020, Kiev, Ukraine.  Publisher: European Association of Geoscientists & 

Engineers. Source: Conference Proceedings, Geoinformatics: Theoretical and 

Applied Aspects 2020, May 2020, Volume 2020, p.1 – 5. (Scopus). 

https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.2020geo068 

DOI:https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo068 

8. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Filipishyna L., Nekos A. Environmental 

expenditure modelling for sustainable development strategies creation and 

implementation. XIV International Scientific Conference «Monitoring of Geological 

Processes and Ecological Condition of the Environment». 10–13 November 2020, 

Kyiv, Ukraine. 2020.  (Scopus). https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056085 

9. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Kapranova L., Tarasenko D., Horbovyy A. 

Economic and mathematical modelling of ecosystems` territorial sustainability. XIV 

International Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and 

Ecological Condition of the Environment». 10–13 November 2020, Kyiv, Ukraine. 

2020.  (Scopus). https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056087 

10. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Kapranova L., Tarasenko D. 

Environmental end mathematical model of united communities’ (UTC) sustainable 

development. XIV International Scientific Conference «Monitoring of Geological 

Processes and Ecological Condition of the Environment». 10–13 November 2020, 

Kyiv, Ukraine. 2020.  (Scopus). https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056089 

11. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Filipishyna L., Shvydenko M., 

Bessonova S. Economic and mathematical modeling of ecological expenditure for 

sustainable development of united territorial communities. XIV International 

Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition 

of the Environment». 10–13 November, Kyiv, Ukraine., Volume 2020, p.1 – 5 

(Scopus). https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056085 

12. He Yulin, Andrii O. Bieliatynskyi, Nikolaj V. Sytnichenko, Natalia A. 

Borodina. Calculation of losses from rainfall falling in the design of culverts and 

drainage systems on highways. Journal of Environmental Management and Tourism, 

[S.l.], v. 10, n. 7, p. 1532-1538, 2020. ISSN 2068-7729.DOI: 

https://doi.org/10.14505//jemt.v10.7(39).11 

13. Kulishov V., Skyba Y., Yermolenko A., Shevchuk S., Shchypska T. 

Modern approaches to the development of scientific and methodical competence of 

teachers of vocational education institutions in Ukraine.(прийнята до друку) 

 

Фахові видання 

1. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Kharahirlo V. Financial reserve of 

vocational (vocational education and training) institutions. Economics and Region. 

2020. №1 (76).  

https://doi.org/10.31470/2306-546X-2020-44-63-73 

https://doi.org/10.31470/2306-546X-2020-44-87-98 

https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/626 

https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056085
https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056087
https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056089
https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056085
https://doi.org/10.14505/jemt.v10.7(39).11
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https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/631 

2. Горошкова Л. А., Харагірло В. Є., Хлобистов Є. В. Потенціал 

розвитку ринку професійних (професійно-технічних) освітніх послуг в Україні. 

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та 

аспірантів. Переяслав-Хмельницький : державний педагогічний університет ім. 

Г. Сковороди. Переяслав-Хмельницький, 2020. № 44. C. 63-73.  

3. Горошкова Л. А., Хлобистов Є. В., Письменна У. Є. Потенціал 

сталого розвитку Запорізької області в умовах децентралізації (на прикладі 

трудових та агропромислових ресурсів). Економічний вісник університету : 

збірник наукових праць учених та аспірантів. Переяслав-Хмельницький : 

державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. Переяслав-

Хмельницький, 2020. № 44. C. 87-98.  

4. Горошкова Л.А., Кутик В.В. Логістичне моделювання та управління 

корпоративною соціальною відповідальністю. Вісник Харківського 

національного аграрного університета ім. В.В.Докучаєва. Серія “Економічні 

науки”. 2019. № 4. Т.1. С.449-458. 

5. Горошкова Л.А., Лісовська О.Л., Лісовський С.А., Хлобистов Є.В. 

Моделювання вдосконалення адміністративно-територіального устрою для 

сталого розвитку території (на прикладі Запорізької області). Проблеми 

безперервної географічної освіти і картографії. 2020. № 31.  

6. Горошкова Л.А., Харагірло В.Є., Хлобистов Є.В. Вдосокналення 

фінансування неперевних освітніх послуг для професійно-технічних закладів 

освіти. Економічний вісник університету: Збірник наукових праць учених та 

аспірантів. – Переяслав–Хмельницький: Переяслав–Хмельницький державний 

педагогічний університет ім. Г.Сковороди. 2020. № 45.   

7. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Екологічна крива Кузнеця: галузеве 

застосування для прогнозування утворення відходів та викидів шкідливих 

речовин. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2020. Вип.33. С.109-123. 

https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/15797 

DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4224-2020-33-10 

8. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В., Маслова О.В. Детермінанти сталого 

розвитку: національний вимір галузевої кривої Кузнеця. Людина та довкілля. 

Проблеми неоекології. 2020. Вип.33. С.68-79. 

https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/15798 

DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4224-2020-33-06 

9. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Управління сталим територіальним 

розвитком з використанням моделі регіональних кластерів М.Енрайта 

Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. 2020. № 32. 

10. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Моделювання показників 

інфраструктурного розвитку природно-господарських систем ОТГ. 

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та 

аспірантів.  Переяслав-Хмельницький : державний педагогічний університет ім. 

Г. Сковороди. Переяслав-Хмельницький,  2020. № 47.   

11. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Моделювання використання 

фінансових ресурсів  для  сталого розвитку об’єднаних територіальних громад. 

https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/631
https://doi.org/10.26565/1992-4224-2020-33-10
https://doi.org/10.26565/1992-4224-2020-33-06


127 

 

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та 

аспірантів.  Переяслав-Хмельницький : державний педагогічний університет ім. 

Г. Сковороди. Переяслав-Хмельницький,  2020. № 47.  

12. Horoshkova, L., & Khlobystov, I. (2020). Econometric Analysis of 

Sustainable National Economy Development. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv 

National University Series «Еcоlogy», (23), 67-77. 

https://doi.org/10.26565/1992-4259-2020-23-07 

13. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Оптимізаційні механізми в 

управління екологічної сферою у ОТГ. Людина та довкілля. Проблеми 

неоекології. 2020. Вип. 34. 

14. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Моделювання узгодження 

інтересів зацікавлених сторін у концепції корпоративної соціальної 

відповідальності. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 

2020. №1 (112). С.101-107. 

