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ЧАСТИНА І 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти – 

відокремлений структурний підрозділ Державного закладу вищої освіти 

«Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук 

України відповідно до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та 

Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань №1006010827 від 26.11.2019 р. 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти є державним 

закладом вищої освіти зі статусом «переміщеного з району проведення 

антитерористичної операції» (Постанова КМУ від 13.10.2015 року № 935 

«Про деякі питання державних вищих навчальних закладів, переміщених з 

району проведення антитерористичної операції»), що здійснює свою 

діяльність відповідно до норм чинного законодавства України, Положення 

про Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти від 27.02.2020 

року; Статуту ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Стратегії розвитку 

БІНПО на 2021-2025 рр. та інших нормативно-правових актів, що 

регламентують діяльність освітніх закладів та БІНПО зокрема. 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти є провідним 

закладом вищої освіти України, який функціонує з 1979 р. та на базі якого 

здійснюється підготовка фахівців освітнього рівня «бакалавр» і 

«магістр» та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти.  

З метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для 

високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, забезпечення потреб 

суспільства, ринку праці і держави у кваліфікованих фахівцях в Інституті 

здійснюється всебічний, системний і послідовний науковий і методичний 

супровід реформування та розвитку національної системи вищої та 

професійної освіти, забезпечення її якості. У БІНПО розроблена дієва 

інтегративна багаторівнева педагогічна система наукового і 

методичного супроводу, яка гарантує досягнення стратегічної мети, 

зосередженої на підготовці конкурентоспроможних фахівців на ринку праці, 

які мають ключові і фахові компетентності, уміють вирішувати комплексні 

задачі, створювати висококласні та інноваційні інтелектуальні продукти, 

поділяють цінності вільного демократичного суспільства, швидко 

адаптуються до змін і розвитку в соціально-культурній сфері. Розроблена 

система наукового і методичного супроводу реалізується через чітко 

визначену послідовність дій, змісту, методів, спроєктованих на розв’язання 

проміжних цілей і наперед визначений кінцевий результат, забезпечує 

максимальну активність учасників освітнього процесу з використанням 

сучасних цифрових, андрагогічних, інтерактивних, акмеологічних технологій 

тощо.  
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Візія БІНПО – масштабований цифровий заклад вищої освіти1, 

реалізатор міждисциплінарних програм, який зберігає свою ідентичність, 

забезпечує єдність фундаментальності й фаховості змісту освіти, її 

доступність і якість; заклад безперервного професійного саморозвитку і 

самотрансцендентності фахівців, інтегрований у світовий освітній і 

дослідницький простір, сфокусований на цінності кар’єрного й особистісного 

зростання, який формує фаховий і науково-освітній потенціал нації через 

міцні зв’язки з бізнесом, наукою, промисловістю, об’єднаними 

територіальними громадами задля соціального та економічного внеску в 

регіони, вирішення соціокультурних і освітніх викликів 

Цінності, на яких базувалась вся діяльність БІНПО та які проявлялися в 

повсякденній поведінці науково-педагогічних працівників та функціонуванні 

самого закладу:  

− студенто(людино)центризм;  

− патріотизм;  

− академічна доброчесність;  

− автономність і академічна свобода;  

− спрямованість на освітні інновації;  

− лідерство в навчанні дорослих; 

− інтеграція з ринком праці;  

− внутрішня й зовнішня відкритість;  

− гуманізм і толерантність стосовно культурної різноманітності; 

− професійний успіх і кар’єра; 

− якість освіти та освітніх послуг відповідно до умов провадження 

освітньої діяльності та результатів навчання вимогам 

законодавства та стандартам вищої освіти, професійним та/або 

міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам 

заінтересованих сторін і 

суспільства, що 

забезпечується шляхом 

здійснення процедур 

внутрішнього та 

зовнішнього забезпечення 

якості.  

У 2021 році роботу 

Інституту спрямовано на 

реалізацію стратегічних 

напрямів діяльності 

закладу:  

Стратегічна ціль 1. Забезпечення якості освітньої діяльності для 

освіти впродовж життя, маркетинг освітніх послуг,  що включає сприяння 

 
1 За інституційними архетипами вищої освіти майбутнього експертів Studyportals 
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сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного 

людського капіталу і створення умов для освіти впродовж життя (Lifelong 

learning), розроблення механізмів визнання результатів формальної і 

неформальної освіти фахівців. 

Стратегічна ціль 2. Цифрова трансформація інституту, подолання 

цифрового розриву у сфері вищої і професійної освіти, що передбачає 

перехід на нову освітню модель, заміну традиційно-класичного освітнього 

простору на віртуально-мережевий, цифрову трансформацію всіх напрямів 

діяльності Інституту, забезпечення всіх учасників освітнього процесу рівних 

можливостей доступу до послуг, інформації та знань, що надаються на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Стратегічна ціль 3. Інтернаціоналізація освіти та покращення 

якості міжнародного науково-дослідницького співробітництва, що 

передбачає підвищення рівня інтернаціоналізації та покращення якості 

міжнародного науково-дослідницького співробітництва в галузі наук про 

освіту, педагогіки і психології, підвищення конкурентоспроможності 

студентів, викладачів БІНПО на внутрішньому та міжнародному ринку праці, 

міжнародного стажування в контексті глобальних освітніх трендів розвитку 

науки, залучення до  кращих світових практик, підвищення якості освіти у 

відповідності з міжнародними освітніми стандартами. 

Стратегічна ціль 4. Розвиток кадрового потенціалу БІНПО, що 

передбачає створення умов для кар’єрного й особистісного розвитку 

науково-педагогічних працівників для навчання впродовж життя шляхом 

формальної, неформальної та інформальної освіти. 

Основними напрямами діяльності Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти в 2021 році стали: 

• підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників 

закладів освіти та інших організацій напряму: педагогічні, науково-

педагогічні працівники та керівники закладів освіти галузі знань 

«01 Освіта»; 

• підготовка і перепідготовка здобувачів освіти на рівні бакалавра і 

магістра за спеціальностями 011 «Науки про освіту», 015 «Професійна 

освіта» (Охорона праці, Дизайн), 053 «Психологія», 

073 «Менеджмент»; 

• проведення освітньої, наукової, методичної тощо роботи з 

реалізації державної політики у сфері вищої і професійної 

(професійно-технічної)2 освіти, визначення шляхів розвитку ключових 

компетентностей фахівців, їхнього безперервного професійного 

розвитку впродовж життя шляхом формальної, неформальної та 

інформальної освіти; 

 
2 Заклад професійної (професійно-технічної) освіти – заклад освіти, що забезпечує реалізацію 

потреб громадян у професійній (професійно-технічній) освіті, оволодінні робітничими професіями, 

спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я 
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• 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. 

Упродовж 2021 року у БІНПО впроваджено концептуальну модель 

безперервної професійної (професійно-технічної) освіти 4-К (від 

кваліфікованого, компетентного, когнітивного, 

конкурентноспроможного працівника до магістра), яка ґрунтується на 

ключових компетентностях для навчання впродовж життя шляхом 

формальної, неформальної та інформальної освіти, суб’єктній активності 

дорослого учня, який самостійно моделює та зреалізовує індивідуальну 

освітню траєкторію, визначає параметри процесу навчання, зокрема зміст, 

тривалість, форми, методи, програми, засоби та ін., здійснює цілепокладання 

і конструктивну корекцію в принципово нових умовах, варіативно прогнозує 

результати діяльності тощо. У Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти 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. 

Освітній процес в Інституті у 2021 році організовувася з 

використанням сучасних технологій формальної, неформальної та 

інформальної освіти та з урахуванням 

основних системоутворювальних 

принципів відкритої освіти:  

• сприяння сталому 

розвитку суспільства шляхом 

підготовки конкурентоспроможного 

людського капіталу та створення умов 

для освіти впродовж життя; 

• доступності вищої освіти, 

незалежності здобуття вищої освіти 

від політичних партій, громадських і 

релігійних організацій; 

• студенто(людино)центрованого навчання, за якого освітній 

процес побудований з урахуванням індивідуальних можливостей, 
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здібностей, професійних потреб, сензитивних періодів розвитку 

особистості; 

• безперервності – це принцип, що передбачає організацію 

систематизованого й цілеспрямованого розвитку ключових 

компетентностей для підвищення особистого потенціалу, розширення 

можливостей працевлаштування, соціальної інтеграції та активного 

громадянства шляхом формального, неформального та інформального 

навчання; 

• системності – сукупність взаємозв’язаних елементів, зокрема 

цілей, умов, чинників, організаційного, змістового, 

акметехнологічного, діагностичного й нормативно-правового 

забезпечення, що 

уможливлює 

послідовний, 

цілісний, логічно 

впорядкований і 

структурований, 

безперервний 

професійний 

розвиток; 

• гуманізації 

– реалізація 

принципу 

уможливлює 

побудову 

людиноцентрованої освіти, за якої створюється диференційований освітній 

простір, тобто сприятливі, комфортні умови для професійного розвитку, 

вияву творчої індивідуальності та реалізації потенційних ресурсів, що 

забезпечують високий рівень професійної самоактуалізації, кваліфіковане, 

якісне, продуктивне виконання професійних завдань, інноваційних ролей і 

функцій, причому освітній процес ґрунтується на повазі, взаємній довірі, 

толерантності;  

• варіативності, що передбачає комбінаційну гнучкість, 

можливість вибору параметрів, змісту, методів, джерел, термінів, темпу 

навчання за індивідуальною освітньою траєкторією, що робить систему 

навчання ефективною, економічною і цікавою; 

• модульності – принцип до організації освітнього процесу 

шляхом опанування освітніх програм (освітньо-професійних, освітньо-

наукових, освітньо-творчих) на основі поєднання модульних 

технологій навчання і залікових кредитів, причому здобувач вищої 

освіти/слухач послідовно й виважено засвоює освітній матеріал 

цілісними, ієрархічно впорядкованими й структурованими частинами 
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(змістовими модулями і підмодулями), результати яких є підставою для 

визначення результативності і якості освіти; 

• гнучкості і мобільності – принцип полягає в розробленні змісту, 

варіативних планів і програм, параметрів навчання з урахуванням 

соціокультурних змін і вимог до підготовки конкурентоспроможного 

на ринку освітніх послуг фахівця; 

• випереджувального професійного розвитку, що уможливлює 

підвищення освітньої і професійної кваліфікації та подальший 

професійний розвиток здобувачів вищої освіти/слухачів КПК 

відповідно до інноваційних суспільних і освітніх викликів, 

європейських і державних стандартів; 

• академічної доброчесності як сукупності етичних принципів та 

визначених Законом України «Про вищу освіту» правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання 

та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення 

довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень; 

• академічної мобільності – можливість учасників освітнього 

процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову 

діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на 

території України чи поза її межами;  

• академічної свободи – самостійність і незалежність учасників 

освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-

педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється 

на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та 

інформації, проведення наукових досліджень і використання їх 

результатів та реалізується з урахуванням обмежень, установлених 

законом; 

• мережевої діяльності, тобто взаємодії і співробітництва на 

засадах науково-методичного менеджменту; 

• раціонального поєднання самостійності і творчої активності, за 

якого здобувачі вищої освіти/слухачі КПК моделюють й організовують 

саморозвиток і самонавчання, обирають форми самостійної (підготовка до 

семінарських занять, лекцій і под.) та індивідуальної роботи; 

• індивідуалізації і диференціації – принцип уможливлює 

планування і реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії з 

урахуванням професійного досвіду, можливостей, здібностей, 

індивідуального стилю професійно-педагогічної діяльності замовників 

освітніх послуг; 

• технологічності – передбачає використання при навчанні в 

системі ефективних андрагогічних метатехнологій (інтерактивних, 

тренінґових, акмеологічних, ігротехнологій, психофізіологічних та ін.), 

методів і прийомів, форм активної взаємодії суб’єктів освітнього 

процесу; 
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• науково-методичного супроводу – принцип полягає у 

безперервній підтримці творчих ініціатив, інновацій, ефективному 

науковому, інформаційному, предметно-методичному, професійно-

кваліфікаційному забезпеченні 

процесу самовдосконалення й 

самореалізації, професійній мотивації 

до виконання професійних ролей і 

функцій; 

• моніторингу якості освіти та 

освітніх послуг, що забезпечує 

можливість перманентного 

вимірювання й оцінювання 

професійної акмединаміки на всіх 

етапах навчання впродовж життя. 
 

 

 

Пріоритетами професійної діяльності у 2021 році стали: 

• синергія науки, бізнесу, органів місцевого самоврядування, 

об’єднаних територіальних громад як замовниками освітніх і 

науково-технічних послуг, ринку праці, роботодавців;  

• компетентнісно орієнтований зміст і професійна мобільність як 

конкурентні переваги на ринку освітніх послуг; 

• маркетинг знань і освітніх послуг; 

• максималізація ступеня задоволення споживача освітніх послуг тощо. 

 

Структура Інституту 

У складі Інституту у 2021 році функціонували три кафедри (педагогіки, 

психології та менеджменту; методики професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін; технологій навчання, охорони праці та дизайну), 
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навчальний відділ, відділ сучасних технологій виробництва, відділ 

цифровізації освітньої діяльності, бухгалтерія, відділ кадрів, наукова 

бібліотека, адміністративно-господарський та експлуатаційно-технічний 

відділ. 

 

Загальна кількість посад штатних працівників БІНПО ДЗВО «УМО» 

станом на 01.01.2022 р. становить 67, з них: 

• 31 науково-педагогічний працівник; 

• зовнішніх сумісників – 5; 

• внутрішніх сумісників – 11; 

• кількісно-якісний склад науково-педагогічних працівників: доктори 

наук – 6, кандидати наук – 13, без наукового ступеня – 12 осіб. 

У 2021 році планування та організацію роботи БІНПО ДЗВО «УМО» 

побудовано за кластерним підходом як основною формою взаємодії і 

партнерства між усіма учасниками-стуктурантами освітнього простору.  

 

Основними напрямами роботи у звітному році було визначено: 

1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. У 2021 році Інститут провадив 

освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації виключно за змішаною та 

дистанційною формами навчання у зв’язку з карантинними обмежувальними 

заходами, спричиненими пандемією COVID-19. Освітній процес у БІНПО у 

2021 році було організовано у хмарному сервісі Microsoft Teams платформи 

Office 365 та на LMS «Профосвіта» (режим доступу: profosvita.org), 

відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

України на 2021 рік та затверджених розкладів занять груп.  

Одним із пріоритетних напрямів діяльності БІНПО у 2021 році було 

забезпечення високої якості підвищення кваліфікації фахівців та 

досягнення конкурентних переваг на ринку освітніх послуг, синергія 

науки, бізнесу та виробництва, що зумовило застосування системного 

підходу до моніторингу та оцінювання задоволеності замовників освітніх 

послуг та ключових стейкголдерів.  

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 у 2021 році за державним замовленням: 

викладачі професійно-теоретичної підготовки, майстри виробничого 

навчання, старші майстри ЗП(ПТ)О.  
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У 2021 році здійснювалась співпраця з НМЦ ПТО у Волинській, 

Закарпатській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, 

Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, 

Рівненській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Херсонській, Харківській 

областях та НМК у м. Київ. 

Станом на 31.12.2021 р. у 2021 р. за державним замовленням 

зараховано 2 000 осіб (100%) і випущено 1996 осіб (99,8 %), у т.ч. за очною 

формою – відповідно – 62 особи і 62 особи, заочною формою – відповідно – 

724 особи і 723 особи, за очно-дистанційною формою – відповідно – 1214 

осіб і 1211 осіб, відраховано чотири особи: за заочною формою – 1 особу у 

зв’язку зі смертю, за очно-дистанційною формою 3 особи – у зв’язку зі 

смертю. 

Розширено роботу з госпрозрахункової діяльності по підвищенню 

кваліфікації та збільшено кількість слухачів за категорією «Персонал, який 

залучається до професійного навчання на виробництві». 

Основний контингент слухачів підвищення кваліфікації у 2021 році за 

кошти фізичних і юридичних осіб: викладачі професійно-теоретичної 

підготовки, майстри виробничого навчання, педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти, персонал, який залучається до професійного 

навчання на виробництві, директори та заступники директорів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти.  

У 2021 р. на госпрозрахунковій основі відкрито 61 групу, зараховано 

2118 осіб, випущено – 2118 осіб: за дистанційною формою навчання – 2093 

осіб, за очною формою навчання – 2 особи, за очно-дистанційною формою – 

14 осіб, за заочною формою навчання – 9 осіб. 

 

2. Підготовка фахівців у Інституті 

здійснюється на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти за спеціальністю 053 

Психологія (ОПП «Психологія») та на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти  

– за спеціальностями 073 Менеджмент (ОПП 

«Управління навчальним закладом»), 073 

Менеджмент (ОПП «Адміністративний 

менеджмент»), 053 Психологія (ОПП 

«Психологія»), 011 Освітні, педагогічні науки 

(ОПП «Педагогіка вищої школи»).  

Ліцензований обсяг місць за формами 

навчання становить 830 осіб.  

В інституті здобуття вищої освіти 

здійснюється за договором про надання 

освітніх послуг з юридичними та фізичними 

особами. Освітній процес здійснюється за 

заочною формою навчання. 
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У зв’язку з карантинними обмеженнями, спричиненими пандемією 

COVID-19, освітній процес для здобувачів вищої освіти у 2021 році був 

організований у режимі онлайн із використанням технологій змішаного та 

дистанційного навчання на LMS «Профосвіта» (режим доступу: 

profosvita.org). 

Особлива увага в Інституті приділяється забезпеченню якості 

організації освітнього процесу, впровадженню нових технологій і методів, 

властивих відомим вітчизняним та європейським університетам. 

Організація освітнього процесу для здобувачів освіти в БІНПО 

спрямована на підготовку кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку 

праці фахівців на засадах компетентнісного підходу, здатних до вибору 

індивідуальної освітньої траєкторії, навчання впродовж життя, розвитку 

професійної кар’єри, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і 

розвитку в соціально-культурній сфері, які здобули ключові і фахові 

компетентності відповідно до їхніх інтересів, здібностей, можливостей, 

потреб національної економіки і знаннєвого суспільства. 