15. Грядуща В.В., Шевченко М.П. Використання цифрових технологій 

при управлінні закладом дошкільної освіти // Інноваційна педагогіка. № 21. Т.3. 

2020. С. 164-168.  

16. Денисова А. В. Спецкурс “Моніторинг якості освіти в контексті 

взаємодії зі стейкхолдерами” як умова підготовки компетентних фахівців 

професійної освіти. Освітній дискурс: збірник наукових праць. №22(4), 2020, С. 

30-43 (Категорія «Б»). 

17. Денисова А. В. Моніторинг освітніх послуг на курсах підвищення 

кваліфікації фахівців професійної (професійно-технічної) освіти. Науковий 

часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (71). 2019, стор. 101-105. не 

подавалася до звіту у 2019 р 

18. Денисова А. В. Моніторинг якості підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі професійної освіти. .Інноваційна педагогіка, №19 (Т.3). 2019, 

стор. 156-159. не подавалася до звіту у 2019 р 

19. Коваль Л.Є. , Харагірло В.Є. Показники індивідуалізації 

професійного розвитку педагогів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти засобами інформаційних технологій. Інноваційна педагогіка ПУ 

«Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та 

інновацій», 2019 - ISSN 2663-6085 – С. 132-139 не подавалася до звіту у 2019 р. 

20.  Кулішов В.С. Сучасні підходи до професійно-особистісного 

розвитку педагога закладу професійної (професійно-технічної) освіти. 

Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. 2020. Вип. 12. С. 

263–272. 

21. Лукіянчук А.М. Розвиток мотивації педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О в умовах реформування освіти. Всеукраїнський науково-практичний 

журнал «Директор ліцею, школи, гімназії» - Спеціальний випуск «Вища освіта 

України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». 2019. 

№4. Кн1. Том І (83). , 206-214 С Грудень 2019 , не подавалася до звіту у 2019 р. 

https://doi.org/10.26565/1992-4259-2020-23-07
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22. Чеберячко Сергій, Бородіна Наталія, Дерюгін Олег. Вибір ЗІЗ для 

пожежників залежить від стратегії ліквідації НС. Охорона праці і пожежна 

безпека. Київ, 2020. № 6 (114). С. 12-20. http://oppb.com.ua/about 

23. Супрун В.В. Механізми формування ефективної системи 

управління в освіті України на основі європейського досвіду. Вісник 

післядипломної освіти: зб. наук. пр.; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. 

освіти»; голов. ред. В.В. Олійник; редкол.: М. Бєлопольський [та ін]. – Київ: 

Юстон, 2020. – Вип. 12(41) 2020. – 220 с. – С. 183–218. (Категорія «Б»). 

24. Шевчук С.С. Вектори підвищення якості професійної підготовки 

фахівців у сучасних умовах. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. 

журнал. 2020. №3 (192). С. 5–9. 

25. Єрмоленко А., Кулішов В., Шевчук С. Розвиток інноваційної 

компетентності сучасного  педагога професійної школи. Імідж сучасного 

педагога: електрон. наук. фах. журнал. 2020. № 5 (194). С. 52–57. 

26. Вибір ефективних фільтрувальних респіраторів. проблеми і 

можливості. Cheberiachko , S., Deryugin О., Mirnenko , V., & Borodina , N. (2020). 

Selection of effective filter respirators. Challenges and opportunities. Journal of 

Scientific Papers «Social Development and Security», 10 (4), 23-41. 

https://doi.org/10.33445/sds.2020.10.4.3 

27. Бородіна Н.А., Чеберячко С.І., Дерюгін О.В. Ергономічний аналіз 

ручного інструменту для умов автосервісу Метод дослідження. Частина 1 

Автошляховик України. Київ, 2020. № 3. 

http://journal.insat.org.ua/?page_id=3599&lang=uk 

DOI: 10.33868/0365-8392-2020-3-263-7-12 

28. Бородіна Н.А. Ергономічний аналіз ручного інструменту для умов 

автосервісу. Результати досліджень. Частина 2.  Автошляховик України. Київ, 

2020. № 4. (прийнято до друку) 

29.  Сахно О.В. Цифрова компетентність і технології для освіти: 

принципи та інструменти. Всеукраїнський науково-практичний освітньо-

популярний журнал «Імідж сучасного педагога». - № 6, 2020р.ISSN 2522-

9729(online) ст. 10-14 

30. Наталія Бородіна1, Василь Голінько2, Сергій Чеберячко2 

Невизначеність та протиріччя законодавчої бази України у сфері цивільної 

безпеки. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту 

інформації в Україні. 2019. Вип. 2 (38). 

 

Матеріали в збірниках наукових праць 

Матеріали закордонних конференцій 

1. Грядуща В.В. Звітність про нещасні випадки як складова культури 

безпеки . Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas en el paradigma de 

la sociedad post-industrial: Colección de documentos científicos «ΛΌГOΣ» con 

actas de la Conferencia Internacional Científica y Práctica (Vol. 2), 24 de abril de 

2020. Barcelona, España: Plataforma Europea de la Ciencia. С.67-69. 

DOI 10.36074/24.04.2020. v2.18 

http://oppb.com.ua/about
https://doi.org/10.33445/sds.2020.10.4.3
http://journal.insat.org.ua/?page_id=3599&lang=uk
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2. Sydorenko V. Soft Skills as an educational trend and a necessary 

development component for a vocational lifelong education teacher. Fundamental 

and applied researches in practice of leading scientific schools. Volume 38, No 2. 

Accent Graphics Communications & Publishing, Canada, 2020. P. 127-134. 

http://farplss.org/ ISSN 2708-0994.  

3. Yermolenko A., Kulishov V., Shevchuk S. Innovative principles of 

development of methodical competence of modern teacher of vocational 

education. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific 

Schools. 2020. 38(2), P. 113–118. 

4. Sydorenko V. Labor relations in the field of professional (vocational) 

education: theoretical and applied aspect. Sydorenko V., Sakhno O. Lukiianchuk A, 

Denysova A., Kharahirlo V. Fundamental and applied researches in practice of 

leading scientific schools. Volume 38, No 2. Accent Graphics Communications & 

Publishing, Canada, 2020. P. 122-126. http://farplss.org/ ISSN 2708-0994.  