Для цього до освітнього процесу у 2021 році було залучено значну 

кількість ключових стейкголдерів, практиків окремих профільних галузей, 

провідних вітчизняних учених. Зміст навчання в Інституті формується на 

основі компетентнісно спрямованих освітньо-професійних програм 

підготовки фахівців, навчальних планів, програм навчальних дисциплін та 

різних видів практик. Для забезпечення права здобувачів вищої освіти на 

вільний вибір навчальних дисциплін у межах відповідної освітньої програми 

підготовки у БІНПО визначено порядок вибору здобувачами вищої освіти 

вибіркових навчальних дисциплін. 

За результатами І семестру 2021-2022 н.р. в Інституті відсоток 

успішності в реалізації студентами навчальних планів та робочих програм 

дисциплін складав 100 %. Академічна заборгованість відсутня.  

У 2021 році Інститут випустив 61 особу. 3 них 19 осіб отримали 

диплом бакалавра, 42 особи – диплом магістра.  

 

3. Внутрішня система забезпечення якості освіти 

У 2021 році з метою підготовки конкурентоспроможного людського 

капіталу для високотехнологічного й інноваційного розвитку країни, 

забезпечення потреб суспільства, ринку праці і держави у кваліфікованих 

фахівцях у БІНПО активізовано роботу щодо здійснення всебічного, 

системного та послідовного науково-методичного супроводу реформування 

та розвитку національної системи вищої та професійної освіти, забезпечення 

її якості. 

У БІНПО розроблена дієва інтегративна багаторівнева педагогічна 

система наукового і методичного супроводу забезпечення якості освіти, 

яка гарантує досягнення стратегічної мети реалізації Стратегії розвитку 

Інституту на 2020-2025 рр., зосередженої на підготовці 

конкурентоспроможних фахівців на ринку праці, які мають ключові і фахові 
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компетентності, уміють вирішувати комплексні задачі, створювати 

висококласні та інноваційні інтелектуальні продукти, поділяють цінності 

вільного демократичного суспільства, швидко адаптуються до змін і 

розвитку в соціально-культурній сфері. 

Забезпечення якості освіти та якості надання освітніх послуг зокрема є 

освітнім трендом діяльності БІНПО. 

Система якості вищої та професійної (професійно-технічної) освіти 

ґрунтується на системі стратегічного планування, перманентного 

внутрішнього та зовнішнього моніторингу, самооцінки забезпечення 

якості замовниками освітніх послуг, роботодавцями та ключовими 

стейкголдерами, що зреалізовані на всіх рівнях структури управління 

Інститутом. 

У Стратегії розвитку Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти на 2020–2025 роки визначено: Стратегічну ціль 1. 

Забезпечення якості освітньої діяльності для освіти впродовж життя. 

Маркетинг освітніх послуг, яка передбачає сприяння сталому розвитку 

суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу 

і створення умов для освіти впродовж життя (Lifelong learning), розроблення 

механізмів визнання результатів формальної і неформальної освіти фахівців 

тощо. 

Розбудова дієвої системи внутрішнього забезпечення якості освіти 

у БІНПО, відповідно до Стратегії розвитку БІНПО на 2020-2025 роки, 

передбачає реалізацію таких завдань: 

1. Розвиток внутрішньої системи забезпечення якості вищої і 

професійної освіти із залученням до освітнього процесу 

висококваліфікованих працівників виробництва, бізнесу і сфери послуг, 

роботодавців і ключових стейкголдерів з урахуванням потреб ринку праці та 

галузевого контексту . 

2. Удосконалення системи зовнішнього забезпечення якості вищої 

освіти відповідно до міжнародного і з урахуванням вітчизняного досвіду. 

3. Упровадження кластерної (мережевої) моделі безперервного 

професійного розвитку фахівців шляхом формальної, неформальної та 

інформальної освіти для навчання впродовж життя. 

4. Створення студентоцентрованого (student-centeredapproach) 

освітнього середовища для підготовки здобувачів освіти (бакалавр, магістр) 

та підвищення кваліфікації фахівців за різними моделями і формами 

навчання, за якого замовник освітніх послуг виступає суб’єктом із власними 

унікальними інтересами, потребами і досвідом, який спроможний бути 

самостійним і відповідальним учасником освітнього процесу . 

5. Удосконалення нормативно-правового забезпечення якості вищої і 

професійної освіти відповідно до стандартів і рекомендацій Європейського 

простору. 
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6. Систематичне вивчення ринку праці з метою мобільного та 

адекватного реагування на професійні запити і потреби роботодавців і 

ключових стейкголдерів. 

7. Надання випереджувальних сервісних освітніх послуг на принципах 

бенчмаркінгової діяльності, визначення напрямів формування споживчої 

лояльності й показників ступеня прихильності замовників освітніх послуг 

(освітній маркетинг у соціальних мережах (SMM), контент-маркетинг, робота 

з лідерами думок, комунікативна активність). 

8. Перманентний моніторинг загального рівня задоволеності 

замовників якістю освітнього процесу й освітніх послуг за такими 

напрямами: 

• якість освітнього процесу (якість проведення навчальних занять, 

якість функціонування освітнього середовища, задоволеність здобувачів 

вищої освіти викладацькою діяльністю науково-педагогічних працівників, 

задоволеність викладачів умовами праці, якість освітніх програм); 

• якість умов освітнього процесу (рівень підготовки здобувачів освіти; 

кадрове, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення, підвищення 

кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників); 

• якість результатів освітнього процесу (успішність здобувачів 

вищої освіти, рівень сформованості загальних і професійних 

компетентностей, працевлаштування випускників). 

9. Сприяння формуванню академічної культури якості, забезпечення 

ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у 

наукових працях працівників БІНПО і здобувачів вищої освіти. 

У 2021 році у БІНПО функціонувала Рада із забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти.  

Рада із забезпечення 

якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти є 

дорадчо-

консультаційним 

органом, мета якого: 

організація 

внутрішньої системи 

забезпечення якості 

вищої освіти відповідно 

до Стратегії БІНПО на 

2020-2025 рр. До складу Ради з якості увійшли 11 

науково-педагогічних працівників БІНПО, 4 ключових стейкголдери, 

представники студентського самоврядування.  

Розроблено і затверджено План роботи Ради на 2021-2022 рр. 

Рада з якості здійснює певні процедури (функції) у сфері 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на рівні 

Інституту за відповідними напрямами, а саме: 
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• Моніторинг змін у національному освітньому законодавстві та 

приведення у відповідність до нього локальних нормативних документів 

Інституту. 

• Організація та координація діяльності кафедр і структурних 

підрозділів Інституту для досягнення цілей і завдань у сфері забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. 

• Розробка пропозицій щодо оптимізації організаційної структури 

Інституту на основі аналізу результативності та ефективності освітньої, 

наукової, методичної, організаційної діяльності структурних підрозділів (за 

результатами рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних 

працівників, кафедр; опитування здобувачів вищої освіти щодо якості 

викладання навчальних дисциплін та якості освітніх програм і науково-

педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти в 

Інституті, ключових стейкголдерів щодо якості впровадження освітніх 

програм, конкурентоспроможності випускників на ринку праці тощо). 

• Погодження ліцензійних/акредитаційних справ, що подаються 

Інститутом до Міністерства освіти і науки України та Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

• Експертиза освітніх програм у таких складниках: установлення 

відповідності освітніх програм державним стандартам і локальним 

нормативним документам Інституту; аналіз пропозицій робочих проєктних 

груп із розроблення та науково-методичного супроводу освітніх програм 

щодо структури і змісту; періодичний перегляд освітніх програм з 

урахуванням пропозицій та зауважень зовнішніх і внутрішніх стейкголдерів; 

надання рекомендацій Вченій раді Інституту щодо затвердження освітніх 

програм та/або 

навчальних планів 

тощо.  

• Моніторинг 

якості освітньої 

діяльності та якості 

вищої освіти 

(організація опитувань 

здобувачів вищої 

освіти і науково-

педагогічних 

працівників з питань 

якості організації 

освітнього процесу, академічної доброчесності; випускників інституту, 

представників ринку праці – з питань якості освітніх програм та 

підготовленості випускників до професійної діяльності; формування на 

підставі моніторингових досліджень рекомендацій щодо управлінських 

рішень з підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти). 
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• Моніторинг якості кадрового забезпечення освітньої діяльності в 

Інституті, системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників відповідно до вимог Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти до 

акредитації освітніх програм. 

• Моніторинг стану науково-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін. 

• Аналіз результатів успішності здобувачів вищої освіти й 

узагальнення підсумків певних видів контролю. 

• Забезпечення ефективної системи дотримання принципів 

академічної доброчесності, запобігання та виявлення плагіату в наукових 

роботах здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників, 

кваліфікаційних роботах здобувачів освіти; сприяння реалізації заходів щодо 

академічної доброчесності тощо. 

Рішення Ради з якості, які мають рекомендаційний характер, доводять 

до відома зацікавлених осіб та оприлюднюють на офіційному веб-сайті 

Інституту (htpp: binpo.com.ua). 

 

4. Використання технологій дистанційного та змішаного навчання 

при підготовці і підвищенні кваліфікації фахівців 

Упродовж 2021 року у БІНПО розроблено й упроваджено модель 

змішаного або гібридного навчання (blended learning), що передбачала 

заміну традиційно-класичного освітнього простору на віртуально-

мережевий, цифрову трансформацію всіх напрямів діяльності 

Інституту, забезпечення всіх учасників освітнього процесу рівними 

можливостями доступу до послуг, інформації та знань, що надаються на 

основі цифрових технологій. 

У БІНПО вироблена власна модель реалізації змішаного навчання –

Self-blend модель, що ґрунтується на основі взаємного доповнення 

технологій традиційного, електронного, дистанційного і мобільного 

навчання та технічних засобів (комп’ютери, мобільні Інтернет-пристрої, 

мобільні Інтернет-комунікатори, смартфони, планшети, ноутбуки, 

ультрабуки, інтерактивна дошка тощо), становить мікс онлайн-навчання з 

періодичним виходом на викладача для консультацій, супервізії, 

мобільного навчання, коучингу в межах курсового і міжкурсового 

періодів. Self-blend модель змішаного передбачає використання в 

освітньому процесі до 70% технологій дистанційного навчання, при 

цьому мережеві технології використовалися не тільки для зберігання і 

передачі навчального матеріалу, але й для виконання завдань, реалізації 

контрольних заходів, колаборації, навчальної взаємодії (консультацій, 

обговорення, коучингу, супервізії) та іншої навчальної взаємодії всіх 

суб’єктів освітнього процесу, ключових стейкголдерів, представників 

виробництва і бізнесу. При цьому має місце самоконтроль студента/слухача 

за часом, місцем, індивідуальною траєкторією і темпом навчання. 
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Якщо для організації навчання здобувачів освіти поширеною є модель 

«перевернутого навчання» або перевернутого класу (flipped classroom), то 

для слухачів курсів підвищення кваліфікації – Self-blend модель змішаного 

навчання, що поєднує формальне, неформальне та інформальне 

навчання замовників освітніх послуг. 

Self-blend модель змішаного навчання БІНПО, відповідно до якої 

слухачі курсів підвищення кваліфікації, крім розміщених на освітній 

платформі навчальних матеріалів, асинхронно (у цифровій бібліотеці БІНПО, 

рубриках LMS «Профосвіта», матеріалах дистанційного курсу навчальної 

групи, Електронній бібліотеці НАПН України) опрацьовують кілька 

цифрових навчальних ресурсів на додаток до матеріалів дистанційного курсу, 

отримують після опрацювання кожного модуля завдання для самостійної 

роботи та рефлексії, стають обов’язковими учасниками тематичних 

регіональних науково-практичних семінарів, які організовуються БІНПО для 

кожної області за певною темою/проблемою, доповідачами науково-

практичних конференцій в межах курсів підвищення кваліфікації, 

учасниками низки заходів міжкурсового періоду. Окрема увага приділяється 

доступу замовників освітніх послуг до онлайн-матеріалів за допомогою 

різних пристроїв (ПК, ноутбук, планшет, смартфон). 

 

У 2021 році за Self-blend моделлю змішаного навчання пройшли 

підвищення кваліфікації 2507 осіб, як за державним замовленням, так і 

за кошти фізичних і юридичних осіб (Рис. 1.1.): 

• 113 працівників за програмою «Персонал, який залучається до 

навчання на виробництві» підприємств ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ 

КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ», ПрАТ «СУХА БАЛКА», 

м. Кривий Ріг, КП «Швидкісний трамвай», ПрАТ «ДТЕК 

ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» та інші (із них – 2 підприємства через систему 

тендерного відбору КП «Швидкісний трамвай» (м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл.) 25 осіб) і ПрАТ «Суха Балка» (м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл.) 90 осіб); 

• 1116 педагогічних працівників фахової передвищої освіти за 

авторською короткотерміновою програмою «Розвиток професійних 

(предметних) компетентностей педагогічних працівників закладів 

фахової передвищої освіти» (програма має авторське право); 

• 67 слухачів за програмою «Школи педагогічного коучингу»; 

• майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-

технічної) освіти (782), викладачі професійно-теоретичної підготовки (391), 

старші майстри закладів професійної (професійно-технічної) освіти (38). 
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Рис. 1.1. Підвищення кваліфікації фахівців за Self-blend моделлю змішаного 

навчання 

 

5. Створення єдиної освітньо-цифрової екосистеми БІНПО 

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» для організації освітнього процесу 

створено єдину освітньо-цифрову екосистему, що поєднує 

інтелектуальний, науковий, професійний, освітній, технологічний потенціал 

суб’єктів мережевого освітньо-цифрового середовища та передбачає 

використання цифрових, андрагогічних, акмеологічних та інтерактивних 

технологій у віртуальному просторі.  

 

Єдина 

освітньо-

цифрова 

екосистема 

включає: 

LMS 

«Профосвіта» (https://profosvita.org), інформаційно-аналітичний ресурс 

«Методична скарбничка», хмарний сервіс Microsoft Teams платформи 

Office 365,  Віртуальну школу педагогічного коучингу, онлайн 

консультпункт «Новітні виробничі технології», Консалтинговий центр, 
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цифрові освітні курси, цифрові програмно-методичні комплекси, 

персональні вебресурси викладачів тощо.  

Професійна значущість використання LMS «Профосвіта» 

(https://profosvita.org, зареєстровано більше 7500 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 стейкґолдерами, формування навичок 

використовувати цифрові засоби, нарощувати обсяги інформації, 

створювати власні цифрові продукти.  

Методику використання LMS «Профосвіта» (https://profosvita.org) 

для безперервного розвитку фахівців поділено на декілька частин: 

загальні рекомендації, використання інструментів електронного освітнього 

ресурсу, закладання компетентностей в курс і моніторинг результатів 

навчання. У вебресурсі всі завдання побудовано на 

основі компетентнісного підходу із закладанням 

компетентностей після проходження та формування 

загального показника компетентностей. Результати 

навчання відображаються в журналі оцінок та 

приводяться статистичні показники, на основі яких 

викладачі мають змогу регулювати подачу та зміст 

навчального контенту. Теоретична інформація в 

курсі подається у вигляді тексту, мультимедійних 

презентацій, відеоконтенту, практика 

підкріплюється інтерактивними завданнями та  

навчальними тестовими тренажерами тощо. Навчальний матеріал 

згрупований по модулях. В кожному модулі присутні завдання, які 

забезпечують розвиток компетентностей, необхідних для опанування 

матеріалу. Також модулі підкріплені тестами та інтерактивними  завданнями. 

містить широкий інструментарій подачі навчального контенту та зворотного 

зв’язку, наприклад, чати, форуми, анкети. В освітньому курсі тематичне та 

дидактичне наповнення може корегуватися викладачем залежно від потреб 

слухачів, здобувачів освіти. Ці потреби визначаються за допомогою 

моніторингу оцінок та статистичних показників проходження курсів в 

умовах електронного освітнього ресурсу. На етапі входження користувача в 

програмний продукт він потрапляє на головну сторінку, після чого вводить 

логін та пароль та переходить до навчальних курсів. За допомогою панелей 

навігації та керування є можливість виконувати завдання у зручній для 

слухача послідовності та вносити зміни до навчального контенту для 

викладачами. 

LMS «Профосвіта» (https://profosvita.org) відображається та 

функціонує у відповідності до поставленого завдання в усіх браузерах та має 

адаптацію для мобільних 

https://profosvita.org/
https://profosvita.org/
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пристроїв під керуванням операційних систем iOS, Android та Windows Phone. 

Відображення сайту при цьому може відрізнятися окремими дрібними 

деталями: закругленими куточками, рівнем тіні, градієнтною або суцільною 

заливкою. Кольорова гама, розташування елементів, структура сайту 

залишаються незмінними. 

Під час розробки LMS «Профосвіта» (https://profosvita.org) було 
узагальнено й 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 
напрямків та спеціальностей. 

 
Основними елементами структури LMS «Профосвіта» 

(https://profosvita.org) є 

презентативна локація та 

освітня локація. 

Презентативна локація 

LMS «Профосвіта» 

(https://profosvita.org) містить 

слайдер з актуальними 

новинами у вигляді 

елементу 

вебдизайну, що 

містить блок 

фіксованої ширини в 

шапці сайту. 

Особливістю є 

елементи, що 

змінюються в 

ручному або автоматичному режимі, зокрема зображення, тексти і посилання.  

Презентативна локація LMS «Профосвіта» (https://profosvita.org) 

містить постійно діючі освітні рубрики для інформальної освіти фахівців, 

їхнього самонавчання і саморозвитку 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 

https://profosvita.org/
https://profosvita.org/
https://profosvita.org/
https://profosvita.org/
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тощо. Освітня рубрика «Цифровий сторітеллінг» містить розповіді цікавих 

цифрових історій, які використовують у своїй діяльності педагоги, психологи, 

маркетологи, політики, журналісти, лікарі та фахівці інших професій. 

Цифровий сторітеллінг в освіті побудований на взаємодії трьох складників: 

педагогіки, новітніх цифрових технологій та контенту. Освітня рубрика 

«Професійний розвиток педагога Нової  української школи» містить матеріали 

(відеозаписи заходів, відеороліки, презентації, текстові матеріали), що 

стосуються обґрунтування філософських та освітніх засад Нової української 

школи; організації ефективного і безпечного освітнього середовища на основі 

компетентнісного підходу, педагогіки партнерства, позитивної психології та 

філософії дитиноцентризму; особливостей викладання і навчання тощо. 

Освітні рубрики призначені для загального доступу незареєстрованих 

користувачів. Вони є динамічними. Модератори контенту можуть змінювати 

їх назви і зміст. 

LMS «Профосвіта» (https://profosvita.org)  може використовуватися в 

системі: 

• формальної післядипломної освіти – в освітньому процесі курсів 

підвищення кваліфікації за різними моделями і формами навчання 

(спеціалізація, стажування, перепідготовка) у закладах післядипломної  

освіти, на всіх етапах міжкурсового періоду, а також у системі науково-

методичної роботи з педагогічними працівниками на місцевому рівні (у 

системі науково-методичної роботи районних (міських) методичних 

кабінетів (центрів), об’єднаних територіальних громадах; 

• неформальної освіти – під час  проведення різноманітних форм 

роботи, 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, супервізорів 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 стейкхолдерів задля 

перетворення освітнього потенціалу суспільства знань у дієві чинники 

власного саморозвитку, набуття нових компететностей. 

 

Центром адміністрування Microsoft 365 призначено 500000 

безкоштовних ліцензій для викладачів та 1000000 для здобувачів освіти. 

У БІНПО в умовах карантинних заходів для забезпечення якості освіти, 

ефективної роботи науково-педагогічних працівників та замовників освітніх 

послуг створено цифрові робочі місця, які забезпечують присутність 

викладачів у режимі реального часу та дають можливість проводити онлайн-

зустрічі, зокрема аудіо-, відео-та вебконференції, а також засновані на 

використанні електронного документообігу, безпаперових цифрових 

технологіях, хмарних технологіях та кіберзахисту (Рис. 1.2.).  

https://profosvita.org/
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Рис. 1.2. Цифрові робочі місця НПП БІНПО 

 

Додатково організовано віртуальні комунікативні майданчики для 

проведення онлайн-занять із застосуванням програм відеокоференцій, 

зокрема myownmeeting.net, Zoom, myownconference.com.ua, каналу 

youtube.com тощо. За необхідності проводиться анкетування та онлайн-

інтерв’ювання, зокрема ресурсу https://ovr.com.ua.  

 

Серед цифрових технологій, 

які використовуються в 

освітньому процесі БІНПО, 

найпоширенішими в 2021 році 

були такі: 

• цифрові технології 

колективної комунікації. 

Технології відеозустрічей 

(наприклад, 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; 

• хмарні технології Google для роботи з документами, розробки 

календарів для візуалізації строків та етапів реалізації проєктів, аналітики та 

зворотного зв’язку щодо якості надання освітніх послуг; 

• соціальні мережі, зокрема Facebook, Instagram для обміну 

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

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

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

збереження для можливості подальшого переглядів; 

https://ovr.com.ua/
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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• технології кіберзахисту включають використання програмних засобів 

для забезпечення інформаційної безпеки Інституту та персональних 

комп’ютерів працівників; 

• цифрові технології аналізу академічної доброчесності,зокрема 

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

https://unicheck.com/, https://www.plag.lv/  та інші; 

• технології візуалізації освітнього контенту, наприклад, 

мультимедійні презентації, інфографіка, відеоінфорграфіка,  інтелект-карти, 

таймлайни, QR-коди, хмари слів, , скрайбінг, гейміфікаціїя, 3d моделювання, 

доповнена (AR) та віртуальна (VR) реальності, відео; 

• технології електронне тестування та аналітики в освітньому 

процесі, що включають використання електронних тестів, упровадження 

Plickers як хмарної технології фронтального опитування, електроних тестів 

Google Форми, Майстер-Тест, Quizlet, Online Test Pad, Тесторіум та ін.; 

• створення профілів науково-педагогічних працівників в наукових 

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

Електронна бібліотека НАПН України. 

У 2021 році у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти ДЗВО «УМО» НАПН України працював Консалтинговий центр 

«Новітні педагогічні і виробничі технології» (http:stehnology@ukr.net). 

Діяльність Центру передбачала науково-методичний супровід безперервного 

професійного розвитку педагогів в умовах неформальної та інформальної 

освіти та надання дорадницької, консультативної, фасилітативної допомоги, 

поширення кращих освітніх практик. Місією Центру було сприяння 

професійному розвитку педагога впродовж життя.  У створеному 

мережевому освітньо-цифровому педагоги можуть отримати компетентні 

відповіді на актуальні запитання.  

Стратегія діяльності Консалтингового центру реалізувалася за такими 

напрямами:  

• підвищення кваліфікації педагогів, які бажають зростати 

професійно шляхом неформальної та інформальної освіти; 

• сприяння впровадженню в закладах П(ПТ)О освіти новітніх 

педагогічних і виробничих технологій, кращих освітніх практик;  

• створення умов для професійно-особистісного розвитку педагога. 

Діяльністю Центру  упродовж 2021 року охоплено близько 500 замовників 

освітніх послуг.  

 

На хмарному сервісі Microsoft Teams платформи Office 365 для 

кожної групи слухачів адміністратором у  вкладці Файли створено 

вебресурси, а саме – розміщено папку Навчальні матеріали, яка  

представлена наступними розділами: 

• інструктивно-методичні матеріали, які включають інформацію по 

роботі на платформі, по оформленню облікових даних слухачів, розподілу тем 

випускних робіт, контактної інформації тьютора та викладачів груп, розклади 

https://www.copyscape.com/
https://unicheck.com/
https://www.plag.lv/
https://profosvita.org/mod/page/view.php?id=7984
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занять 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, анкети для 

слухачів груп, додаткові матеріали за тематикою тощо); 

• елементи зворотного зв’язку (тематичні форуми, чати тощо) (Рис. 

1.3). 

 

 
 

Рис. 1.3. Структура веб-ресурсу групи у хмарному сервісі Microsoft Teams 

платформи Office 365 

 

Упродовж  2021 року створено 81 вебресурс для слухачів КПК. Усього 

створено 69 вебресурсів для слухачів за державним замовленням: 

викладачі – 24, майстри – 43, старші майстри – 2 (Рис 1.4.). 

 
 

Рис. 1.4. Кількість вебресурсів для груп слухачів КПК за державним 

замовленням 
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Відкрито 12 вебресурсів для слухачів КПК за кошти фізичних та 

юридичних осіб: викладачі – 4, майстри – 4, директори – 1, персонал, який 

залучається до професійного навчається на виробництві – 3 (Рис 1.5.). 

 
Рис. 1.5. Кількість вебресурсів для слухачів КПК за кошти фізичних і 

юридичних осіб 

 

Для здобувачів вищої освіти у 2021 році відкрито 101 вебресурс, з них: 

- бакалаври - 15; 

- магістри ОП «Психологія» - 26; 

- магістри ОП «Педагогіка вищої школи» - 29; 

- магістри ОП «Менеджент» - 31 (Рис. 1.6., 1.7.). 
 

Рис. 1.6. Кількість створених вебресурсів для здобувачів вищої освіти  

у 2021 році 
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Рис. 1.7. Кількість вебресурсів для магістрів за спеціальностями 

 

Головна мета використання 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 і 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. 

 

6. Науково-методичний супровід безперервного професійного 

розвитку педагогів в умовах неформальної та інформальної освіти 

З 2021 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти для підготовки і підвищення кваліфікації фахівців в умовах змішаного 

та дистанційного навчання працював Консалтинговий центр «Новітні 

педагогічні і виробничі технології» (http:stehnology@ukr.net) (Рис. 1.8.). 

Діяльність Центру передбачала науково-методичний супровід безперервного 

професійного розвитку педагогів в умовах неформальної та інформальної 

освіти та надання дорадницької, консультативної, фасилітативної допомоги, 

поширення кращих освітніх практик. У створеному мережевому освітньо-

цифровому педагоги можуть отримати компетентні відповіді на актуальні 

запитання. 

Зміст консалтингової допомоги полягав у: 

• презентації результатів упровадження новітніх педагогічних та 

виробничих технологій у практику діяльності закладів професійної освіти; 

• презентації матеріалів  педагогічного досвіду та кращих освітніх 

практик; 
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Рис. 1.8. Консалтинговий центр БІНПО 

 

• ознайомленні із сучасним обладнанням, технікою, інструментом та 

технологіями (за матеріалами спеціалізованих виставок). 

Діяльністю Консалтингового центру в 2021 році охоплено понад 1000 

замовників освітніх послуг.  

Консалтинговий центр «Новітні педагогічні і виробничі технології» 

створено для слухачів курсів, які навчаються за дистанційною формою 

навчання. За 2021 рік проведено консультацій для майстрів виробничого 

навчання вісімнадцять, для викладачів – тринадцять, старших майстрів – 

одна. 

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 створено інформаційно-аналітичний ресурс 

«Методична скарбничка».  

На 01 вересня 2021 року для організації самостійної роботи слухачів  в 

умовах змішаного навчання інформаційно-аналітичний ресурс 

«Методична скарбничка» (режим доступу: https://profosvita.org/) вміщує 

1448 методичних матеріалів для 120 професій, 2056 кращих освітніх 

практик за компетенціями на електронних носіях, 169 відеофільмів для 

49 професій, узагальнені матеріали спеціалізованих виставок 2021 рік 

(презентації і каталоги), 6 збірників за компетенціями, Web – портфоліо 

«Формування кар’єрних орієнтацій здобувачів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти – умова підготовки конкурентоздатних 

фахівців на ринку праці». 

Сформований банк кращих педагогічних практик за професіями, який 

включає (Рис.1.9.): 

• уроки професійно-теоретичної та професійно-практичної 

підготовки; 

• банк матеріалів кращих освітніх практик за професіями: 

1. Столяр. Верстатник деревообробних верстатів. 

https://profosvita.org/
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2. Гірничі професії. 

3. Дизайнер. 

4. Кондитер. 

5. Кравець. 

6. Швачка. 

7. Офіціант. Бармен. 

8. Устаткування підприємств харчування. 

9. Гувернер. Нянька. 

10. Секретар керівника (підприємства установи). 

• інструкційно-технологічні картки,  презентації;   

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

як умова розвитку конкурентоздатного працівника»; 

• контрольно-аналітичні та інші методичні матеріали, які допоможуть 

різним категоріям педагогічних працівників у практичній діяльності. 
 

 
 

Рис. 1.9. Матеріали кращих освітніх практик представлені закладами 

професійної освіти 24 областей України 

 

Таблиця 1.1. 

Банк кращих педагогічних практик за професіями 

 

Назва області 

Кількість 
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Закарпатська  10 
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Матеріали кращих освітніх практик, які представлені 

закладами професійної (ПТ) освіти України (24 області)
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Львівська  16 

Миколаївська  7 

Одеська  12 

Полтавська  31 

Рівненська - 10 

Сумська  9 

Тернопільська  13 

Харківська  16 

Хмельницька  12 

Черкаська 15 

Чернігівська  9 

Херсонська  22 

Луганська 7 

Волинська 14 

Вінницька 2 

Чернігівська 7 

 

За 2021 рік підготовлено та розміщено у інформаційно-аналітичному 

ресурсі «Методична скарбничка» 7 каталогів за напрямами: правознавство, 

манікюрник, виховна робота, кулінар борошняних виробів, офісний 

службовець (бухгалтерія), соціальний працівник, адміністратор. 

Протягом 2021 року за результатами відвідування 8 спеціалізованих 

виставок до «Методичної скарбнички» додано систематизовані матеріали, 

створені презентації та каталоги. Зокрема: 

1. Агро Весна. Зернові технології. 

2. Агро Весна. Фрукти. Овочі логістика. 

3. Продуктивне бджільництво. 

4. KYIV FASHION 2021. 

5. Каталог учасників 26 туристичної виставки UITT «УКРАЇНА – 

Подорожі та Туризм». 

6. Київський міжнародний меблевий форум 2021. 

7. XVII Міжнародна спеціалізована виставка ЗБРОЯ ТА 
БЕЗПЕКА – 2021 

8. ХХ Міжнародний промисловий форум – 2021. 

 

7. Науково-дослідна діяльність БІНПО 

Колектив Інституту працює над науково-дослідною темою 

«Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної 

компетентності» (РК №0117U002381). 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-
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методичної компетентності педагогів професійної школи за інноваційними 

моделями у системі неперервної освіти» (кафедра методики професійної 

освіти та соціально-гуманітарних дисциплін). Дослідження здійснюється 

впродовж 2017-2021 рр. і охоплює п’ять дослідницьких етапів. 

Метою п’ятого (підсумково-узагальнювального) етапу (2021 р.) 

дослідження є систематизація та узагальнення результатів дослідження, 

спрямованого на експериментальну апробацію інноваційних моделей 

розвитку професійної компетентності педагогів ЗП(ПТ)О в курсовий та 

міжкурсовий періоди підвищення кваліфікації. 

У 2021 році на п’ятому  – підсумково-узагальнювальному етапі: 

• визначено ефективність науково-методичного забезпечення 

сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в 

контексті формування та розвитку їх науково-методичної, психолого-

педагогічної, цифрової компетентностей; 

• розроблено та експериментально перевірено Освітньо-професійну 

програму «Розвиток професійної (коучингової) компетентності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О» та спецкурси; 

• експериментально перевірено умови розвитку психолого-

педагогічної компетентностей педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі 

неперервної професійної освіти; 

• проведено масові заходи, де здійснено оприлюднення результатів 

дослідження; 

• використано отримані результати дослідження для підготовки 

монографії і наукових статей, методичної й довідникової продукції. 

Підготовлено 223 публікації: офіційна продукція – 22; наукова 

продукція: монографії – 9, публікації в наукометричних виданнях (scopus або 

web of science core collection) – 16, фахові видання – 19; статті у міжнародних 

виданнях – 3; статті у періодичних виданнях – 1;матеріали в збірниках 

наукових праць – 54 (у т.ч. матеріали закордонних конференцій – 10, 

матеріали міжнародних конференцій – 15, матеріали всеукраїнських 

конференцій – 12, матеріали регіональних конференцій – 6, збірники 

матеріалів семінарів, конференцій тощо – 11); виробничо-практична 

продукція: практичні порадники – 1; методичні рекомендації – 8; збірники 

навчально-методичних розробок, збірники програм -2; навчальна продукція:  

програми – 4, цифрові програмно-методичні комплекси – 3; навчальні 

посібники, підручники  – 1; навчально-методичні посібники – 10, навчальні 

підручники у міжнародних виданнях – 1; спецкурси – 1; робочі програми та 

силабуси – 68. 

Колективом БІНПО організовано і проведено низку масових науково-

практичних заходів (загальна кількістбь – 19): міжнародна конференція - 2, 

усеукраїнський Оpen-Space-2, усеукраїнська конференція – 2, участь у роботі 

міжнародних виставок – 5, регіональні науково-практичні семінари – 6, інше 

– 2 (круглих столів – 1, педагогічна студія – 1). 
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8. Упровадження компетентнісно орієнтованих моделей 

підвищення кваліфікації фахівців в умовах сталого розвитку 

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 

Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України вперше розроблено, експериментально перевірено і впроваджено в 

систему підготовки педагогів компетентнісно орієнтовані моделі підготовки 

компетентного, інноваційного, умотивованого, конкурентоспроможного 

педагога професійної освіти в умовах сталого розвитку. Реалізацію 

компетентнісно орієнтованих моделей професійного розвитку педагогів 

спрямовано на перетворення індивідуально-особистісних, діяльнісних 

та соціокультурних перетворень в структурі особистості й професіонала в їх 

цілісності та взаємозумовленості, на розвиток профілів базових 

компетентностей, зокрема ключових, інтегрованих, загальнопрофесійних і 

професійних. 

Дослідження виконано в межах НДР «Удосконалення сучасних 

моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах 

сталого розвитку» (0121U108611, 2021 р.), що перемогла в конкурсному 

відборі НАПН України  для виконання y 2021 р. наукових досліджень з 

проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду та з метою 

реалізації пріоритетів державної політики у сфері освіти і науки. 

 
 

Розроблені компетентнісно 

орієнтовані моделі підвищення кваліфікації 

(одноетапна, двоетапна, триетапна) 

ураховують форми і терміни навчання, 

обсяги і зміст освітньо-професійних 

програм та категорію замовників освітніх 

послуг, зокрема викладачі професійно-

теоретичної підготовки, майстри 

виробничого навчання, старші майстри 

закладів професійної освіти. Основними 

формами навчання фахівців є: 1) очна 

форма; 2) дистанційна форма; 3) очно-дистанційна форма з використанням 
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технологій дистанційного навчання; 4) заочна форма; 5) індивідуальна 

(педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві). 

З урахуванням інноваційних освітніх викликів, запитів замовників 

освітніх послуг, роботодавців і ключових стейкголдерів розроблено 

інноваційну компетентнісно орієнтовану модель професійного розвитку 

педагогів фахової передвищої освіти. Розроблена авторська 

короткотермінова варіативна програма «Розвиток професійних (предметних) 

компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої 

освіти» та успішно апробовано в закладах фахової передвищої освіти на 

основі угод про співрацю. Для науково-методичного супроводу професійного 

розвитку фахівців розроблено цифровий програмно-методичний комплекс 

«Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагога фахової 

передвищої освіти в умовах діджиталізації», що включає 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».  

У 2021 році здійснено набір в авторські школи, студії для педагогічних 

працівників за напрямом 01 «Освіта», педагогічних працівників професійної 

(професійно-технічної) і фахової передвищої освіти: 

1. Школа лідерів професійної освіти (розробники Сидоренко В.В., 

Єрмоленко А.Б.); 

2. Школа передового педагогічного досвіду (розробники 

Сидоренко В.В., Горлова Г.Г); 

3. Школа педагогічного коучингу (розробник Харагірло В.Є.); 

4. Оnline студія цифрових технологій (розробники Сахно О.В., 

Грядуща В.В.); 

5. Студія корпоративного 

тимбілдингу (розробник Лукіянчук А.М.); 

6. Школа розвитку фахової 

майстерності педагога (розробники Денисова 

А.В., Шевчук С.С.). 

Навчання за програмою авторських шкіл 

організовано на засадах компетентнісного 

підходу. 

У 2021 році однією з інноваційних 

компетентнісно орієнтованих моделей 

професійного саморозвитку й 

самовдосконалення педагога в умовах сталої 

освіти стала Школа педагогічного 

коучингу.  

Метою Школи педагогічного коучингу є підготовка інноваційного, 

умотивованого, компетентного, конкурентоспроможного педагога 
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професійної освіти, який поєднує у своїй професійній діяльності теоретичну і 

практичну підготовки, має сформовані ключові, професійні та 

загальнопрофесійні компетентності відповідно до власних інтересів, 

здібностей, можливостей, потреб національної економіки та знаннєвого 

суспільства, готовий конкурувати і бути активним суб’єктом на ринку праці. 