 

Матеріали міжнародних конференцій 

1. Верченко Н.В. Психолого-педагогічна проблема інтернет залежності 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-

ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації 

суспільства» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (11 

листопада)  2020 р. Біла Церква. – С. 23-26  

2. Верченко Н.В. Суспільний виклик сьогодення  –  розвиток 

здоров’язбережувальної компетентності педагогічних працівників. Матеріали 

VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Психолого-

педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» (м. Біла 

Церква, Україна, 26 листопада 2020 року). – Біла Церква: БІНПО, 2020.  

3. Верченко Н.В. Досвід впровадження інклюзивної освіти в 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції «Сучасні педагогіка та психологія: 

перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» (м. Киів, Україна, 

10 – 11 липня 2020 року). – Киів:  ГО «Київська наукова організація педагогіки 

та психології», 2020. – Ч.1. – С. 79-82 

4. Горлова Г.Г Інклюзивне навчання  як засіб соціалізації  здобувачів з 

особливими освітніми потребами. Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі 

безперервної освіти» (БІНПО) 26 листопада 2020 року (подано до друку) 

5. Горлова Г.Г. Технологія змішаного навчання . Сутність і переваги 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-

ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації 

суспільства» (11 листопада 2020 р.). – Біла Церква : БІНПО, 2020. – 43-47 С 

6. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В., Волков В.П., Будякова К.В. 

Ресурсний потенціал як фактор сталого розвитку територій в Україні (на 

прикладі ОТГ Запорізької області). Підприємництво в аграрній сфері: глобальні 

виклики та ефективний менеджмент: Матеріали І Міжнародної науково-

http://farplss.org/
http://farplss.org/


130 

 

практичної конференції (12-13 лютого 2020 р.): у 2 ч. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 

Ч.2. 524 c. С.111 – 113  

7. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В., Красноплахта Є.В. Еколого-

економічне моделювання параметрів природоохоронної діяльності в Україні. 

Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний 

менеджмент: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (12-

13 лютого 2020 р.): у 2 ч. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Ч.2. 524 c. С.114 – 116.  

8. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В., Кузьменко М.В. Фінансові механізми 

сталого використання  природоресурсного потенціалу територій в умовах змін 

клімату. ІV Спеціалізований міжнародний екологічний форум: Збірник тез 

доповідей (Запоріжжя, 15 - 17 жовтня 2020) Запоріжжя: ВЦ «Козак-Палац»,  

2020. С.  

9. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В., Кутик В.В., Біда В.С. Моделювання      

параметрів системи розподілу видатків об’єднаних територіальних громад. 

Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний 

менеджмент: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (12-

13 лютого 2020 р.): у 2 ч. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Ч.2. 524 c. С.117 – 119.  

10. Грядуща В.В. Візуалізація освітнього контенту в умовах 

дистанційної освіти. Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в 

умовах діджиталізації суспільства. Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції 11 листопада 2020 р. Біла Церква. – С.51-54  

11. Грядуща В.В. огляд програмних засобів та вебінарних платформ 

для організації дистанційного навчання в синхронному режимі. Challenges in 

science of nowadays: 6th International Scientific and Practical Conference. 6-

8.09.2020. Washington, USA. Р.19-22. 

12. Гудзь В.М.  Збереження мовної культури в сучасних інформаційних 

технологіях. Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах 

діджиталізації суспільства : збірник матеріалів Міжнародної науково-

практичної конференції, 11 листопада 2020 р. –Київ : Науково-методичний 

центр ВФПО, 2020.- С 197 - 198. 

13. Денисова А. В. Організація дистанційного навчання у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти в умовах 

карантинних заходів. VІ Міжнародна науково-практична конференція. 

Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи” (12.05-

18.05.2020 р. м. Запоріжжя, Режим доступу: 

http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip40.html#top%202  

14. Єрмоленко А.Б. Можливості омніканальної комунікації в умовах 

діджиталізації освітнього середовища. Інформаційно-ресурсне забезпечення 

освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства. Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції 11 листопада 2020 р. Біла 

Церква. – С. 73-76. 

15. Єрмоленоко А.Б. Візуалізація навчального матеріалу в умовах 

дистанційного навчання. Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього 

процесу в умовах діджиталізації суспільства : збірник матеріалів Міжнародної 

http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip40.html#top%202


131 

 

науково-практичної конференції, 11 листопада 2020 р. –Київ : Науково-

методичний центр ВФПО, 2020.- С 289 - 291. 

16. Жуковська С. А. Діджиталізація суспільства: прийняти і зрозуміти 

нове! [Електронний ресурс]: Збірник матеріалів міжнародної конференції 

"Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми першого року 

запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої 

освіти України". – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://nmc-vfpo.com/wp-

content/uploads/2020/11/zbirnyk-materialiv-22.10.2020.pdf. 

17. Іщенко Т. Д., Жуковська С.А. Технології педагогічного дизайну при 

створенні електронних програмно-методичних комплексів у Науково-

методичному центрі ВФПО / Т. Д. Іщенко, С. А. Жуковська. – Київ: НМЦ 

ВФПО, 2020. – 348 с. – (Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної 

конференції "Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах 

діджиталізації суспільства"). 

18. Коваль Л.Є. «Профессиональное развитие педагогов Украины в 

условиях внедрения инклюзивного образования. «Основные направления 

развития инклюзивного образования» міжнародній  науково-практичній онлайн 

конференції (29 мая 2020 года), Республика Казахстан, г.Тараз, «Өрлеу», 2020 - 

С.521-528 

19. Кулішов В.С. Колективно-групова форма проектної діяльності 

учнів ЗП(ПТ)О та її переваги. Актуальні проблеми технологічної і професійної 

освіти. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конференції, 14 травня 2020 р. 

Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2020. С. 173–175. 

20. Лукіянчук Алла Миколаївна. Психологічні умови розвитку 

цифрової компетентності педагогічних працівників у сучасному освітньому 

просторі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах 

діджиталізації суспільства» (11 листопада 2020 р.). – Біла Церква : БІНПО, 

2020. – С.106-108 С. 

21. Сахно О.В. Розвиток цифрової компетентності педагога в 

інформаційно-освітньому середовищі закладів професійної (професійно-

технічної) освіти. Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в 

умовах діджиталізації суспільства : збірник матеріалів Міжнародної науково-

практичної конференції, 11 листопада 2020 р. – Київ : Науково-методичний 

центр ВФПО, 2020.- С 329 -331. 