Науковий консультант Школи – Вікторія Сидоренко, директорка 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, докторка 

педагогічних наук.  

Експериментальним закладом для реалізації мети, завдань, 

експериментальної програми Школи став Навчально-методичний центр 

професійно-технічної освіти у Рівненській області, на базі якого педагогічні 

працівники пройшли навчання, отримали нові знання, розвинули і 

вдосконалили компетентності. Результати роботи було представлено на 

засіданні Президії Національної академії педагогічних наук України в 

науковій доповіді: «Діяльність Школи педагогічного коучингу в умовах 

управління децентралізацією освіти в Україні: від ідеї до реалізації».  

У січні-березні 2021 року навчання в Школі педагогічного коучингу 

пройшли педагогічні працівники Дніпропетровської області, зокрема 

методисти, майстри виробничого навчання та викладачі професійно-

теоретичної підготовки, педагогічні працівники Вищого професійного 

училища № 17; педагогічні працівники Херсонської області, педагогічні 

працівники Вищого професійного училища № 17 м. Генічеська. Для груп 

розроблено й 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. 

У 2021 році у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відкрито Школу лідерів професійної 

освіти (ШЛПО) (Рис.1.10.). Школа лідерів професійної 

освіти – результат наукових пошуків і апробації здобутків прикладного 

наукового дослідження «Удосконалення сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку» 

(державний реєстраційний номер наукового дослідження 0121U108611, 

відповідно до постанови Президії НАПН України від 01.02.2021 р. № 1-2/2- 

12). 
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Рис. 1.10. Школа лідерів професійної освіти 

 

Учасниками Школи лідерів професійної освіти стали 26 директорів і 

заступників директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з 

Дніпропетровської та Київської областей. В команду викладачів, які 

працювали в Школі лідерів, були залучені роботодавці, представники 

громадських організацій, керівники закладів професійної освіти та фахівці з 

питань лідерства. 

Освітній процес в Школі спрямовано на опанування 7 модулів 

освітньо-професійної програми: нормативно-правові засади управлінської 

діяльності керівника ЗПО; менеджмент і лідерство в освіті дорослих; 

психологія професійної діяльності керівника закладу ПО; організація 

освітнього простору закладу ПО; науково-методичний менеджмент освітніх 

інновацій; цифрові технології в діяльності керівника. 

За результатами навчання проведено освітній коворкінг «Розвиток 

лідерської компетентності керівних кадрів закладів професійної освіти в 

умовах сталого розвитку».  

 

9. Нормативно-правове забезпечення якості освітнього процесу у 

БІНПО 

Упродовж 2021 рр. у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти 

розроблено понад 70 

нормативних документів, 

які забезпечують 

регулювання відносин, які 

виникають між 

учасниками освітнього 

процесу з питань 

забезпечення якості 

освітнього процесу, серед 

яких:  

- Стратегія інтернаціоналізації БІНПО на 2021-2025 роки; 

- Положення про організацію освітнього процесу у Білоцерківському 

інституті неперервної освіти; 
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- Положення про організацію освітнього процесу у Білоцерківському 

інституті неперервної освіти в умовах змішаного навчання;   

- Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною 

формою навчання; 

- Положення про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої 

освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти; 

- Положення про організацію та проведення опитувань внутрішніх і 

зовнішніх стейкголдерів у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти; 

- Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти; 

- План роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти на 2021/2022 навчальний рік; 

- Положення про участь здобувачів вищої освіти у забезпеченні 

якості освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти; 

- Положення про дотримання принципів академічної доброчесності у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти; 

- Положення  про  порядок  реалізації  права  на  академічну  

мобільність  учасників  освітнього  процесу  Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти; 

- Положення про сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти і 

випускників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти;  

- Положення про навчання, практику і стажування здобувачів вищої 

освіти Білоцерківського інституту 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 моніторинг якості освіти та освітньої діяльності в 

БІНПО; 

- Положення про освітні (освітньо-професійні) програми у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»; 

- Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 

- Положення щодо організації поточного, семестрового контролю та 

атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій 

навчання у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»; 

- Положення про курсову роботу / проєкт здобувачів вищої освіти у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»; 
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- Положення про самостійну роботу здобувачів вищої освіти у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»; 

- Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення 

здобувачів вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; 

- Положення про рейтингову систему оцінювання знань здобувачів 

вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» тощо.  

Розроблена нормативно-правова база дозволила забезпечити 

інтеграцію та функціональну єдність структурних складників якості 

підвищення кваліфікації (умови, процес, результати) для організації 

безперервної освіти впродовж життя, упровадження нових технологій 

навчання дорослих упродовж життя шляхом формальної, неформальної та 

інформальної освіти, максимально ефективно організувати діяльність 

Інституту в цілому та кафедр, структурних підрозділів зокрема. 

 

10. Інтернаціоналізація освітньої діяльності 

Інтернаціоналізація освіти, підготовка конкурентоспроможного 

людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку 

країни, забезпечення потреб 

суспільства, ринку праці і 

держави у кваліфікованих 

фахівцях, розвиток у 

студентів soft skills (м’яких 

навичок) для 

працевлаштування, 

підприємництва та 

інновацій, налагодження 

зв’язків із бізнесом та 

об’єднаними 

територіальними громадами задля соціального та економічного внеску у 

регіони, вирішення соціальних і демократичних викликів – ці світові 

тенденції характеризують міжнародний складник у діяльності БІНПО як 

необхідну умову її комплексного розвитку. 

Інтернаціоналізація розглядалась як ключовий пріоритет діяльності 

БІНПО та невід’ємний складник зміцнення авторитету закладу в освітньому 

та науковому міжнародному просторі.  

Розвиток міжнародної академічної мобільності у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти, підвищення 

конкурентоспроможності студентів і викладачів на внутрішньому та 

міжнародному ринку праці здійснюваася шляхом: 

• міжнародного стажування в контексті глобальних освітніх трендів 

розвитку науки; 
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• залучення до  кращих світових практик; 

• підвищення якості освіти у відповідності з міжнародними освітніми 

стандартами; 

• професійний науковий дискурс; 

• удосконалення освітніх програм;  

• стратегічного співробітництва, партнерства і нарощування потенціалу в 

доменах освіти, науки, практичної культурно-мистецької діяльності; 

• участі в міжнародних заходах, зокрема конференціях, форумах, 

виставках, майстер-класах, семінарах, вебінарах тощо; 

• участі в міжнародних асоціаціях і консорціумах закладів освіти; 

• участі в міжнародних наукових дослідженнях, проєктах тощо. 

На досягнення належного рейтингу в академічній міжнародній 

спільноті була спрямована стратегічна мета, завдання, інноваційні методи 

навчання і викладання. Була продовжена та розширена спільна робота із 

зарубіжними партнерами, що зорієнтована 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. 

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. 

У рамках підписаних угод із закордонними закладами освіти науково-

педагогічні працівники брали участь у міжнародних конференціях, 

семінарах; круглих столах, проходять стажування в закордонних закладах 

освіти. 
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Із 20 по 27 червня 2021 року науково-педагогічні працівники 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України пройшли міжнародне 

науково-педагогічне стажування «Інновації у сфері вищої, професійної 

(професійно-технічної) і фахової передвищої освіти в умовах цифрової 

трансформації» на базі Варненського вільного університету імені 

Чорноризця Храбра (Болгарія). 

Уперше за історію існування закладу БІНПО став 

співорганізатором міжнародного стажування спільно із ключовим 

стейкголдером – компанією E-SCIENCE SPACE (Республіка Польща). 

Учасниками міжнародного стажування стали 70 науково-педагогічних 

працівників та здобувачів освіти з різних закладів вищої, професійно-

технічної, фахової передвищої освіти України, а також Болгарії. 

Мета міжнародного стажування: підвищення рівня 

інтернаціоналізації та покращення якості міжнародного науково-

дослідницького співробітництва; міжнародне стажування в контексті 

глобальних освітніх трендів розвитку науки, залучення до кращих світових 

освітніх практик; підвищення якості освіти у відповідності з міжнародними 

освітніми стандартами; підвищення конкурентоспроможності студентів, 

викладачів та вчених на внутрішньому та міжнародному ринку праці; 

інтеграція міжнародного/міжкультурного аспекту у викладання, дослідження 

і сервісні функції вищої, професійної і фахової передвищої освіти; 

професійний науковий дискурс. 

У міжнародному науково-педагогічному стажуванні взяли участь 12 

науково-педагогічних працівників БІНПО: СИДОРЕНКО Вікторія 

Вікторівна – директорка, докторка педагогічних наук, професорка кафедри 

педагогіки психології та менеджменту; МАНДРАГЕЛЯ Володимир 

Андрійович – професор кафедри методики професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін, доктор філософських наук, професор; ДЕНИСОВА 

Анастасія Володимирівна – заступниця директорки з навчальної роботи; 

ЛУКІЯНЧУК Алла Миколаївна – вчений секретар Інституту, кандидатка 

психологічних наук, доцентка; ЩИПСЬКА Тетяна Петрівна – завідувачка 

навчального відділу; ХАРАГІРЛО Віра Єгорівна – в.о. завідувача кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту; САХНО Олександр Володимирович 

– завідувач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, 

кандидат сільського господарських наук, доцент; ЄРМОЛЕНКО Андрій 

Борисович – завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін, кандидат політичних наук, доцент; КУЛІШОВ 

Володимир Сергійович – доцент кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат педагогічних наук; ШЕВЧУК 

Світлана Степанівна – старший викладач кафедри методики професійної 

освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; МАСЛІЧ  Світлана 

Володимирівна – доцентка кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін, кандидатка педагогічних наук; 
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ГРЯДУЩА Віра Володимирівна – кандидатка технічних наук, доцентка 

кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну.  

У міжнародному стажуванні вперше взяли участь студенти БІНПО і 

замовники освітніх послуг з НМЦ ПТО. 

 

11. Інформаційна діяльність 

Матеріально-технічна база Інституту пристосована для надання 

якісних освітніх послуг, підготовки конкурентоспроможних на ринку 

праці фахівців. 

Освітній процес здійснюється в навчальних корпусах, у дистанційній 

формі, на базах практик. У БІНПО функціонує конференц-зал, комп'ютерний 

клас, WEB-студія для проведення занять за 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 персональні комп'ютери, які мають 

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

Інтернет. Територія Інституту охоплена мережею WI-FI, що дає можливість 

під’єднувати пристрої з WI-FI до мережі Інтернет, доступ надається 

провайдером  на швидкості 50 мегабіт за секунду за типом PPPOE. 

У конференц-залі встановлено сучасний комп'ютер, монітор 27 

дюймів, мультимедійну дошку, широкоформатну відеокамеру 720P, сучасні 

звукові колонки, SmartTV-телевізор, який дає можливість транслювати 

заходи (конференції, круглі столи, семінари, заняття), 11 нових 

комп’ютерів.  

Упродовж 2020-2021 рр. придбано 33 одиниці техніки, із них: 17 

моніторів, 5 – системних блоків, 1 – телевізор, 1 – інтерактивна дошка, 1 – 

проектор тощо. 

Працівниками інституту використовується у своїй діяльності 64 

одиниці комп’ютерної техніки. 

Освітній процес забезпечено освітньою, методичною та науковою 

літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам наукової 

бібліотеки, веб-ресурсам Інституту. 

На 31.12.2021 року загальний фонд наукової бібліотеки БІНПО 

налічує 2810 примірників. З них – 200 примірників періодики. 

Протягом 2021 року у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» для організації 

освітнього процесу створено єдину освітньо-цифрову екосистему, що 

поєднує інтелектуальний, науковий, професійний, освітній, технологічний 

потенціал суб’єктів мережевого освітньо-цифрового середовища та 

передбачає використання цифрових, андрагогічних, акмеологічних та 

інтерактивних технологій у віртуальному просторі.  
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Публічність інформації про діяльність Інституту забезпечується 

згідно з Законом України «Про освіту» (стаття 30 «Прозорість та 

інформаційна відкритість закладу освіти»), наказом Міністерства освіти і 

науки України від 19.02.2015 р. № 166 «Деякі питання оприлюднення 

інформації про діяльність вищих навчальних закладів». Так, у 2020 р. 

створено новий сайт БІНПО (http://binpo.com.ua/), який повністю 

відповідає сучасним 

вимогам, як до 

контенту 

(представлено загальну 

нормативну базу 

Інституту, інформацію 

для ключових 

стейкголдерів, 

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 в соціальних мережах, 

зокрема ресурсами структурних 

підрозділів та власних сторінок НПП 

Інституту у мережі Facebook.  

Також відкрито власний Youtube-

канал 

(https://www.youtube.com/channel/ 

UClmwbNXs_VtXXPdWGNoBx8Q) як 

для проведення наукових та освітніх 

заходів онлайн, так і збереження 

записів заходів для можливості 

подальшого перегляду. 

У БІНПО функціонує 

конференц-зал, комп'ютерний клас, 

WEB-студія для проведення занять.  

У конференц-залі встановлено 

сучасний комп'ютер, монітор 27 

дюймів, мультимедійну дошку, 

широкоформатну відеокамеру 720P, 

сучасні звукові колонки, SmartTV-

телевізор, який дає можливість транслювати заходи (конференції, круглі 

столи, семінари, заняття), 11 нових комп’ютерів.  

http://binpo.com.ua/
https://www.youtube.com/channel/
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12. Відзнаки і нагороди 

У 2021 р. БІНПО нагороджено Золотою медаллю Міжнародної 

спеціалізованої виставки: 

1) «ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ 

ОСВІТІ – 2021» в номінації 

«Упровадження сучасних засобів 

навчання, проєктів, програм і технологій 

для вдосконалення та підвищення 

ефективності освітнього процесу» 

нагороджено цифровий програмно-

методичний комплекс «Школа 

педагогічного коучингу як 

компетентнісна модель професійного 

розвитку сучасного фахівця» 

(Бібліографія: Сидоренко В.В. Школа педагогічного коучингу як 

компетентнісна модель професійного розвитку сучасного фахівця: цифровий 

програмно-методичний комплекс: В.Сидоренко, В. Харагірло, О. Нежинська, 

Н. Торба / за науковою редакцією доктора педагогічних наук В.В. Сидоренко. 

Біла Церква: БІНПО, 2021, 210 с.). 

Цифровий програмно-методичний комплекс складається з освітньо-

професійної програми «Розвиток коучингової компетентності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О» та коуч-сесії із програмами спецкурсів. 

Упровадження цифрового програмно-методичного комплексу 

сприятиме поліпшенню принципів професійної освіти в процесі модернізації 

системи безперервної професійної освіти, організації навчання дорослих 

упродовж життя. 

Адресований: вчителям, методичним службам усіх рівнів, науковцям, 

працівникам вищих закладів освіти, організаторам післядипломної 

педагогічної освіти, слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів та установ 

системи загальної середньої освіти, а 

також усім, хто цікавиться питаннями 

професійного саморозвитку й 

самореалізації педагога Нової 

української школи. 

          2) ХІІ Міжнародної виставки 

«Сучасні заклади освіти – 2021» в 

номінації «Діяльність закладу вищої 

освіти з розвитку експорту освітніх 

послуг» нагороджено програмно-

цифровий комплекс «ПОТРЕБА У 

НОВИХ КВАЛІФІКАЦІЯХ 

(КОМПЕТЕНТНОСТЯХ) У СФЕРІ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ Й 
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНИЙ СТАН ТА 

РОЗВИТОК РИНКУ ПРАЦІ (у 

рамках проєкту «Просування 

енергоефективності та 

імплементації Директиви ЄС про 

енергоефективність в Україні» 

(2020–2025) ( автори Сидоренко 

В., Денисова А., Єрмоленко А., 

Хорін А.) (Бібліографія: Потреба у 

нових кваліфікаціях 

(компетентностях) у сфері 

енергоефективності й 

енергозбереження в Україні: актуальний стан та розвиток ринку праці (у 

рамках проєкту «Просування енергоефективності та імплементації 

Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» (2020–2025): цифровий 

інформаційно-аналітичний комплекс. В. Сидоренко, А.Денисова, 

А.Єрмоленко, А. Хорін. Біла Церква: БІНПО, 2020, 122с.). 

Цифровий інформаційно-аналітичний комплекс підготовлено в 

друкованому вигляді та на електронному носії (CD). Матеріали можуть бути 

опановані в off-line і on-line режимах. Усі складники комплексу розміщено в 

Електронній бібліотеці НАПН України. 

Адресований: для широкого загалу освітян, хто дотичний до організації 

різних сегментів підготовки фахівців за новими програмами у сфері 

енергоефективності, термоізоляції та енергозбереження, хто цікавиться 

питаннями модернізації системи професійної освіти та освіти дорослих. 

3) У конкурсі НАПН України на кращі наукові 

роботи, створені у 2020 році, у номінації «За кращі 

аналітичні матеріали, доповіді» дипломом ІІ 

ступеня відзначено цифровий інформаційно-

аналітичний комплекс «Потреба у нових 

кваліфікаціях (компетентностях) у сфері 

енергоефективності й енергозбереження в 

Україні: актуальний стан та розвиток ринку 

праці» (постанова Президії НАПН України від 18 

березня 2021 року №1-2/4-54). Дослідження 

виконано в межах НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та 

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

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти. 

4) У 2021 р. переможцями ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНКУРСІВ 

СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ І ДИПЛОМНИХ РОБІТ СТАЛИ ТРИ 

МАГІСТРИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» НАПРЯМУ 07 

«УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ», 

«АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (Рис 1.11). 
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ОШИЙКО Яна Юріївна здобула перемогу у ІІ турі (диплом ІІ 

ступеня) на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент природоохоронної 

діяльності»на базі Одеського державного екологічного університету МОН 

України. 

ТИЩЕНКО Юлія Вікторівна здобула перемогу у ІІ турі (диплом ІІ 

ступеня) у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

«Управління спортивно-оздоровчою діяльністю», що проходив на базі 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 

м. Миколаїв. 

МІНЯЙЛО Олена Володимирівна здобула перемогу у ІІ турі (диплом 

ІІІ-го ступеня) на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт» студентів 

закладів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації 

«Менеджмент інноваційної діяльності» освітнього ступеня «магістр», що 

проходив 21-22 квітня на базі Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського МОН України.  

 
Рис. 1.11. Здобутки магістрів БІНПО на  ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНКУРСАХ 

СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ І ДИПЛОМНИХ РОБІТ 

 
13. Отримання авторських прав 

Науково-педагогічні працівники БІНПО також реєструють права 

власності на наукову та навчально-методичну продукцію яка 

використовується для забезпечення якості освіти та надання якісних освітніх 

послуг у закладі. 

Авторське право на літературні твори наукового характеру отримали 10 

творів: 

1. Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

фахової передвищої освіти «Розвиток професійних (предметних) 
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компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої 

освіти» / Вікторія Сидоренко, Андрій Єрмоленко. Київ: Агроосвіта, 2020. 

74 с. 

Автори-розробники: 

Сидоренко В.В. – директорка Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти, докторка педагогічних наук, професорка кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту; 

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

методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Державного 

закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 

2. 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. 

(НАГОРОДЖЕНО ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ МІЖНАРОДНОЇ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ: ХІ «СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ – 

2020» у номінації «Упровадження інформаційно -цифрових систем і 

технологій у навчальній, дослідницькій та інноваційній діяльності закладів 

освіти».  

3. Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах 

формальної і неформальної освіти: збірник спецкурсів: авторський колектив / 

наук. ред. проф. Т.М. Сорочан, В.В.Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2018. 320 с. 

4. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Навчальний посібник: Менеджмент 

сталого розвитку: інновації та виробництво. Дата подання 22.02.2021 р., 

№ 202101034; дата реєстрації 23.03.2021 р. № 103331.  Офіційний бюлетень 

«Авторське право та суміжні права». 2021.   

5. Горошкова Л.А., Волков В.П. Спосіб прогнозування розвитку 

складних систем. Пат. 82983 Україна, МПК (2013.01) G06Q90/00; G06Q10/06 

(2012.01). № u 201301645; заявл. 11.02.2013 р.; опубл. 27.08.2013 р., Бюл. 

№ 16.   

6. Горошкова Л.А., Волков В.П. Спосіб оцінки житлово-комунальних 

послуг. Пат. 87905 Україна, МПК (2014.01) G06Q90/00; G06Q10/06 (2012.01). 

№ u 201310288; заявл. 21.08.2013 р.; опубл. 25.02.2014 р., Бюл. № 4 

7. Горошкова Л.А., Волков В.П. Навчальна програма перепідготовки 

фахівців «Менеджмент нерухомості». Дата подання 17.08.2016 р., дата 

реєстрації 01.02.2017 р. № 70235.  Офіційний бюлетень «Авторське право та 

суміжні права». 2017. № 44. 

8. Горошкова Л.А., Волков В.П. Навчальна програма перепідготовки 

фахівців «Енергетичний менеджмент у теплопостачанні». Дата подання 

17.08.2016 р.,  дата реєстрації 01.02.2017 р. № 70236. Офіційний бюлетень 

«Авторське право та суміжні права». 2017. № 44. 

9. Горошкова Л.А., Волков В.П. Навчальна програма перепідготовки 

фахівців «Енергетичний менеджмент у водопостачанні». Дата подання 
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17.08.2016 р., дата реєстрації 01.02.2017 р. № 70237. Офіційний бюлетень 

«Авторське право та суміжні права». 2017.  № 44. 

10. Горошкова Л.А., Волков В.П. Навчальна програма перепідготовки 

фахівців «Підготовка  керівного складу об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ) (голів, управителів, бухгалтерів, голів 

ревізійних комісій, головних спеціалістів та ін.)». Дата подання 17.08.2016 р., 

дата реєстрації 01.02.2017 р. № 70238. Офіційний бюлетень «Авторське право 

та суміжні права». 2017.  № 44. 

 

SWOT-АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ 

НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

СИЛЬНІ СТОРОНИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

✓ Великий досвід у сфері підвищення кваліфікації 

✓ Позитивний професійний імідж серед замовників освітніх послуг 

✓ Варіативність змісту і форм підвищення кваліфікації 

✓ Наявність офіційного сайту, сторінки у Фейсбуці 

✓ Наявність бази даних потенційних клієнтів, замовників освітніх послуг 

✓ Маркетингова політика 

✓ Вивчення актуальних освітніх потреб замовників освітніх послуг 

✓ Система мотивації персоналу 

✓ Регулярне підвищення професійного рівня працівниками 

✓ Сформованість корпоративного онлайн середовища 

✓ Акумулювання і впровадження інноваційного досвіду 

✓ Налагоджені партнерські стосунки із закладами професійної, фахової 

передвищої освіти  

✓ Довіра освітянської спільноти  

СЛАБКІ СТОРОНИ ДІЯЛЬНОСТІ 

✓ Недосконалість стратегічного планування 

✓ Не використовуються адресно спрямовані рекламні технології  

✓ Відсутність власного приміщення, гуртожитка 

✓ Плинність кадрів 

✓ Нелінійний попит на освітні послуги важко піддається регулюванню 

(перенавантаження науково-педагогічних працівників у певні періоди) 

✓ Недосконалість програмного забезпечення, яке використовується для 

організації освітнього процесу  

✓ Централізована система прийняття рішень уповільнює виробничі 

процеси 

✓ Опір нововведенням з боку частини персоналу 

✓ Недостатньо сформована корпоративна культура і командні цінності 

✓ Нерозвиненість альтернативних джерел фінансування 

✓ Застаріла нормативно-правова база, яка регулює діяльність 
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МОЖЛИВОСТІ 

✓ Вимоги на державному рівні щодо забезпечення функціонування у 

закладі професійної освіти внутрішньої системи якості 

✓ Розвиток технологій 

✓ Поширення проєктів 

✓ Нові освітні технології і практики 

✓ Поява нових спеціалізацій/ функцій в освіті 

✓ Мобільність партнерських зв’язків 

✓ Грантово-проєктна діяльність 

✓ Маркетинг освітніх послуг 

ЗАГРОЗИ 

✓ Посилення позицій конкурентів 

✓ Утруднення з набором нового персоналу 

✓ Низька оплата праці працівників 

✓ Недостатній рівень цифрової грамотності значної частини замовників 

освітніх послуг  

✓ Невизначеність підходів щодо фінансового забезпечення на 

державному рівні 

✓ Низький статус педагогічного працівника 

✓ Втрата стабільного фінансування 

✓ Нестабільність економіки 

 

Стратегічними завданнями БІНПО щодо забезпечення якості 

вищої освіти у 2022 році є:  

− розроблення оригінальної наукової концепції компетенізації та 

акмеологізації професійно-педагогічної підготовки педагогів професійної 

освіти; 

− розроблення, експериментальну перевірку і впровадження в 

систему підготовки педагогів професійної освіти інноваційних 

компетентнісно орієнтованих концептуальних моделей підвищення 

кваліфікації в контексті формування та розвитку їх науково-методичної, 

психолого-педагогічної, цифрової, інноваційної, конфліктологічної, 

коучингової тощо компетентностей; 

− удосконалення існуючих принципів і процедур забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти;  

− створення позитивного іміджу серед абітурієнтів, здобувачів вищої 

освіти, викладачів, роботодавців;  

− спрямування зусиль на створення корпоративного духу серед 

здобувачів вищої освіти та викладачів (спільні масштабні акції, традиції, 

вивчення та презентація історії Інституту); 

− покращення позицій БІНПО у національних та міжнародних 

рейтингах закладів вищої освіти. 
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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 2021 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 2021 рр., 

зокрема за науковою редакцією директорки БІНПО, докторки педагогічних 

наук, Сидоренко В.В. розроблено та затверджено12 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; 

− перемога у конкурсному відборі для виконання y 2021 р. наукових 

досліджень з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного 

розгляду: НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації 

педагогів професійної освіти в умовах сталого  розвитку»  (0121U108611, 

2021 р)  (Постанова Президії НАПН України №1-2/2-12 від 01 лютого 2021 

року). 

− 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.  

У період 2017-2021 рр. у БІНПО впроваджено систему послідовних і 

систематичних заходів з моніторингу якості підвищення кваліфікації 
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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. 

Упродовж 2021 року у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» для організації 

освітнього процесу створено єдину освітньо-цифрову екосистему, що 

поєднує інтелектуальний, науковий, професійний, освітній, технологічний 

потенціал суб’єктів мережевого освітньо-цифрового середовища та 

передбачає використання  цифрових, андрагогічних,  акмеологічних  та 

інтерактивних технологій у віртуальному просторі. (Рисунок 2.1) 

 

 
Рисунок 2.1. Єдина  освітньо-цифрова екосистема БІНПО 

 

Єдина  освітньо-цифрова екосистема  включає: LMS “Профосвіта”, 

інформаційно-аналітичний ресурс “Методична  скарбничка”, хмарний  сервіс 

Microsoft Teams платформи Office 365, Віртуальну школу педагогічного 

коучингу, онлайн-консультпункт «Новітні виробничі технології», 

Консалтинговий центр, цифрові освітні курси, цифрові  програмно-методичні 

комплекси, персональні веб-ресурси викладачів тощо. Професійна  

значущість використання LMS “Профосвіта” (https://profosvita.org) як 

освітньо-цифрового середовища полягає в трансформації її  від лінійної до 
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мережевої (кластерної) моделі розвитку ключових, предметних і 

міжпредметних компетентностей, формування європейських цінностей та  

вдосконаленні зовнішніх  комунікацій між надавачами освітніх послуг, 

їхніми замовниками та ключовими стейкґолдерами, формування навичок 

використовувати цифрові засоби, нарощувати обсяги інформації, створювати 

власні цифрові продукти.  

Центром адміністрування Microsoft 365 призначено 500000 

безкоштовних ліцензій для викладачів та 1000000 для здобувачів освіти. 

Публічність інформації про діяльність Інституту забезпечується згідно 

з Законом України «Про освіту» (стаття 30 «Прозорість та інформаційна 

відкритість закладу освіти»), наказом Міністерства освіти і науки України від 

19.02.2015 р. № 166 «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність 

вищих навчальних закладів».  

Так, у 2020 р. створено 2021 оновлено структуру та постійно 

наповнюється 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). (Рисунок 2.2) 

 
Рисунок 2.2. Сайт БІНПО 

 

Діяльність  інституту широко представлена у соціальних мережах, 

зокрема ресурсами структурних підрозділів та власних сторінок НПП 

Інституту  у мережі Facebook.  

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

класах, які проводяться під час виставок. 

На ХІІ міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2021» 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти нагороджено 

Золотою медаллю у номінації «Діяльність закладу вищої освіти з розвитку 

експорту освітніх послуг». Диплом ІІ ступеня у конкурсі НАПН України на 

кращі наукові роботи створені у 2020 році,  у номінації «За кращі аналітичні 

матеріали, доповіді», постанова Президії НАПН України від 18 березня 2021 

року №1-2/4-54На конкурс був представлений електронний цифровий 

інформаційно-аналітичний комплекс (колектив авторів – В. Сидоренко, 

А.Денисова, А.Єрмоленко, А. Хорін.): Потреба у нових кваліфікаціях 

(компетентностях) у сфері енергоефективності й енергозбереження в Україні: 

актуальний стан та розвиток ринку праці (у рамках проєкту «Просування 

енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність 

в Україні» (2020–2025) Біла Церква: БІНПО, 2020, 122с. (Рисунок 2.3.) 

 
Рис. 2.3. Нагороди БІНПО на ХІІ міжнародній виставці «Сучасні 

заклади освіти – 2021»  

 

Золотою медаллю у номінації “Упровадження в освітню діяльність 

інноваційних проєктів, моделей, систем, технологій, методик, що спрямовані 

на підвищення якості освіти» На конкурсі ХІІІ Міжнародної виставки 

«Інноватика в сучасній освіті – 2021» нагороджено цифровий програмно-

методичний комплекс «Школа педагогічного коучингу як компетентнісна 

модель професійного розвитку сучасного фахівця» (Рисунок 2.4.) 

 

    
 

Рисунок 2.4 Нагорода БІНПО на конкурсі 

ХІІІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 

2021» 
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21 квітня 2021 року 2021р у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти у рамках роботи Дванадцятої міжнародної виставки 

«Сучасні заклади освіти - 2021» відбувся Еducational space «Удосконалення 

сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти 

в умовах сталого розвитку» (Рисунок 2.5) 

У роботі взяли участь науков-педагогічні, педагоги професійної і 

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

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

Дніпра, Черкас, Сум та інших міст та регіонів України  

Роботу Еducational Space було розпочато вітальним словом директорки 

БІНПО, докторки педагогічних наук, професорки кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Вікторії Сидоренко, яка запропонувала 

інноваційний формат заходу «Колесо ідей» від модераторів Еducational 

Space», виступала із базовою доповіддю: «Компетентнісно орієнтовані 

моделі підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах 

сталого розвитку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 Відкриття Еducational space «Удосконалення сучасних 

моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах 

сталого розвитку» 

Модераторами Еducational Space стали науково-педагогічні працівники 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти (Рисунок 2.6): 

Рисунок 2.6. Модератори Еducational space «Удосконалення сучасних 

моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах 

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

кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;  

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

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»;  

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

менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;  

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

та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти».   

Під час Еducational Space «Удосконалення сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого 

розвитку» обговорювалися такі актуальні питання, як: компетентнісно 

орієнтовані моделі підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в 

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

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

якості освіти як оцінно-рефлексійний складник сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти; Школа педагогічного 

коучингу як інноваційна модель підвищення кваліфікації 

конкурентоспроможного педагога П(ПТ)О; цифровізація як структурний 

складник інноваційних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти (рисунок 2.7.)  

Рисунок 2.7. Обговорення питань Еducational space «Удосконалення 

сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в 

умовах сталого розвитку» 

 

101 точка підключення в середовищі Google Meet, синхронна трансляція 

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

коментарі та слова щирого захоплення від замовників (споживачів) освітніх 

послуг мотивують та надихають колектив БІНПО на організацію подібних 

заходів. 
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22 квітня 2021 року в Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти в рамках у рамках роботи Дванадцятої міжнародної 

виставки «Сучасні заклади освіти» відбулась Віртуальна екскурсія 

«Особливості організації трудових відносин і охорони праці в умовах 

пандемії в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» 

(Рисунок 2.8.) 

У віртуальній екскурсії взяли участь науково-педагогічні працівники 

БІНПО, педагоги професійної і фахової передвищої освіти, управлінці, 

здобувачі освіти, роботодавці з Києва, Білої Церкви, Одеси, Миколаєва, 

Чернігова, Полтави, Кропивницького, Дніпра, Черкас, Сум, Кривого Рогу та 

інших міст та регіонів України.   

Під час віртуальної екскурсії «Особливості організації трудових 

відносин і охорони праці в умовах пандемії в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти» обговорювалися такі актуальні питання, як: 

соціальний захист педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в умовах пандемії; 

використання електронного кабінету «охорона праці»; трудове законодавство 

України в умовах пандемії; психологічні умови профілактики професійного 

вигорання у трудових відносинах; організація оплати праці педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)о в умовах карантину; LMS «Профосвіта». 

Рисунок 2.8. Модератори Віртуальної екскурсії «Особливості організації 

трудових відносин і охорони праці в умовах пандемії в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти» 

Роботу віртуальної екскурсії «Особливості організації трудових 

відносин і охорони праці в умовах пандемії в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти» вітальним словом розпочала директорка 

БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Вікторія Сидоренко, яка наголосила, що 

нинішній захід відбувається в рамках Дванадцятої міжнародної виставки 

«Сучасні заклади освіти» і є її складовою. В умовах пандемії та введення 
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обмежувальних заходів питання трудових відносин та забезпечення 

безпечних умов праці, зокрема у освіті, дуже актуальне (Рисунок 2.9).  

Рисунок 2.9. Відкриття віртуальної екскурсії «Особливості організації 

трудових відносин і охорони праці в умовах пандемії в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти» 

Модераторами віртуальної екскурсії «Особливості організації трудових 

відносин і охорони праці в умовах пандемії в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти» стали науково-педагогічні працівники 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти: 

Сахно Олександр Володимирович, к.с.-г.н., доцент, завідувач кафедри 

технологій навчання охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти  ; 

Бородіна Наталія Анатоліївна, д.т.н., с.н.с., професор кафедри 

технологій навчання охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;  

Лукіянчук Алла Миколаївна, к.психол.н., доцент кафедри технологій 

навчання охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;  

Удовик Світлана Іванівна, викладач кафедри технологій навчання 

охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (Рисунок 2.10): 

Рисунок 2.10. Ведучі віртуальної екскурсії «Особливості організації 

трудових відносин і охорони праці в умовах пандемії в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти» 



56 

 

Під час проведення заходу було заповнено максимальну кількість місць 

у віртуальному кабінеті - 101 точка підключення в середовищі Google Meet, 

синхронна трансляція на YouTube-каналі (191 учасник), активність учасників 

у чаті, численні коментарі та слова щирого захоплення від замовників 

(споживачів) освітніх послуг мотивують та надихають колектив БІНПО на 

організацію подібних заходів. 

15 жовтня 2021 року Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти в рамках у рамках роботи Міжнародної спеціалізованої 

виставки «ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – 2021» відбувася Освітній фест 

«Трендвотчінг ринку праці у сфері професійної освіти: тенденції, 

драйвери розвитку, прогнози»  

Організатор Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра -

2021» – Всеукраїнська громадська організація Товариство «Знання» України 

за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної 

академії педагогічних наук України. Виставка організована з метою 

презентації вітчизняних і закордонних закладів освіти, молодіжних програм, 

програм обміну студентами і учнями, вивчення досвіду співпраці з 

європейськими країнами у галузі освіти та працевлаштування молоді, 

проведення семінарів і круглих столів з питань подальшого розвитку системи 

освіти, міжнародного співробітництва та впровадження сучасних 

інноваційних технологій в галузі освіти, ознайомлення майбутніх 

абітурієнтів з умовами вступу до національних та закордонних закладів 

освіти. 