22. Сидоренко В.В. Цикл Шухарта-Демінга (PDCA) для організації 

безперервного професійного розвитку фахівців. In: VІ-а Міжнародна науково-

практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та 

перспективи» (12-18 травня 2020 року). Режим доступу: 

https://lib.iitta.gov.ua/720165/ 

23. Студінський В.А.  Проблемні питання в умовах діджиталізації 

освітнього процесу.  Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в 

умовах діджиталізації суспільства : збірник матеріалів Міжнародної науково-

практичної конференції, 11 листопада 2020 р. – Київ : Науково-методичний 

центр ВФПО, 2020.- С 31 - 33. 

https://nmc-vfpo.com/wp-content/uploads/2020/11/zbirnyk-materialiv-22.10.2020.pdf
https://nmc-vfpo.com/wp-content/uploads/2020/11/zbirnyk-materialiv-22.10.2020.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/720165/


132 

 

24. Супрун В. В. Професійний розвиток та управління людськими 

ресурсами в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної післядипломної освіти: 

Матер.Міжн. наук.-практ.конф. (м. Київ, 22 травня 2020 р.); ». — Київ : 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.  

25. Торба Н.Г. Причини та специфіка прояву агресивності на різних 

стадіях підліткового віку. Сучасні наукові дослідження у психології та 

педагогіці-прогрес майбутнього: Збірник наукових робіт учасників 

міжнародної науково-практичної конференції (16-16 травня 2020р., м. Одеса). – 

Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2020.-ст. 63-66 

26. Торба Н.Г. Проблема формування та зміни життєвих цінностей у 

діяльності керівника сучасного освітнього закладу. Науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми психології і педагогіки» (13-14 листопада 

2020 м. Харків) 

27. Торба Наталья Григорьевна Современные проблемы развития 

инклюзивного образования. Материалы международной научно-практической 

on-line конференции «Основные направления развития инклюзивного 

образования» - Тараз, ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Жамбылской области 

2020 г. – С.521-525 

28. Удовик С.І.  Цифpoвiзaцiя  ocвiти  тa  фopмувaння  цифpoвoї  

культуpи пeдaгoгiчниx пpaцiвникiв в зaклaдax пpoфeciйнoї ocвiти. 

Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах 

діджиталізації суспільства. Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції 11 листопада 2020 р. Біла Церква. – С.137-143  

29. Уряднікова І.В. , Сахно О. В., Удовик С. І. Дивергентне  мислення  

в  контексті  розвитку креативних навичок у професійній освіті. Інформаційно-

ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства. 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 11 листопада 2020 р. 

Біла Церква. – С.152-155.  

30. Харагирло Вера Егоровна Развитие инклюзивной компетентности 

педагогов в украине. Материалы международной научно-практической on-line 

конференции «Основные направления развития инклюзивного образования» - 

Тараз, ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Жамбылской области 2020 г. – С.538-

544. 

31. Щипська Т.П. Цифрова комунікація як засіб вирішення протиріч 

дистанційної освіти. Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в 

умовах діджиталізації суспільства : збірник матеріалів Міжнародної науково-

практичної конференції, 11 листопада 2020 р. – Київ : Науково-методичний 

центр ВФПО, 2020.- С 292 - 295. 

 

Матеріали всеукраїнських науково-практичних конференцій 

1. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Kharahirlo V. Vocational (vocational 

education and training) services market in ukraine: current state and prospects of 

development. Матеріали  І  Всеукраїнської  конференції  «БОГОЛІБСЬКІ  

ЧИТАННЯ» (присвяченої 60-річчю з дня народження доктора економічних 



133 

 

наук, професора, заслуженого  працівника  народної  освіти  України,  

академіка  Академії економічних  наук  України,  академіка  Академії  вищої  

освіти  України  Боголіб Тетяни  Максимівни)  (м.  Переяслав  18  вересня  2020  

р.).  Переяслав : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди», 2020. С 225-227. 

2. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Lukіianchuk A. Financial mechanisms of 

vocational (vocational education and training) institutions. І Всеукраїнська 

конференція «Боголібські читання». 18 вересня 2020 р. Університет Григорія 

Сковороди в Переяславі. Матеріали конференції Матеріали  І  Всеукраїнської  

конференції  «БОГОЛІБСЬКІ  ЧИТАННЯ» (присвяченої 60-річчю з дня 

народження доктора економічних наук, професора, заслуженого  працівника  

народної  освіти  України,  академіка  Академії економічних  наук  України,  

академіка  Академії  вищої  освіти  України  Боголіб Тетяни  Максимівни)  (м.  

Переяслав  18  вересня  2020  р.).  Переяслав : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2020. С 227-

229. 

3. Horoshkova L., Khlobystov Ie. Financial reserve of education institutions 

Матеріали  І  Всеукраїнської  конференції  «БОГОЛІБСЬКІ  ЧИТАННЯ» 

(присвяченої 60-річчю з дня народження доктора економічних наук, професора, 

заслуженого  працівника  народної  освіти  України,  академіка  Академії 

економічних  наук  України,  академіка  Академії  вищої  освіти  України  

Боголіб Тетяни  Максимівни)  (м.  Переяслав  18  вересня  2020  р.).  Переяслав : 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди», 2020. С 229-231. 

4. Студінський В.А. Концептуальні  питання  організації  системи  

стимулювання  науково-педагогічного персоналу в системі вітчизняних вищих 

навчальних закладів. Матеріали  І  Всеукраїнської  конференції  

«БОГОЛІБСЬКІ  ЧИТАННЯ» (присвяченої 60-річчю з дня народження доктора 

економічних наук, професора, заслуженого  працівника  народної  освіти  

України,  академіка  Академії економічних  наук  України,  академіка  Академії  

вищої  освіти  України  Боголіб Тетяни  Максимівни)  (м.  Переяслав  18  

вересня  2020  р.).  Переяслав : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2020. С 220-222. 

5. Горлова Г.Г. Формування конкурентоспроможного випускника 

професійної школи на засадах компетентнісного підходу. Інноваційні 

технології при підготовці фахівців будівельної галузі. Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції 19 листопада 2020 р. Біла Церква, 

2020. – С. 42-47. 

6. Гудзь В.М. Методичні аспекти формування інформаційно-

комунікативної компетентності при підготовці фахівців для будівельної галузі. 

Інноваційні технології при підготовці фахівців будівельної галузі. Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 19 листопада 2020 р. 

Біла Церква, 2020. – С. 48-55. 

7. Єрмоленко А.Б. Омніканальна  комунікативна  стратегія  

формування  та розвитку  перспективного освітнього середовища закладу 



134 

 

професійної освіти. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача 

професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних 

технологій. Матеріали ІV Всеукраїнського науково-методичного семінару 05 

листопада 2020 р. Глухівський  НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2020. – С 45 – 47. 

8. Кулішов В.С. Проєктні технології у професійній діяльності педагога 

ЗП(ПТ)О. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного 

навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій. Збірник 

матеріалів ІV Всеукраїнського науково-методичного семінару (5 листопада 

2020 р.) / Глухівський  НПУ ім. О. Довженка. Глухів,  2020. – 55-57С. 

9. Лукіянчук А.М. Ціннісно-мотиваційна основа професійної діяльності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Підготовка майстра виробничого 

навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес 

інноваційних технологій. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнського науково-

методичного семінару (5 листопада 2020 р.) / Глухівський  НПУ ім. 

О. Довженка. Глухів,  2020. – 60-61С. 

10. Масліч С.В.   Особливості  організації  освітнього  процесу  в  

закладах професійної  (професійно-технічної)  освіти  в  умовах дистанційного 

навчання. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного 

навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій. 

Матеріали ІV Всеукраїнського науково-методичного семінару 05 листопада 

2020 р. Глухівський  НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2020. – С 61 – 63. 

11. Масліч С.В. Методична підтримка організації дистанційного 

навчання під час карантину. Інноваційні технології при підготовці фахівців 

будівельної галузі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції 19 листопада 2020 р. Біла Церква, 2020. – С. 10-14. 

12. Сидоренко В.В. Розвиток Soft Skills педагога професійної 

(професійно-технічної) освіти в умовах діджиталізації: компетенції, цінності, 

поведінкові індикатори, результати. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнського 

науково-методичного семінару «Підготовка майстра виробничого навчання, 

викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес 

інноваційних технологій» (5 листопада 2020 р.) / Глухівський  НПУ ім. 

О. Довженка. Глухів, 2020. 2020. – 26-30 С. 

13. Сидоренко В.В. Щоденник міжнародного стажування науково-

педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти на базі Пульського університету імені Юрая Добріле  (ХОРВАТІЯ). 

DIARY OF INTERNATIONAL INTERNSHIP OF SCIENTIFIC AND 

PEDAGOGICAL EMPLOYEES OF BILA TSERKVA INSTITUTE OF 

CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION ON THE BASE JURAJ 

DOBRILA UNIVERSITY OF PULA (CROATIA). Науковий вісник НАПН 

України, 2020, жовтень. 

14. Сидоренко В.В. Селф-коучинг як технологія самолідерства та 

управління професійними змінами. Виступ під час освітнього івенту з онлайн-

трансляцією. квітень. 2020. Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/720150/ 

15. Студінський В.А. Формування морально-етичних компетентностей 

працівників різних рівнів будівельної галузі. Інноваційні технології при 

https://lib.iitta.gov.ua/720150/


135 

 

підготовці фахівців будівельної галузі. Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції 19 листопада 2020 р. Біла Церква, 2020. – С. 

10-14. 

16. Супрун В. В. Концептуальні засади системи управління професійною 

(професійно-технічною) освітою України на сучасному етапі державотворення/ 

В. В. Супрун, В.В. Максимчук // Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями 

глобалізаційних змін: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої 

освіти і молодих учених (м. Київ, 5-6 травня 2020 р.); ДЗВО «Ун-т менедж. 

освіти». – Київ : ДЗВО «УМО». 

17. Удовик І.С., Удовик С.І.  Ефективність впровадження новітніх 

виробничих технологій у професійну підготовку фахівців для будівельної 

галузі. Інноваційні технології при підготовці фахівців будівельної галузі. 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 19 

листопада 2020 р. Біла Церква, 2020. – С. 180-185. 

18. Уряднікова І.В., Заплатинський В.М. Використання  імітаційних  

технологій  для  формування компетенцій, пов’язаних із безпекою. Підготовка 

майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до 

впровадження в освітній процес інноваційних технологій. Матеріали ІV 

Всеукраїнського науково-методичного семінару 05 листопада 2020 р. 

Глухівський  НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2020. – С 48 – 50. 

19. Харагірло В.Є. Розвиток психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної професійної освіти / 

В.Є. Харагірло // Інноваційна діяльність педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в 

умовах сталого розвитку суспільства: Збірник тез Всеукраїнського науково-

практичного семінару.– БІНПО ДЗВО УМО, м. Біла Церква, 2020. – 63-67С. 

20. Шевчук С.С. Аспекти впровадження дуальної форми у професійну 

підготовку кваліфікованих робітників в Україні. Інноваційні технології при 

підготовці фахівців будівельної галузі. Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції 19 листопада 2020 р. Біла Церква, 2020. – 

С. 19-25. 

21. Щипська Т.П. Застосування інноваційних  освітніх практик у 

позааудиторній навчальній діяльності закладів професійної (професійно-

технічної) освіти. Інноваційні технології при підготовці фахівців будівельної 

галузі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 19 

листопада 2020 р. Біла Церква, 2020. – С. 26-30 

22. Щипська Т.П. Науково-методичні засади впровадження в освітній 

процес ЗП(ПТ)О інноваційних технологій. Підготовка майстра виробничого 

навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес 

інноваційних технологій. Матеріали ІV Всеукраїнського науково-методичного 

семінару 05 листопада 2020 р. Глухівський  НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2020. 

– С 180 – 183. 

 

Матеріали регіональних науково-практичних семінарів 

1. Арестова І. В. Застосування ігрових методів у сучасному освітньому 

процесі при підготовці фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) 



136 

 

освіти. Упровадження сучасних освітніх технологій при підготовці 

кваліфікованих робітників : матеріали Регіон. наук.-практ. семінару, 

м. Черкаси, 24 квітня 2020 р. Біла Церква : БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН 

України, 2020. С. 94-96. 

2. Арестова І. В. Застосування технології гейміфікації в освітньому 

процесі. Реалізація перспективного досвіду у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти робітників : матеріали Регіон. наук.-практ. 