Учасниками Освітнього фесту «Трендвотчінг ринку праці у сфері 

професійної освіти: тенденції, драйвери розвитку, прогнози» стали науково-

педагогічні працівники БІНПО, педагоги професійно-технічної і фахової 

передвищої освіти, ключові стейкголдери з Донецької, Херсонської, 

Київської і Кіровоградської областей. У роботі освітнього фесту брали участь 

7 спікерів (Рисунок 2.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11. Модератори Освітнього фесту «Трендвотчінг ринку праці у 

сфері професійної освіти: тенденції, драйвери розвитку, прогнози» 
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Модерували захід Андрій Єрмоленко, завідувач кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат 

політичних наук, доцент, та Алла Лукіянчук, вчена секретарка БІНПО, 

доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидатка 

психологічних наук, доцентка.  

Відкрила роботу заходу Вікторія Сидоренко, директорка 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, докторка 

педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту, яка представила аналітику основних тенденцій і трендів на 

ринку праці у сфері професійної освіти до 2030 року. Директора визначила 

завдання, над яким працюють науково-педагогічні працівники БІНПО: 

розроблення механізму відповідності ринку освітніх послуг потребам та 

викликам ринку праці з урахуванням збалансованості попиту і пропозиції 

робочої сили, забезпечення споживачів послуг певною професією, що 

користується попитом на ринку праці, досягнення ними певного 

кваліфікаційного рівня тощо (Рисунок 2.12) 

Рисунок 2.12. Відкриття Освітнього фесту «Трендвотчінг ринку праці у сфері 

професійної освіти: тенденції, драйвери розвитку, прогнози» 

Цікаві й актуальні виступи спікерів Освітнього фесту створили 

атмосферу для продуктивної роботи і цікавих дискусій.  

Андрій Хорін, президент Консорціуму інжинірингових підприємств 

України «Еко 21» (м. Київ), окреслив основні тенденції професіоналізації та 

підготовки кваліфікованих робітників відповідно до запитів сучасного 

виробництва, звернув увагу на проблеми, з якими стикається сучасний бізнес 

щодо забезпечення виробництвом кваліфікованими кадрами (Рисунок 2.13) 

Рисунок 2.13. Робота у рамках Освітнього фесту «Трендвотчінг ринку праці у 

сфері професійної освіти: тенденції, драйвери розвитку, прогнози» 



58 

 

Володимир Мандрагеля, професор кафедри методики професійної 

освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, доктор філософських наук, 

професор, акцентував увагу на основних тенденціях трансформації 

вітчизняного ринку праці у контексті світових змін. 

Андрій Єрмоленко, завідувач кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат політичних наук, доцент, 

обґрунтував засади розвитку лідерської компетентності педагогічних 

працівників як ключової умови розвитку закладів професійної освіти в 

умовах трансформації ринку праці. 

Алла Лукіянчук, вчена секретарка БІНПО, доцентка кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту, кандидатка психологічних наук, 

доцентка, визначила загрози, які несуть непередбачувані зміни соціуму для 

психіки педагогів. Запропонувала шляхи, за допомогою яких можна 

вирішити проблему психологічної підтримки педагогів у подоланні 

фрустрації внаслідок соціальних впливів (пандемія, безробіття, 

трансформація ринку праці тощо).   

Віра Грядуща, старша викладачка кафедри технологій навчання 

охорони праці та дизайну, кандидатка технічних наук, ознайомила із 

сучасним станом розвитку освіти, економіки та виробництва, а також 

впливом цифрових технологій та штучного інтелекту на ринок праці. 

Олена Олізько, заступниця директора з навчальної роботи ДНЗ 

«Знам'янський професійний ліцей», докторка філософії в галузі 

освіти/педагогіки, представила бачення проблеми професійного розвитку 

педагогічних працівників в умовах формальної і неформальної освіти та 

презентувала практичний досвід роботи закладу освіти. 

На завершення заходу директорка БІНПО Вікторія Сидоренко підвела 

підсумки Освітнього фесту, подякувала всім присутнім за участь та 

визначила подальші вектори і ключові перспективи розвитку співпраці 

колективу БІНПО, стрейкголдерів, роботодавців, представників об’єднаних 

територіальних громад, закладів освіти.  

Запис Освітнього фесту «Трендвотчінг ринку праці у сфері професійної 

освіти: тенденції, драйвери розвитку, прогнози» доступний для перегляду на 

ютуб-каналі БІНПО за посиланням: https://youtu.be/jTCF6ucOG4A 

 

22 жовтня 2021 року в рамках Міжнародної виставки «Інноватика в 

сучасній освіті – 2021» науково-педагогічними працівниками 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» 

НАПН України було проведено Живу бібліотеку: презентацію цифрового 

програмно-методичного комплексу «Школа педагогічного коучингу як 

компетентнісно орієнтована модель професійного розвитку педагога 

П(ПТ)О». 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FjTCF6ucOG4A%3Ffbclid%3DIwAR31r8AFMMUfAfjdzHZ4KiDu1RCG4ZJXbjJ_6_5sPRqbXhNNvYryFntbM1Q&h=AT1nDOhY4YoXt0o0jZZQZ-j9F7fYyMbg3zYBgvSdaiTvAo41IV0SAb-WyaE-KxDAyf3iNb192BrgU8cXsVC88mg0rTY-XxmrQldGOh2NB7q546iJBtMMT0aAC2cQpwgF4mJO&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2FOxmMtXCDWsQKfKDlMs5F0bxq3VONfEPUjHiSNEuKGHIwNlwpRrLnoQkHh3DNrEIJaYPfkR3XVy5bjV-OOz-1Wj5HvofFY703klkL2nF_aXNDCAlcSBCoXhfOFEAdmt1shgaMctUmMN917bUpdIIgdOZOutuj-9gcpjcfeeSeO0Q
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Учасниками заходу стали науково-педагогічні працівники БІНПО, педагоги 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти, випускники Школи 

педагогічного коучингу, ключові стейкґолдери з Донецької, 

Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Одеської, 

Рівненської, Черкаської та Херсонської областей.  

У роботі Живої бібліотеки взяли участь понад 120 учасників, 6 

спікерів. 

Відкрила захід Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка 

педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту, науковий керівник Школи педагогічного коучингу, яка 

постійно мотивувала, надихала, наставляла команду однодумців, розробила 

символіку Школи, забезпечувала науково-методичній супровід діяльності 

Школи (Рисунок 2.14.) 

Рисунок 2.14. Модератори Живої бібліотеки: презентації цифрового 

програмно-методичного комплексу «Школа педагогічного коучингу як 

компетентнісно орієнтована модель професійного розвитку педагога 

П(ПТ)О» 

Вікторія Вікторівна розкрила основну ідею Живої бібліотеки та її 

принципову відмінність від класичної книгозбірні. Її головна ідея полягає в 

тому, що книги як основний елемент бібліотеки зроблені не з паперу, роль 

книг виконують живі люди, які промовляють самі за себе. Розповіді про 

власний досвід і випадки з життя, у яких «люди-книги» розповідають про 
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факти, які вплинули на їхнє життя – основний інструмент живої бібліотеки. 

Вікторія Сидоренко презентувала учасникам заходу цифровий програмно-

методичний комплекс «Школа педагогічного коучингу як компетентнісно 

орієнтована модель професійного розвитку педагога П(ПТ)О», який є 

результатом ґрунтовної роботи авторського колективу. Яскраво, жваво, 

креативно, із використанням інтерактивних технологій, було проведено 

майстер-клас «Колесо мого життя», на якому учасникам заходу було 

запропоновано визначити наскільки гармонійне життя кожного, наскільки 

вдається тримати баланс в усіх сферах життєдіяльності. Учасники Живої 

бібліотеки малювали колесо власного життя, визначали уразливі місця, 

проєктували перспективи та мали нагоду ознайомитись із технологіями 

педагогічного коучингу (Рисунок 2.15.) 

Рисунок 2.15. Відкриття Живої бібліотеки: презентації цифрового програмно-

методичного комплексу «Школа педагогічного коучингу як компетентнісно 

орієнтована модель професійного розвитку педагога П(ПТ)О» 

 

Тьюторка Школи педагогічного коучингу Віра Харагірло, старша 

викладачка кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, 

ознайомила з історією створення Школи педагогічного коучингу, окреслила 

дієвість та результативність Школи як інноваційної моделі підготовки 

конкурентоспроможного педагога. Віра Єгорівна підкреслила, що Школа 

педагогічного коучингу – це передусім: 

- інноваційна форма науково-методичного супроводу з використанням 

технологій формальної, неформальної та інформальної освіти; 

- безперервний професійний розвиток кожного слухача Школи за 

індивідуальною освітньою траєкторією з урахуванням його професійних 

запитів і потреб, потенційних можливостей і ресурсів; 
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- плекання кожного педагога як особистості та акмепрофесіонала. 

(Рисунок 2.16)  

Рисунок 2.16. Цифровий програмно-методичний комплекс 

Наталія Торба, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, розкрила основні напрями 

розвитку конфліктологічної компетентності педагога ЗП(ПТ)О. Наталія 

Григорівна наголосила, що діяльність усіх учасників освітнього процесу 

проходить у «режимі інтенсивної конфліктності», але особливі труднощі 

мають підлітки. Навчитися «жити з конфліктом, гуманізуючи його», 

особливо важливо для здобувачів освіти, тому що їхня взаємодія з 

оточуючими є чинником формування специфічних компонентів соціального 

досвіду вихованців. Наталія Григорівна розкрила основні причини 

виникнення конфліктів в системі «педагог-здобувач освіти», окреслила 

стратегії успішного розв’язання конфліктів за допомогою коуч-технік 

(Рисунок 2.17.) 

Рисунок 2.17. Виступи модераторів Живої бібліотеки: презентації 

цифрового програмно-методичного комплексу «Школа педагогічного 

коучингу як компетентнісно орієнтована модель професійного розвитку 

педагога П(ПТ)О» 

 

До Живої бібліотеки БІНПО долучилися випускники Школи 

педагогічного досвіду, ключові стейкголдери: Тетяна Мартинова, заступник 

директора ДПТНЗ «Дніпровський центр професійної освіти» (м. Дніпро), та 

Юлія Пирогова, методист Вищого професійного училища № 17 м. Генічеськ 

Херсонської області. 
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Тетяна Мартинова розкрила переваги застосування технологій 

педагогічного коучингу в системі професійної (професійно-технічної) освіти, 

підкреслила, що поєднання технологій педагогічного коучингу з орієнтацією 

на самостійне, неперервне оволодіння знаннями, компетенціями і навичками, 

допомагає педагогам підвищувати мотивацію здобувачів освіти на уроках 

загальноосвітньої, професійної-теоретично підготовки, виробничого 

навчання під час проведення вступного та поточного інструктажів. При 

складанні індивідуального плану розвиваючої й корекційної роботи 

майбутнього кваліфікованого робітника використовується Програма ЗОРРО 

як послідовність дій виходу із зони комфорту, яка була опанована в Школі 

педагогічного коучингу. Для соціально-психологічної адаптації майбутнього 

кваліфікованого працівника використовуються коуч-техніки: «Колесо 

життя», «Воронка запитань», «SMART», «SWOT» тощо.  

Юлія Пирогова презентувала доповідь «Фасилітативна підтримка 

майбутніх кваліфікованих робітників: коучинговий підхід». Випускниця 

школи зазначила, що Програма школи педагогічного коучингу зорієнтована 

на самостійне, безперервне оволодіння знаннями, компетенціями та 

навичками, які допомагають педагогам закладів професійної (професійно-

технічної) освіти проєктувати індивідуальну траєкторію професійного 

розвитку та саморозвитку. Навчання за інноваційною моделлю дало 

випускникам можливості застосування коуч-технік у освітньому процесі і 

головне – фасилітативну підтримку майбутніх кваліфікованих робітників. 

Юлія Грунтковська, майстер виробничого навчання ВПУ-17 м. Дніпро, 

студентка БІНПО, підкреслила величезну роль Школи педагогічного 

коучингу як інноваційної моделі підготовки педагогів ЗП(ПТ)О. 

На завершення заходу директорка БІНПО Вікторія Сидоренко підвела 

підсумки роботи «Живої бібліотеки», подякувала всім присутнім за участь та 

визначила подальші вектори і ключові перспективи розвитку співпраці 

колективу БІНПО, стейкголдерів, замовників освітних послуг. 

Запис заходу доступний для перегляду на Ютуб-каналі БІНПО за 

посиланням: https://youtu.be/Jr1YW8vc8os 

21 жовтня 2021 року у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України у рамках роботи ХІІІ 

Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2021» відбувся 

онлайн-воркшоп «STEM-орієнтований підхід у професійній освіті: 

виклики, тенденції, перспективи» (Рисунок 2.18.) 

Організатор ХІІІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 

2021» - компанія «Виставковий Світ» за інформаційної та методично-

організаційної підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної 

академії педагогічних наук України, Державної наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти». 

 

https://youtu.be/Jr1YW8vc8os?fbclid=IwAR2w7klt7SPR7NLKH4xiKUJu-TOT0ys033475eAKOzUukXbIHYZg19AQRCM
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Рисунок 2.18. Модератори онлайн-воркшопу «STEM-орієнтований 

підхід у професійній освіті: виклики, тенденції, перспективи» 

 

 «Інноватика в сучасній освіті» – це єдиний професійний форум 

освітніх, наукових і науково-технічних інновацій в Україні, на якому широко 

представлені інноваційні досягнення галузі освіти, ефективний майданчик 

для презентації інноваційних освітніх матеріалів і досвіду, обговорення 

освітніх проєктів, конструктивного спілкування між виробниками сучасних 

технологій та їх безпосередніми користувачами, професійне інформаційне 

поле для ділових контактів із розвитку науково-технічних досліджень, 

академічного обміну школярами, студентами, викладачами, обговорення 

аспектів упровадження сучасних технологій, методик безспосередньо в 

освітній процес(Рисунок 2.19). 

Рисунок 2.19. Виступи модераторів онлайн-воркшопу «STEM-

орієнтований підхід у професійній освіті: виклики, тенденції, перспективи» 

 

Учасниками онлайн-воркшопу «STEM-орієнтований підхід у 

професійній освіті: виклики, тенденції, перспективи» стали науково-

педагогічні працівники БІНПО, педагоги професійно-технічної та фахової 

передвищої освіти, ключові стейкголдери, роботодавці з Одеської, 



64 

 

Чернігівської, Рівненської, Київської, Дніпропетровської, Черкаської, 

Миколаївської та Донецької областей   

Усього участь у заході взяло понад 150 осіб, було 140 точок 

підключення. 

Актуальність питань, що розглядалися, цікаві доповіді спікерів 

створили атмосферу продуктивного спілкування та обміну досвідом. 

Вікторія Сидоренко, директорка Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти, докторка педагогічних наук, професорка 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту, зазначила масштабність та 

практичну цінність Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 

2021» для освітян України. Вікторія Вікторівна ознайомила учасників із 

статистичними даними щодо затребуваності STEM-фахівців у сучасному 

суспільстві та основними перспективами реалізації STEM-освіти в закладах 

професійної освіти.   

Володимир Кулішов, заступник директора з навчальної роботи, 

кандидат педагогічних наук, доцент, підкреслив затребуваність розгляду 

питань, пов’язаних із STEM-освітою, місце STEM-освіти у світлі сучасних 

освітніх трендів, основні підходи до впровадження STEM на всіх освітніх 

рівнях. 

Наталія Бабченко, доктор філософії у галузі освіти, старша викладачка 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти, розкрила сутність акроніму «STEM», 

проаналізувала основні складники STEM-компетентності фахівця та 

презентувала досвід БІНПО з питань сприяння впровадженню STEM-

орієнтованого підходу в професійну підготовку конкурентоспроможних 

фахівців. 

Людмила Токшелукова, викладач хімії, біології та екології Вищого 

професійного училища № 7 м. Кременчука (Полтавська обл.), спеціаліст 

вищої категорії, презентувала практичний досвід реалізації STEM-освіти в 

закладі професійної освіти, розкрила методичні аспекти виконання проєктів 

за технологією STEM, особливості організації освітньої діяльності здобувачів 

освіти в STEM-лабораторії. 

Важливість проведення такого типу заходів полягає в обміні 

теоретичним і практичним професійним досвідом, розвитку співпраці 

колективу БІНПО, замовників освітніх послуг, ключових стейкголдерів та 

роботодавців. 

Запис Онлайн-воркшопу «STEM-орієнтований підхід у професійній 

освіті: перспективи, виклики, тенденції» доступний для перегляду на Ютуб-

каналі БІНПО за посиланням: https://youtu.be/tjulGqnq5ac 

 

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 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FtjulGqnq5ac%3Ffbclid%3DIwAR3pN_2xmtzz_N80SLyVBALmrkR6Fd9_lpEnUaWy3C0xJ5xzJUcSlzWS4mU&h=AT0qmIugTWpuT-Xa1BDyvDX5oZZ3ArFobjxO9d0pAQRgTce-JWWXPfX0eyTZJ9AWFH9AwUOlircCafTo6nBTcPQdBZCkqjc0of6VtY5AI9ENcWc5jNHpda25PxkpNDq8PQYi&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1ennsWu9yJBd_SCoSyzCyXZtQAOz86swOZ9gVXtQe6C6ut8Eke37iiki6MS-woV3C731n4LtF0kpoYUCVopWrqFL-sUU6yJrN7Kwe3NX4pZU4V7bKYAnODCTKAOemxMeVnCsz6bbkauxyW72UaWRjyO_7mrLIcXYsK6kXg8kXdxgw
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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, 

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 – визначення дієвості 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 – 4, кандидатів наук – 10, без наукового 

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

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

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

наук, доцент; Масліч С.В. кандидат педагогічних наук, Шевчук С.С., 

старший викладач; Щипська Т.П., старший викладач; Петрушак О.М., 

старший викладач; Завідувач кафедри ПП та М Грозний І.С. доктор 

економічних наук, професор; Горошкова Л.А., доктор еконмічних наук, 

доцент; Торба Н.Г., кандидат психологічних наук, доцент; Лукіянчук А.М., 

кандидат психологічних наук, доцент; Харагірло В.Є. ., старший викладач; 

завідувач кафедри ТНОП та Д Івашев Є.В., кандидат юридичних наук, 

Сахно О.В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент; Денисова А.В., 

старший викладач; Грядуща В.В, кандидат технічних наук; Удовик С.І. 

старший викладач. 
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Керівник науково-дослідної роботи: Сидоренко Вікторія Вікторівна, 

директорка інституту, докторка педагогічних наук, доцентка. 

У 2021 р році – на п’ятому – підсумково-узагальнювальному етапі: 

• Здійснено аналіз вітчизняної та закордонної психолого-педагогічної, 

філософської, соціологічної літератури з питань сучасного стану 

дослідження проблеми компетентнісного підходу щодо професійного 

розвитку сучасного педагога, зокрема проблеми розвитку науково-

методичної, психолого-педагогічної та цифрової компетентності 

педагогічних працівників закладів професійної освіти. 

• Науково обґрунтовано та експериментально перевірено дієвість 

структурно-функціональної моделі розвитку психолого-педагогічної 

компетентності, структорно-процесуальної моделі розвитку науково-

методичної компетентності та моделі розвитку цифрової 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі 

неперервної професійної освіти, їх сутнісних складників, елементного 

складу (цільового, аксіологічного, акметехнологічного, діяльнісно-

упроваджувального, управлінського, моніторингово-результативного, 

рефлексійного) 

• Визначено та експериментально доведено вплив організаційно- 

педагогічних (формування стійкої мотивації до професійного 

самовдосконалення, забезпечення взаємозв’язку змісту освітнього 

процесу підвищення кваліфікації професійною діяльністю, 

спрямування на самореалізацію за підтримки інновацій), зовнішніх та 

внутрішніх умов на розвиток науково-методичної, психолого-

педагогічної та цифрової компетентностей педпрацівників ЗП(ПТ)О з 

урахуванням сучасних вимог до особистості педагога та освітнього 

процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Перехід 

від одного рівня професійного розвитку до іншого, вищого, 

обумовлений якісними перетвореннями в змісті системоутворювальних 

компонентів, активний характер змін простежувався в удосконаленні 

професійно-педагогічної діяльності, професійних настановах, 

особистісних якостях.  

• Схарактеризовано результати репрезентативних моніторингових 

досліджень й оцінювання рівня задоволеності замовників освітніх 

послуг упровадженими технологіями 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. 

• Результати моніторингових досліджень довели, що упроваджені 

сучасні моделі підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в 
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контексті формування та розвитку їх науково-методичної, психолого-

педагогічної, цифрової компетентностей утворюють комплексну 

компетентнісну систему оцінювання, корекції й моделювання 

індивідуальної траєкторії професійної діяльності педагогічного 

працівника ЗП(ПТ)О 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 післядипломної освіти.  

• У рамках апробації результатів дослідження у курсовий та 

міжкурсовий періоди організовано та проведено ряд наукових, 

науково-практичних заходів різних рівнів. 

• За матеріалами науково-дослідної роботи науково-педагогічними 

працівниками кафедр підготовлено ряд публікацій, а результати 

представлено та обговорено на Міжнародних, Усеукраїнських, 

Регіональних конференціях, семінарах тощо. 

 

Узагальнення результатів дослідження за проблемою науково-

дослідної роботи проведено науково-педагогічними працівниками трьох 

кафедр інституту, а саме: 

– кафедрою методики професійної освіти і соціально-гуманітарних 

дисциплін з теми «Розвиток науково-методичної компетентності 

педагогів професійної школи за інноваційними моделями у системі 

неперервної освіти»; 

–  кафедрою педагогіки, психології та менеджменту з теми «Розвиток 

психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О в системі неперервної професійної освіти»; 

– кафедрою 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-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 
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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 міжнародного 

стажування «INNOVATIONS IN THE FIELD OF HIGHER, 

VOCATIONAL AND TECHNICAL AND PROFESSIONAL PREVIOUS 

EDUCATION INDIGITAL CONDITIONS TRANSFORMATIONS» на базі 

Варненського вільного університету імені Чорноризця Храбра (Болгарія) 

21.06.2021 по 27.06.2021 року; міжнародних наукових, науково-практичних 

конференціях: Міжнародна науково-практична конференція з онлайн-

трансляцією «Інноваційні моделі розвитку науково-методичної 

компетентності педагогів професійної і фахової передвищої освіти: досвід, 

проблеми, перспективи" (20 травня 2021 року м.Біла Церква), XIV 

International Scientific Conference «Geoinformatics 2020». 11-14 May 2021, 

Kiev, Ukraine, on-line конференція «Инклюзивное образование: опыт, 

проблемы, перспективы развития»- Тараз, ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПРпо 
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Жамбылскої області Казахстан, науково–практична конференція «Current 

issues, achievements and prospects of Science and education, Афини, Греція»(03-

05 мая 2021 р.), 3rd International Scientific and Practical Conference «Science, 

Education, Innovation: Topical Issues and Modern Aspects» (June 25-26, 2021). 

Tallinn, Estonia, II International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), 

Cambridge, October 29, 2021. Cambridge-Vinnytsia, . Proceedings of the 8th 

International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. 

Madrid, Spain, 2nd International Scientific and Practical Conference «Theory and 

Practice of Science: Key Aspects» (April 7-8, 2021). Rome, Italy: Dana, 

Реформування та стабілізація фінансово-економічної системи країни VI 

Міжнародна науково-практична конференції (м. Київ, 15 травня 2021 року), 

науково-практична конференція «Стратегія і практика інноваційного 

розвитку фінансового сектору України», 25-26 березня 2021 року – Ірпінь, 

науково-практична інтернет-конференція Європейський вектор модернізації 

інженерної та економіко-управлінської освіти в умовах сталого розвитку 

промислового регіону( 27-28 травня 2021 року, м. Запоріжжя), Міжнародна 

науково-методична Інтернет-конференція Наука, освіта і виробництво (20 

травня 2021), Третій Міжнародний науково-практичний WEB-форум «Forum 

sois, 2021: розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти 

впродовж життя» 25–28 травня 2021 року Київ–Харків, ІV Міжнародна 

науково-практична конференція «Єдиний освітній простір в умовах цифрової 

трансформації» (Хорватія – Словенія, м Пула 23 вересня 2021р), VIІ 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Психолого-

педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти» (м. Біла 

Церква, 16 грудня 2020 р.); міжнародних виставках: Дванадцята міжнародна 

виставка «Сучасні заклади освіти-2021», Тринадцята міжнародна виставка 

«Інноватика в сучасній освіті - 2021», Міжнародна спеціалізована виставка 

«Освіта та кар'єра - 2021»; усеукраїнських наукових, науково-практичних 

конференціях Усеукраїнська науково практична інтернет-конференція 

викладачів та фахівців-практиків «Сучасна парадигма освіти з охорони 

праці»: (27 квітня 2021р, м. Біла Церква), Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в 

умовах освітніх трансформацій» (02 квітня 2021 р. м Глухів), Всеукраїнський 

науково-методичний семінар «Підготовка майстра виробничого навчання, 

викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес 

інноваційних технологій» ( 5 листопада 2021. м. Глухів), VIІ Всеукраїнська 

науково-теоретична конференція з міжнародною участю «Соціальні та 

гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект» (24-25 березня 2021 

року м. Черкаси), Всеукраїнська науково-практична online конференція 

аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. 

(м.Житомир), Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні 

технології при підготовці фахівців транспортної галузі»  (30 вересня 2021 р, 

м. Біла Церква), ХІ Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені 

пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича 
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«Профорієнтація: стан і перспективи розвитку», Усеукраїнський Open Space 

«Мобінг і булінг: дві сторони одного процесу» (11 лютого 2021 року, м. Біла 

Церква), Всеукраїнський Open Space «Розвиток лідерських якостей 

працівників освіти в умовах реформування галузі» (10 листопада 2021 року, 

м. Біла Церква); регіональні наукові заходи: науково-практичний семінар 

«Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О в сучасних умовах» (м. Черкаси, 21 квітня 2021 року), педагогічна 

студія «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних 

трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» (м. Київ, 29 квітня 2021 

року), круглий стіл «Шляхи розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогів ЗП(ПТ)О» (м. Гайворон, 27 травня 2021 року), науково-практичний 

семінар «Упровадження сучасних освітніх практик в процесі підготовки 

кваліфікованих робітників» (м. Дніпро, 9 червня 2021 року), науково-

практичний семінар «Особистісний досвід як умова розвитку мотивації 

професійної діяльності педагога» (м. Чорноморськ, 16 вересня 2021 року), 

науково-практичний семінар «Упровадження перспективного педагогічного 

досвіду у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (м. Нова 

Каховка, 23 вересня 2021 року), науково-практичний семінар «Цифрова 

компетентність як складник розвитку професійної компетентності 

педагогічного працівника ЗП(ПТ)О» (м. Карлівка, 06 жовтня 2021 року), 

Світове кафе (The world cafe) «Технології створення інноваційного 

освітнього простору» (м. Кривий Ріг, 28 жовтня 2021 року) 

 

На основі результатів дослідження розроблено і впроваджено 

науково-методичне забезпечення: 

− збірник робочих навчальних програм спецкурсів Розвиток 

науково-методичної компетентності педагогічних працівників у 

контексті реформування системи професійної (професійно-технічної) 

освіти що включає робочі навчальні програми спецкурсів які розроблено у 

рамках забезпечення навчальних модулів «Дидактика професійної освіти» та 

«Освітні інновації в професійній діяльності педагога 

професійної(професійно-технічної) освіти». 

−  збірник спецкурсів «Розвиток цифрової компетентності 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій»  що включає 

програми спецкурсів «Технологія проведення вебінарів», «Технології 

дистанційного навчання у закладі професійної (професійно-технічної) 

освіти», «Хмарні технології в освіті», «Автоматизоване робоче місце», 

«Створення навчального контенту в умовах цифровізації освіти». 

− спецкурси: «Компетентнісний урок виробничого навчання як 

цілісна дидактична система» (Шевчук С.С., Єрмоленко А.Б.); «Методика 

підготовки і проведення інтегрованих занять» (Кулішов В.С., Шевчук С.С., 

Щипська Т.П.); «Методика розроблення професійного портфоліо педагога 

ЗП(ПТ)О» (Шевчук С.С., Кулішов В.С.); «Навчально-методична діяльність 
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педагога ЗП(ПТ)О» (Шевчук С.С.); «Квест-технології як засіб розвитку 

професійних компетентностей (Кулішов В.С.); «Розвиток ключових 

компетентностей здобувачів освіти у позааудиторній навчальній діяльності 

ЗП(ПТ)О» (Шевчук С.С.); «Сучасний стан та особливості забезпечення якості 

освіти» (Величко Н.О.); «Підготовка педагогів до створення інклюзивного 

освітнього середовища в закладах професійно-технічної освіти» 

(Кучерак І.В.); «Методика організації та проведення занять за дистанційною 

й змішаною формами навчання» (Масліч С.В.); «Сучасні підходи до 

стандартизації змісту професійної (професійно-технічної) освіти» (Радкевич 

О.М.); «Краєзнавство в професійній діяльності педагога П(ПТ)О» 

(Студінський В.А.); «Технологія проведення вебінарів» (Сахно О.В.); 

«Технології дистанційного навчання у закладі професійної (професійно-

технічної) освіти» (Грядуща В.В);  «Хмарні технології в освіті» (Денисова 

А.В.); «Автоматизоване робоче місце» керівника закладу освіти (Денисова 

А.В.); «Створення навчального контенту в умовах цифровізації освіти» 

(Сташенко С.В.) ; «Педагогічний коучинг в системі підготовки 

конкурентоспроможного педагога П(ПТ)О»  (Харагірло В. Є.) , Технологія 

селф-коучингу для безперервного професійного саморозвитку педагога 

(Сидоренко В.В.); «Основи педагогічного  коучингу»  (Нежинська О.О.); 

«Цифрові технології в професійній діяльності педагога-коуча» Грядуща 

В.В);«Розвиток конфліктологічної компетентності педагога ЗП(ПТ)О: 

коучинговий підхід»  (Торба Н. Г.). 

− програми: Розвиток науково-методичної компетентності 

педагогічних працівників у контексті реформування системи професійної 

(професійно-технічної) освіти: збірник робочих навчальних програм 

спецкурсів. Упорядкування А.Б. Єрмоленко, В.С. Кулішов, І.В. Кучерак. Біла 

Церква: БІНПО, 2021. 300 с. 

− посібники: 1) Сидоренко В.В. Внутрішня система забезпечення 

якості освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти: 

інструменти, процедури, заходи: навчально-методичний посібник. Біла 

Церква: БІНПО, 2021. 86 с. 2) Сидоренко В.В. Підготовка і підвищення 

кваліфікації фахівців в умовах змішаного навчання : навчально-методичний 

посібник. Біла Церква: БІНПО, 2021. 42 с.; 3)  Торба Н.Г. Психологічні 

аспекти творчого підходу в роботі педагога сучасаної професійної школи : 

навчально-методичний посібник / укладач Торба Н.Г. – Біла Церква: БІНПО 

УМО, 2021. – 111 с. 4) Харагірло В.Є. Інноваційні педагогічні технології у 

професійній діяльності педагогів ЗП(ПТ)О:Навчально-методичний посібник. 

Біла Церква ,2021.128С. 5) Умови розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у системі безперервної професійної освіти: навчально-

методичний посібник / Сидоренко В.В. Грозний І.С., Горошкова Л.А., 

Лукіянчук А.М., Торба Н.Г., Харагірло В.Є. БІНПО: Біла Церква. 2021. 179 

с.) 6) Набок М.В., Єрмоленко А.Б., Шевчук С.С., Масліч С.В., Кулішов В.С. 

Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників 
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ЗП(ПТ)О у системі післядипломної освіти: науково-методичний посібник. 

Біла Церква, 2021. 101 с.; 7) Кулішов В.С. Теоретичні і методичні аспекти 

проведення інтегрованих занять у закладі професійної освіти на засадах 

компетентнісного підходу: навчально-методичний посібник. Біла Церква: 

БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 68 с.;8) Шевчук С.С., 

Кулішов В.С. Дидактика професійної освіти: практико-зорієнтований аспект: 

навчально-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» 

НАПНУ, 2021. 215 с.; 9) Шевчук С.С. Навчально-методична діяльність 

педагога ЗП(ПТ)О на засадах компетентнісного підходу: навчально-

методичний посібник. БІНПО: Біла Церква, 2021. 68 с.; 10) Розвиток 

цифрової компетентності педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій: навчальний посібник / Івашев Є.В., Сахно О.В., Грядуща В.В., 

Денисова А.В., Лукіянчук А.М., Удовик С.І. Біла Церква: БІНПО, 2021. 258 с 

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.  

Результати дослідження впроваджувались в освітній процес 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. На основі проведених досліджень визначено 

ефективність впровадження інноваційних моделей підвищення кваліфікації у 

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) 

 

Науково-дослідна тема БІНПО «Удосконалення сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого 

розвитку» (0121U10861) (2021 р.). 

Об’єкт дослідження – система безперервної освіти педагогічних 

працівників закладів професійної освіти в умовах сталого розвитку. 

Предмет дослідження – інноваційний зміст, форми, методи, технології 

підвищення кваліфікації педагогів професійної  освіти. 

Мета дослідження полягає в розробленні, теоретичному обґрунтуванні 

та експериментальній перевірці принципово нових компетентнісно 

орієнтованих моделей підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
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закладів професійної освіти впродовж життя з урахуванням соціокультурних 

та освітніх трансформацій. 

Предмет дослідження – інноваційний зміст, форми, методи, технології 

підвищення кваліфікації педагогів професійної  освіти. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: 

уперше було розроблено, експериментально перевірено і впроваджено в 

систему підготовки педагогів П(ПТ)О компетентнісно орієнтовані моделі 

підвищення кваліфікації в контексті формування та розвитку їх науково-

методичної, психолого-педагогічної, цифрової, конфліктологічної, 

коучингової тощо компетентностей; здійснено екстраполяцію спроєктованих 

інноваційних моделей підвищення кваліфікації розвитку професійної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, компонентного складу 

моделей (цільового, аксіологічного, акметехнологічного, діяльнісно-

упроваджувального, управлінського, моніторингово-результативного, 

рефлексійного) на систему підвищення кваліфікації педагогів закладів 

П(ПТ)О; визначено формувально-процесуальні етапи компетентнісної та 

акме-орієнтованої професійної підготовки педагогів та розроблено 

перспективні культуровідповідні форми її інституалізації в системі 

безперервної професійної освіти; дібрано технології науково-методичного 

супроводу реалізації компетентнісно орієнтованих моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти у професійно-кваліфікаційному, 

дидактичному, соціальному, маркетинговому, інформаційно-

комунікаційному, моніторинговому, психолого-мотиваційному, 

консалтинговому, коучинговому напрямах; розроблено та експериментально 

перевірено продуктивність та ефективність компетентнісно орієнтованих 

моделей для підготовки інноваційного, умотивованого, 

конкурентоспроможного педагога професійної освіти; запропоновано шляхи 

реалізації розроблених компетентнісно орієнтованих моделей організації та 

управління процесом підвищення кваліфікації педагогів у системі 

безперервної професійної освіти; розроблено й експериментально апробовано 

на курсах підвищення кваліфікації та міжкурсовий період акметехнологічне 

науково-методичне забезпечення реалізації компетентнісно орієнтованих 

моделей підвищення кваліфікації (міжнародна монографія, освітні програми, 

наукові статті, цифрові програмно-методичні комплекси). 

Уточнено зміст понять: «сталий розвиток», «модель підвищення 

кваліфікації», «інноваційні компетентнісно-орієнтовані концептуальні моделі 

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

Skills», «компетентний педагог», «науково-методична компетентність», 

«науково-методичний супровід», «інноваційна компетентність», 

«конфліктологічна компетентність», «цифрова компетентність», 

«безперервний професійний розвиток», «навчання впродовж життя», 

«акметехнологічне науково-методичне забезпечення». 

Експериментально доведено дієвість екстрапольованих спроєктованих 

компетентнісно орієнтованих концептуальних моделей підвищення 
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кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті формування та 

розвитку науково-методичної, психолого-педагогічної, інноваційної, 

цифрової, конфліктологічної, коучингової тощо компетентностей, їх 

сутнісних складників, елементного складу (цільового, аксіологічного, 

акметехнологічного, діяльнісно-упроваджувального, управлінського, 

моніторингово-результативного, рефлексійного) на систему підвищення 

кваліфікації педагогів закладів П(ПТ)О. 

 

 

ІІ.4. Публікації. 