семінару, м. Одеса, 21 травня 2020 р. Біла Церква : БІНПО ДЗВО «УМО» 

НАПН України, 2020. С. 41-43 

3. Арестова І. В. Методика проведення позаурочних навчальних заходів 

у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Реалізація сучасних 

освітніх практик при підготовці кваліфікованих робітників : матеріали Регіон. 

наук.-практ. семінару, м. Горішні Плавні, 16 квітня 2020 р. Біла Церква : БІНПО 

ДЗВО «УМО» НАПН України, 2020. С. 15-23. 

4. Соболєва С.В. Використання квест-технології в освітньому процесі 

при підготовці фахівців у ЗП(ПТ)О // Електронний зб. матеріалів Регіон. наук.-

практ. Семінару «Упровадження сучасних освітніх технологій при підготовці 

кваліфікованих робітників» / за заг. ред. С.В. Соболєвої, І.В. Арестової. Біла 

Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2020. С. 90-94 

5. Шевчук С.С. Перспективний досвід у контексті інноватики 

педагогічної діяльності у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. 

Реалізація перспективного педагогічного досвіду у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти. Збірник матеріалів Регіональної науково-

практичної конференції (21 травня 2020 року, м. Одеса). Біла Церква: БІНПО 

ДЗВО «УМО» НАПН України, 2020. С.10–15. 

 

Збірники матеріалів семінарів, конференцій тощо 

1. Реалізація сучасних освітніх практик при підготовці кваліфікованих 

робітників: електронний зб. матеріалів Регіон. наук.-практ. семінару, м. Горішні 

Плавні, 16 квітня 2020 р. / за заг. ред. В. С. Кулішова, І. В. Арестової. 

Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2020. 299 с. URL: 

(надруковано) 

2. Упровадження сучасних освітніх технологій при підготовці 

кваліфікованих робітників: електронний зб. матеріалів Регіон. наук.-практ. 

семінару, м. Черкаси, 24 квітня 2020 р. / за заг. ред. С. В. Соболєвої, 

І. В. Арестової. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2020. 114 с. 

URL: 

3. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної Інтернет-

конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі 

безперервної освіти» (29 листопада 2019 р., м. Біла Церква) БІНПО ДЗВО 

«УМО» НАПН України, 2020. 

4. Реалізація перспективного педагогічного досвіду у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти:: електронний зб. матеріалів Регіон. 

наук.-практ. конференції, м. Одеса, 21 травня 2020 р. / за заг. ред. С.С.Шевчук. 

Біла Церква : БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2020.  251 с. 



137 

 

5. «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах 

діджиталізації суспільства». Секція №3: Розвиток цифрової компетентності 

педагога професійної і фахової передвищої освіти в умовах діджиталізації: 

цифрові можливості, трансфер знань, інтеграція із цифровою економікою: 

електронний зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Біла 

Церква, 11 листопада 2020 р. / Біла Церква : БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН 

України, 2020. 161 с. 

6. Інноваційні технології при підготовці фахівців будівельної галузі: 

електронний зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної. конференції, м. 

Біла Церква, 19 листопада 2020 р. / за заг. ред. А.Б. Єрмоленка, В.С. Кулішова, 

С.С.Шевчук. Біла Церква : БІНПО ДЗВО УМО НАПН України, 2020.  197 с. 

 

«Виробничо-практична продукція» 

(практичні посібники, методичні посібники, методичні рекомендації, 

практичні порадники тощо) 

Практичні порадники 

1. Практичний порадник до виконання підсумкових випускних робіт 

за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (категорія 

слухачів: майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної 

підготовки) /В.Є. Харагірло, А.М. Лукіянчук, Коваль Л.Є. Торба Н.Г.– Біла 

Церква : БІНПО УМО, 2020. – 81с. 

Методичні рекомендації 

1. Лукіянчук А.М. Мотивація професійної діяльності педагогічних 

працівників: методичні рекомендації / укладач А.М. Лукіянчук – Біла Церква : 

БІНПО УМО, 2020. – 46 с. 

 

Збірники навчально-методичних розробок, 

збірники програм 

1. Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних 

працівників закладів фахової передвищої освіти: збірник робочих програм / 

наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, А.В. Денисова. Агроосвіта, 2020. 

172 с. 

 

«Навчальна продукція»  

(навчальні програми, підручники, навчальні посібники (навчально-

методичні, навчальні наочні посібники, хрестоматії, практикуми, робочі 

зошити); засоби навчання (навчально-наочні ігрові посібники; атласи; 

навчальні карти; відео- та аудіовізуальні засоби навчання; електронні засоби 

навчального призначення; електронні засоби загального призначення тощо); 

«Довідкова продукція» (енциклопедії (енциклопедичні словники); мовні, 

лінгвістичні словники; довідники, каталоги тощо) 

Програми 

1. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації категорії 

слухачів майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-



138 

 

технічної) освіти / наукова ред. В.В. Сидоренко, Агроосвіта, 2019. не 

подавалася до звіту у 2019 р 

2. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації категорії 

слухачів викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти / наукова ред. В.В. Сидоренко, Агроосвіта, 2019. 

не подавалася до звіту у 2019 р 

3. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації категорії 

слухачів старші майстри закладів професійної (професійно-технічної) освіти / 

наукова ред. В.В. Сидоренко, Агроосвіта, 2019. не подавалася до звіту у 2019р 

4. Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

фахової передвищої освіти / Вікторія Сидоренко, Андрій Єрмоленко. Київ: 

Агроосвіта, 2020. 64 с. 

 

Навчально-методичні посібники 

1. Верченко Н.В.  «Психологічні засади професійної діяльності». 

/уклад. Н.В. Верченко.- Біла Церква: БІНПО, 2020.- 62с. 

2. Коваль Л.Є. Профорієнтаційна робота в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти : навчально-методичний посібник /уклад. Л.Є. 

Коваль – Біла Церква: БІНПО, 2020., видання 2-ге : перероблене і доповнене. – 

223 с. 

3. Лукіянчук А.М. Психологічні основи професійного становлення та 

розвитку особистості майбутнього кваліфікованого робітника: навчально-

методичний посібник.. Вид 2-ге, поробл. Доповн, Біла Церква : БІНПО, 2020. 

155 с. 

4. Сахно О.В., Денисова А.В. Трудові аспекти діяльності педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти: навчальний 

посібник. Біла Церква: БІНПО ДЗВО УМО, 2019. - 178 с. не подавався до звіту 

у 2019 р.(не увійшов до звіту 2019) 

5. Сидоренко В.В. Віртуальна кафедра. В. Сидоренко, Т.Сорочан. 

Енциклопедії освіти: НАПН України, 2020. С. 134-135. 

6. Сидоренко В.В. Розвиток професійних (предметних) компетентностей 

педагога фахової передвищої освіти в умовах діджиталізації: цифровий 

програмно-методичний комплекс :  В.Сидоренко, А. Єрмоленко, А.Денисова, В. 

Кулішов, О.Ковальчук / за науковою редакцією доктора педагогічних наук 

В.В. Сидоренко. К.: НМЦ ВФПО, 2020, 190 с. (перемога на Міжнародній 

виставці). 

7. Сидоренко Вікторія. Професійний розвиток фахівців в умовах 

формальної, неформальної та інформальної освіти: ключові компетентності і 

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

(перемога на Міжнародній виставці). 

8. Торба Н.Г. «Психологічні аспекти творчого підходу в роботі педагога 

сучасної професійної школи». / Н.Г.Торба - Біла Церква : БІНПО, 2020. – 120с. 

9. Харагірло В.Є. Національне виховання здобувачів освіти на сучасному 

етапі : навчально-методичний посібник.– Біла Церква: БІНПО, 2020 -92с. 
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10. Харагірло В.Є. Психолого-педагогічні аспекти корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки : навчально-методичний посібник / В.Є. 

Харагірло // вид.2,доповнене – Біла Церква: БІНПО, 2020. – 181с. 

 

Спецкурси 

1. Сидоренко В.В. Селф-коучинг (самонаставництво) як технологія 

професійного розвитку педагога Нової української школи: спецкурс / Вікторія 

Вікторівна Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2020. 94 с. Режим доступу: 

https://lib.iitta.gov.ua/720149/ 

2. Шевчук С.С. Розвиток ключових компетентностей здобувачів освіти у 

поза аудиторній навчальній діяльності ЗП(ПТ)О: Спецкурс. /С.С. Шевчук. – 

БІНПО: Біла Церква. – 2020. – 84 с. 

  

https://lib.iitta.gov.ua/720149/
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ЧАСТИНА ІІ 

 
АНОТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК  

НАУКОВИХ РОЗРОБОК, РЕКОМЕНДОВАНИХ  

ДО ВПРОВАДЖЕННЯ 
 

 

НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ 

(монографії, препринти, збірники наукових праць тощо) 
Видання 

 

1. Монографія  

Очікуваний соціальний ефект упровадження: покращання системи 

управління й організації освітнім процесом на засадах  демократії та 

гуманізаціїя  

Цільова група користувачів :науково-педагогічні працівники, здобувачі 

вищої освіти 

Inga Uriadnikova, Waldemar Gaida. Innovation in teaching for the civil 

protection in Ukrainian universities. Chapter 4/Modern aspects of management. Part 

2. Scientific Monograph. W. Gaida, P. Soroka, V. Zaplatynskyi. – Kyiv – Warsaw, 

Publishing House of the Warsaw Management School Graduate and Postgraduate  

School, 2019. – 274 p. ISBN 978-83-60882-02-3. (не подавалась до звіту, 

надрукована 2020 р) 

 

2. Публікації в наукометричних виданнях (scopus або web of science core 

collection) 

Стаття 

Очікуваний соціальний ефект упровадження: впровадження інноваційних 

технологій давчання уосвітнє сеедовище 

Цільова група користувачів : науково-педагогічні працівники, здобувачі 

вищої освіти, слухачі курсів підвищення кваліфікації, керівники ЗП(ПТ)О. 

Viktoria Sydorenko, Andrii Yermolenko, Alla Lukiianchuk, Anastasiia 

Denysova, Vira Haragirlo «PLATFORM PROFOSVITA» as innovative educational 

and digital environment for specialists professional development / Viktoria 

Sydorenko, Andrii Yermolenko, Alla Lukiianchuk, Anastasiia Denysova, Vira 

Haragirlo // Revista Educação & Formação (ISSN 2448-3583). URL: 

https://revistas.uece.br/index.php/redufor. 

 

 

 

 

https://revistas.uece.br/index.php/redufor
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Фахові видання 

1. Стаття 

Очікуваний соціальний ефект упровадження: впровадження інноваційних 

технологій давчання у освітнє середовище, розвиток професійної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

Цільова група користувачів : науково-педагогічні працівники, здобувачі 

вищої освіти, слухачі курсів підвищення кваліфікації, керівники 

ЗП(ПТ)О. 

 

Денисова А. В. Спецкурс “Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії 

зі стейкхолдерами” як умова підготовки компетентних фахівців професійної 

освіти. Освітній дискурс: збірник наукових праць. №22(4), 2020, С. 30-43 

(Категорія «Б»). 

 

2. Стаття 

Очікуваний соціальний ефект упровадження: впровадження інноваційних 

технологій давчання у освітнє середовище, розвиток професійної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

Цільова група користувачів : науково-педагогічні працівники, здобувачі 

вищої освіти, слухачі курсів підвищення кваліфікації, керівники ЗП(ПТ)О. 

Коваль Л.Є. , Харагірло В.Є. Показники індивідуалізації професійного 

розвитку педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

засобами інформаційних технологій. Інноваційна педагогіка ПУ 

«Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та 

інновацій», 2019 - ISSN 2663-6085 – С. 132-139 не подавалася до звіту у 2019 р. 

 

3. Стаття 

Очікуваний соціальний ефект упровадження: впровадження інноваційних 

технологій давчання у освітнє середовище, розвиток професійної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

Цільова група користувачів : науково-педагогічні працівники, здобувачі 

вищої освіти, слухачі курсів підвищення кваліфікації, керівники ЗП(ПТ)О. 

Кулішов В.С. Сучасні підходи до професійно-особистісного розвитку 

педагога закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Професіоналізм 

педагога: теоретичні й методичні аспекти. 2020. Вип. 12. С. 263–272.  

4. Стаття 

Очікуваний соціальний ефект упровадження: впровадження інноваційних 

технологій давчання у освітнє середовище, розвиток професійної та 

мотиваційної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

Цільова група користувачів : науково-педагогічні працівники, здобувачі 

вищої освіти, слухачі курсів підвищення кваліфікації, керівники ЗП(ПТ)О. 
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Лукіянчук А.М. Розвиток мотивації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в 

умовах реформування освіти. Всеукраїнський науково-практичний журнал 

«Директор ліцею, школи, гімназії» - Спеціальний випуск «Вища освіта України 

у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». 2019. №4. Кн1. 

Том І (83). , 206-214 С Грудень 2019 , не подавалася до звіту у 2019 р. 

 

5. Стаття 

Очікуваний соціальний ефект упровадження: впровадження інноваційних 

технологій давчання у освітнє середовище, розвиток професійної та 

мотиваційної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

Цільова група користувачів : науково-педагогічні працівники, здобувачі 

вищої освіти, слухачі курсів підвищення кваліфікації, керівники ЗП(ПТ)О. 

Єрмоленко А., Кулішов В., Шевчук С. Розвиток інноваційної 

компетентності сучасного  педагога професійної школи. Імідж сучасного 

педагога: електрон. наук. фах. журнал. 2020. № 5 (194). С. 52–57. 

 

Матеріали в збірниках наукових праць 

Матеріали закордонних конференцій 

1. Стаття 

Очікуваний соціальний ефект упровадження: розповсюдження досвіду 

роботи БІНПО, впровадження інноваційних технологій давчання у освітнє 

середовище, розвиток професійної компетентності педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О 

Цільова група користувачів : ключові стейкхолдери, науково-педагогічні 

працівники, здобувачі вищої освіти, слухачі курсів підвищення кваліфікації, 

керівники ЗП(ПТ)О. 

Sydorenko V. Soft Skills as an educational trend and a necessary development 

component for a vocational lifelong education teacher. Fundamental and applied 

researches in practice of leading scientific schools. Volume 38, No 2. Accent 

Graphics Communications & Publishing, Canada, 2020. P. 127-134. 

http://farplss.org/ ISSN 2708-0994.  

 

2. Стаття 

Очікуваний соціальний ефект упровадження: розповсюдження досвіду 

роботи БІНПО, впровадження інноваційних технологій давчання у освітнє 

середовище, розвиток професійної компетентності педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О 

Цільова група користувачів : ключові стейкхолдери, науково-педагогічні 

працівники, здобувачі вищої освіти, слухачі курсів підвищення кваліфікації, 

керівники ЗП(ПТ)О. 

http://farplss.org/
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Yermolenko A., Kulishov V., Shevchuk S. Innovative principles of 

development of methodical competence of modern teacher of vocational 

education. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific 

Schools. 2020. 38(2), P. 113–118. 

3. Стаття 

Очікуваний соціальний ефект упровадження: розповсюдження досвіду 

роботи БІНПО, впровадження інноваційних технологій давчання у освітнє 

середовище, розвиток професійної компетентності педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О 

Цільова група користувачів : ключові стейкхолдери, науково-педагогічні 

працівники, здобувачі вищої освіти, слухачі курсів підвищення кваліфікації, 

керівники ЗП(ПТ)О. 

Sydorenko V.. Labor relations in the field of professional (vocational) 

education: theoretical and applied aspect. Sydorenko V., Sakhno O. Lukiianchuk A, 

Denysova A., Kharahirlo V. Fundamental and applied researches in practice of 

leading scientific schools. Volume 38, No 2. Accent Graphics Communications & 

Publishing, Canada, 2020. P. 122-126. http://farplss.org/ ISSN 2708-0994.  

 

 

 

ВИРОБНИЧО-ПРАКТИЧНА ПРОДУКЦІЯ 

(практичні посібники, методичні посібники, методичні рекомендації, 

практичні порадники тощо) 
Видання 

 

Практичні порадники 
 

1. Практичний порадник  

Очікуваний соціальний ефект упровадження: розвиток професійної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

Цільова група користувачів : слухачі курсів підвищення кваліфікації. 

 

Практичний порадник до виконання підсумкових випускних робіт за 

програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (категорія 

слухачів: майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної 

підготовки) /В.Є. Харагірло, А.М. Лукіянчук, Коваль Л.Є. Торба Н.Г.– Біла 

Церква : БІНПО УМО, 2020. – 81с. 

 

2. Методичні рекомендації 

Очікуваний соціальний ефект упровадження: розвиток професійної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

Цільова група користувачів : слухачі курсів підвищення кваліфікації. 

http://farplss.org/
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Лукіянчук А.М. Мотивація професійної діяльності педагогічних 

працівників: методичні рекомендації / укладач А.М. Лукіянчук – Біла Церква : 

БІНПО УМО, 2020. – 46 с. 

 

 

3. Збірник робочих програм  

Очікуваний соціальний ефект упровадження: розвиток професійної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

Цільова група користувачів : ключові стейкхолдери, слухачі курсів 

підвищення кваліфікації, керівники фахової перед вищої, освіти. 

Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних 

працівників закладів фахової передвищої освіти: збірник робочих програм / 

наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко, А.В. Денисова. Агроосвіта, 2020. 

172 с. 
 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ 

(навчальні програми, підручники,  

навчальні посібники (навчально-методичні,  

навчальні наочні посібники, хрестоматії, практикуми, робочі зошити);  

засоби навчання (навчально-наочні ігрові посібники; атласи;  

навчальні карти; відео- та аудіовізуальні засоби навчання;  

електронні засоби навчального призначення;  

електронні засоби загального призначення тощо) 
Видання 

 

1. Цифровий програмно-методичний комплекс 

Очікуваний соціальний ефект упровадження: розвиток професійної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

Цільова група користувачів : ключові стейкхолдери, слухачі курсів 

підвищення кваліфікації, керівники фахової перед вищої, освіти. 

Сидоренко В.В. Розвиток професійних (предметних) компетентностей 

педагога фахової передвищої освіти в умовах діджиталізації: цифровий 

програмно-методичний комплекс :  В.Сидоренко, А. Єрмоленко, А.Денисова, В. 

Кулішов, О.Ковальчук / за науковою редакцією доктора педагогічних наук 

В.В. Сидоренко. К.: НМЦ ВФПО, 2020, 190 с. (перемога на Міжнародній 

виставці). 

1. Електронний курс 

Очікуваний соціальний ефект упровадження: розвиток професійної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 
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