Підготовлено 234 публікації:  

офіційна продукція – 22; наукова продукція: монографії – 10,  статті – 100 

публікації в наукометричних виданнях (scopus або web of science core 

collection) – 19, фахові видання – 20; статті у міжнародних виданнях – 3; 

статті у періодичних виданнях – 1; матеріали в збірниках наукових праць – 

57 (у т.ч. матеріали закордонних конференцій – 10, матеріали міжнародних 

конференцій – 18, матеріали всеукраїнських конференцій – 12, матеріали 

регіональних конференцій – 6, збірники матеріалів семінарів, конференцій 

тощо – 11); виробничо-практична продукція: - 11 практичні порадники – 1; 

методичні рекомендації – 8; збірники навчально-методичних розробок, 

збірники програм -2; навчальна продукція: 92 програми – 6,  цифрові 

програмно-методичні комплекси – 5; навчальні посібники, підручники  – 1; 

навчально-методичні посібники – 10, навчальні підручники у міжнародних 

виданнях – 1; спецкурси – 1; робочі програми та силабуси – 68. 

У 2021 році 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 35 

спецкурсів. 

Робочі навчальні програми за категорією слухачів «Старші майстри 

ЗП(ПТ)О» розроблено для 15 змістових модулів та 30 спецкурсів. 

Робочі навчальні програми за категорією слухачів «Педагогічні 

працівники ЗФПО» розроблено для 9 змістових модулів та 3 спецкурсів. 

У 2021 році розроблено та затверджено на засіданні Вченої ради 

БІНПО силабуси та робочі програми навчальних дисциплін відповідно до 

освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти  

Протягом 2021 року означені силабуси та робочі програми навчальних 

дисциплін було розміщено на офіційному веб-сайті БІНПО (режим доступу: 

http://binpo.com.ua/). Планується також розміщення розміщення силабусів і 

робочих програм у Електронній бібліотеці НАПН України та у Цифровій 

бібліотеці БІНПО. 

Робочі програми та силабуси 

1. Сидоренко В. В. Культура фахової мови: силабус навчальної 

дисципліни, освітньо-професійної програми «Управління навчальним 

http://binpo.com.ua/
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закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 11 с. 

2. Сидоренко В. В. Культура фахової мови : робоча програма 

навчальної дисципліни, освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 18 с. 

3. Сидоренко В. В. Діяльність керівника закладу освіти в умовах 

впровадження Концепції «Нова українська школа» : силабус навчальної 

дисципліни, освітньо-професійної програми «Управління навчальним 

закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 11 с. 

4. Сидоренко В. В.. Діяльність керівника закладу освіти в умовах 

впровадження Концепції «Нова українська школа» : робоча програма 

навчальної дисципліни, освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 18 с. 

5. Фархшатова О. В. Економічна безпека діяльності підприємства : 

силабус навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 11 с. 

6. Фархшатова О. В. Економічна безпека діяльності підприємства : 

робоча програма навчальної дисципліни освітньо-професійної програми 

«Управління навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  

галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 

18 с. 

7. Рудич О. О. Аудит і оцінювання управлінської діяльності : силабус 

навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент», галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 14 с. 

8. Рудич О. О. Аудит і оцінювання управлінської діяльності : робоча 

програма навчальної дисципліни, освітньо-професійної програми 

«Управління навчальним закладом» спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 18 с. 

9. Фархшатова О. В. Керівник адміністративної служби : силабус 

навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 12 с. 

10. Фархшатова О. В. Керівник адміністративної служби : робоча 

програма навчальної дисципліни освітньо-професійної програми 

«Управління навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент», галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 17 с. 

11. Бабченко Н. В. Методологія та методика організації наукових 

досліджень : силабус навчальної дисципліни освітньо-професійної програми 

«Управління навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  
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галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 

11 с. 

12. Бабченко Н. В. Методологія та методика організації наукових 

досліджень : робоча програма навчальної дисципліни  освітньо-професійної 

програми «Управління навчальним закладом», спеціальності 073 

«Менеджмент»,  галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Біла 

Церква: БІНПО, 2021. 19 с. 

13. Грозний І. С. Ділове адміністрування : силабус навчальної 

дисципліни  освітньо-професійної програми «Управління навчальним 

закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 12 с. 

14. Грозний І. С. Ділове адміністрування : робоча програма навчальної 

дисципліни освітньо-професійної програми «Управління навчальним 

закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 15 с. 

15. Грозний І. С. Кадровий менеджмент : силабус навчальної 

дисципліни освітньо-професійної програми «Управління навчальним 

закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 13 с. 

16. Грозний І. С. Кадровий менеджмент : робоча програма навчальної 

дисципліни освітньо-професійної програми «Управління навчальним 

закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 16 с. 

17. Горошкова Л. А. Основи управлінського консультування : силабус 

навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 11 с. 

18. Горошкова Л. А. Основи управлінського консультування : робоча 

програма навчальної дисципліни, освітньо-професійної програми 

«Управління навчальним закладом» спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 16 с. 

19. Горошкова Л. А. Менеджмент організацій : силабус навчальної 

дисципліни, освітньо-професійної програми «Управління навчальним 

закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 13 с. 

20. Горошкова Л. А. Менеджмент організацій : робоча програма 

навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 21 с. 

21. Горошкова Л. А. Корпоративне управління : силабус навчальної 

дисципліни, освітньо-професійної програми «Управління навчальним 

закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 12 с. 
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22. Горошкова Л. А. Корпоративне управління : робоча програма 

навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 20 с. 

23. Грозний І. С. Технологія прийняття управлінських рішень : силабус 

навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 10 с. 

24. Грозний І. С. Технологія прийняття управлінських рішень : робоча 

програма навчальної дисципліни, освітньо-професійної програми 

«Управління навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  

галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 

13 с. 

25. Тарасова А. О. Теорія організацій та організаційна поведінка : 

силабус  навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 11 с. 

26. Тарасова А. О. Теорія організацій та організаційна поведінка : 

робоча програма навчальної дисципліни, освітньо-професійної програми 

«Управління навчальним закладом» спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 17 с. 

27. Клочко А. О. Психологія управління та лідерство : силабус  

навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 14 с. 

28. Клочко А. О Психологія управління та лідерство : робоча програма 

навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 16 с. 

29. Клочко А. О. Управління навчальною та виховною діяльністю : 
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Усі публікації науково-педагогічних працівників БІНПО систематично 

оприлюднюються на електронних ресурсах: 

• Електронна бібліотека НАПН України (https://lib.iitta.gov.ua); 

• Офіційний сайт БІНПО (http://binpo.com.ua/); 

• Цифрова бібліотека БІНПО (https://binpo.com.ua/цифрова-

бібліотека-бінпо/); 

• Освітньо-цифровій платформі БІНПО «Профосвіта» 

(https://profosvita.org//); 

• Методична скарбничка БІНПО 

(https://profosvita.org/course/view.php?id=529) 

 

 

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

установи 

1. Єдина інформаційно-комунікаційна екосистема, яка передбачає 

використання цифрових та інтерактивних технологій у віртуальному 

просторі. Єдина освітньо-цифрова екосистема БІНПО включає: LMS 

«Профосвіта» (зареєстровано понад 7500 користувачів), хмарний сервіс 

Microsoft Teams платформи Office 365 (у 2021 році 2600 зареєстрованих), 

власний сайт БІНПО, власний Ютуб-канал тощо. 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. Створена єдина інформаційно-комунікаційна 

екосистема відповідає вимогам організації освітнього процесу в мовах 

карантинних обмежень. 

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

https://lib.iitta.gov.ua/
http://binpo.com.ua/
https://binpo.com.ua/цифрова-бібліотека-бінпо/
https://binpo.com.ua/цифрова-бібліотека-бінпо/
https://profosvita.org/
https://profosvita.org/course/view.php?id=529
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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 розроблено та 

апробовано ОПП «Розвиток професійної (коучингової) компетентності 

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

коучингу у січні - березні 2021 р залучено 68 слухачів  (педагогічні 

працівники Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, 

Одеської,Черкаської Херсонської областей). Унікальність ОПП полягає в 

поєднанні сучасних коучингових підходів,технік та цифрових технологій з 

орієнтацією на самостійне та безперервне оволодіння знаннями, 

компетенціями та навичками згідно реалізації освітніх послуг для дорослих, 

зокрема, в межах професійної (професійно-технічної) освіти.  

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

Соціальний ефект упровадження: Всі слухачі школи 2021 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 - 2 

Упродовж звітного року здійснювався два експерименти 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. 

http://ipo-ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka
http://ipo-ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka
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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  

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 – 2019-2021 рр. 

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

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України, докторка педагогічних 

наук, доцентка. 

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) впроваждено 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, 
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інформаційно-комунікаційному,моніторинговому, психолого-мотиваційному, 

консалтинговому, коучинговому тощо напрямах. 

3) постійно поповнюється і оновлюється 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) 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 (2020 р.), 

а саме впроваджено виробничо-практичну продукцію: практичні 

порадники – 1; методичні рекомендації – 8; збірники навчально-методичних 

розробок, збірники програм – 2. 

 

IV.2. Загальна характеристика про використання наукових 

результатів під час підготовки: 

 Упродовж 2021 року використано та впроваджено такі наукові 

результати: 

Підготовлено 234 публікації:  

офіційна продукція – 22; наукова продукція: монографії – 10,  статті – 

100 публікації в наукометричних виданнях (scopus або web of science core 

collection) – 19, фахові видання – 20; статті у міжнародних виданнях – 3; 

статті у періодичних виданнях – 1; матеріали в збірниках наукових праць – 

57 (у т.ч. матеріали закордонних конференцій – 10, матеріали міжнародних 

конференцій – 18, матеріали всеукраїнських конференцій – 12, матеріали 

регіональних конференцій – 6, збірники матеріалів семінарів, конференцій 

тощо – 11); виробничо-практична продукція: - 11 практичні порадники – 1; 

методичні рекомендації – 8; збірники навчально-методичних розробок, 

збірники програм -2; навчальна продукція: 91 програми – 6,  цифрові 

http://ipo-ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka
http://ipo-ipp.com.ua/index.php/slukhachu/metodichna-skarbnichka
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програмно-методичні комплекси – 4; навчальні посібники, підручники  – 1; 

навчально-методичні посібники – 10, навчальні підручники у міжнародних 

виданнях – 1; спецкурси – 1; робочі програми та силабуси – 68. 

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 2021 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. 

Упровадження результатів дослідження реалізовувалось також у межах 

функціонування віртуальної школи педагогічного коучингу. 
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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 навчально-методичну 

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 19 масових наукових 

заходів: міжнародна конференція - 2, усеукраїнський Оpen-Space-2, 

усеукраїнська конференція – 2, участь у роботі міжнародних виставок – 5, 

регіональні науково-практичні семінари – 6, інше – 2 (круглих столів – 1, 

педагогічна студія – 1). 

 

Упродовж 2021 року організовано та проведено міжнародні та 

всеукраїнські наукові заходи: 

• Усеукраїнський Open Space «Мобінг і булінг: дві сторони 

одного процесу» (11 лютого 2021 року) на базі Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти. 

Оpen-Space як форма проведення 

заходу дає можливість швидко, просто й 

без великих витрат підвищити 

продуктивність обговорення нагальних 

питань, створити умови для прояву 

здібностей фахівця до самоорганізації, 

самовдосконалення. 

  Модерувала захід Лукіянчук Алла 

Миколаївна, кандидатка психологічних 

наук, старша викладачка кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту. 

У заході взяло участь понад 120 учасників. У відкритому просторі 

працювали педагогічні 

працівники, методисти, 

психологи, заступники 

директорів Київської, 
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Закарпатської, Черкаської, Черніговської  та Херсонської областей, здобувачі 

вищої освіти БІНПО.  

 

До обговорення було запропоновано такі питання: 

1. Створення безпечного освітнього простору як технологія 

попередження булінгу та мобінгу 

2. Кібербулінг та його профілактика в умовах застосування технологій 

дистанційного навчання 

3. Досвід профілактики та конструктивного подолання булінгу та 

мобінгу в освітньому середовищі 

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

 

  
 

Відкрила захід вітальним словом директорка БІНПО, докторка 

педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту Сидоренко Вікторія Вікторівна 

До обговорення долучились педагогічні працівники, зокрема: Луценко 

Галина Михайлівна, практичний психолог ДНЗ «Херсонське ВПУ сервісу та 

дизайну»; Легерда Катерина Пантелеймонівна, викладач Тячівського 

професійного ліцею Закарпатської області; Уклеїна Лілія Анатоліївна, 

викладач ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти; Кацалап 

Лариса Миколаївна, викладач ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр 

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

КОР «Васильківський професійний ліцей»; Ірочко Любов Володимирівна, 

викладач ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей», Мушенок Валерій 

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

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

магістрант БІНПО та багато інших педагогів . 

Цікавим та практико зорієнтованим було обговорення та спілкування у 

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

мали можливість ставити запитання, ділитися досвідом, обговорювати 

конкретні ситуації.  
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Представлений досвід педагогічних працівників, психологів, учителів 

дозволив кожному учасникові визначити для себе ефективні методи 

діагностики, попередження та протидії булінгу в освітньому середовищі. 
 

• Еducational space «Удосконалення сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку» 

(21 квітня 2021 року). У рамках роботи Дванадцятої міжнародної виставки 

«Сучасні заклади освіти». 

У роботі взяли участь науково-педагогічні працівники, педагоги 

професійної і фахової передвищої освіти, 

управлінці, здобувачі освіти, роботодавці 

з Білої Церкви, Києва, Одеси, Миколаєва, 

Чернігова, Полтави, Кропивницького, 

Дніпра, Черкас, Сум та інших міст і 

регіонів України. 

Роботу Еducational Space було 

розпочато вітальним словом директорки БІНПО, докторки педагогічних 

наук, професорки кафедри педагогіки, психології та менеджменту Вікторії 

Сидоренко, яка запропонувала інноваційний формат заходу «Колесо ідей» 

від модераторів Еducational Space», виступала із базовою доповіддю: 

«Компетентнісно орієнтовані моделі підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти в умовах сталого розвитку». 

Модераторами Еducational Space стали науково-педагогічні працівники 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти: 

Лідія Горошкова, академік АЕН 

України, д.е.н., доцент, професор 

кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту Білоцерківського 

інституту неперервної професійної 

освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»;  

Анастасія Денисова, в.о. 

заступника директора з навчальної роботи Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;  

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

менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;  

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

та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти».   

Під час Еducational Space «Удосконалення сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого 

розвитку» обговорювалися такі актуальні питання, як: компетентнісно 

орієнтовані моделі підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в 
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умовах сталого розвитку: виклики, тенденції, акценти; освіта сталого 

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

якості освіти як оцінно-рефлексійний складник сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти; Школа педагогічного 

коучингу як інноваційна модель підвищення кваліфікації 

конкурентоспроможного педагога П(ПТ)О; цифровізація як структурний 

складник інноваційних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти. 

101 точка підключення в середовищі Google Meet, синхронна трансляція 

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

коментарі та слова щирого захоплення від замовників (споживачів) освітніх 

послуг мотивують та надихають колектив БІНПО на організацію подібних 

заходів. 

 

• Віртуальна екскурсія «Особливості організації трудових 

відносин і охорони праці в умовах пандемії в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти» (22 квітня 2021 року). Даний захід відбувся 

у рамках роботи Дванадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади 

освіти». 

У віртуальній екскурсії взяли участь науково-педагогічні працівники 

БІНПО, педагоги професійної і фахової передвищої освіти, управлінці, 

здобувачі освіти, роботодавці з Києва, Білої Церкви, Одеси, Миколаєва, 

Чернігова, Полтави, Кропивницького, Дніпра, Черкас, Сум, Кривого Рогу та 

інших міст та регіонів України.   

Під час віртуальної екскурсії 

«Особливості організації трудових 

відносин і охорони праці в умовах 

пандемії в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти» 

обговорювалися такі актуальні питання, 

як: соціальний захист педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О в умовах пандемії; 

використання електронного кабінету 

«охорона праці»; трудове законодавство 

України в умовах пандемії; психологічні 

умови профілактики професійного вигорання у трудових відносинах; 

організація оплати праці педагогічних працівників ЗП(ПТ)о в умовах 

карантину; LMS «Профосвіта». 

Роботу віртуальної екскурсії «Особливості організації трудових відносин і 

охорони праці в умовах пандемії в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти» вітальним словом розпочала директорка БІНПО, докторка 

педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту Вікторія Сидоренко, яка наголосила, що нинішній захід 

відбувається в рамках Дванадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади 



90 

 

освіти» і є її складовою. В умовах пандемії та введення обмежувальних 

заходів питання трудових відносин та забезпечення безпечних умов праці, 

зокрема у освіті, дуже актуальне.  

Модераторами віртуальної екскурсії «Особливості організації трудових 

відносин і охорони праці в умовах пандемії в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти» стали науково-педагогічні працівники 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти: 

Сахно Олександр Володимирович, к.с.-г.н., доцент, завідувач кафедри 

технологій навчання охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти   

Бородіна Наталія Анатоліївна, д.т.н., с.н.с., професор кафедри 

технологій навчання охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;  

Лукіянчук Алла Миколаївна, 

к.психол.н., доцент кафедри технологій 

навчання охорони праці та дизайну 

Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»;  

Удовик Світлана Іванівна, 

викладач кафедри технологій навчання 

охорони праці та дизайну 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». 

Під час проведення заходу було заповнено максимальну кількість місць 

у віртуальному кабінеті - 101 точка підключення в середовищі Google Meet, 

синхронна трансляція на YouTube-каналі (191 учасник), активність учасників 

у чаті, численні коментарі та слова щирого захоплення від замовників 

(споживачів) освітніх послуг мотивують та надихають колектив БІНПО на 

організацію подібних заходів. 

 

• Усеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Сучасна парадигма освіти з охорони праці», присвячена Дню охорони 

праці в Україні  (27 квітня 2021 року). 

Співорганізаторами інтернет-

конференції виступили Навчально-

методичний центр професійної 

освіти в Полтавській області, 

науково-виробничий журнал 

«Охорона праці». 

 

У конференції взяло участь 

434 учасники, була 101 точка 

підключення на платформі Google 
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Meet (підключались цілими закладами), понад 200 брали участь на YouTube 

БІНПО. За один день конференція мала на каналі YouTube БІНПО 844 

перегляди. 

У роботі конференції взяли участь педагоги, управлінці, здобувачі 

освіти, роботодавці з 22 областей України. 

Географія учасників засвідчила про велику зацікавленість до теми 

конференції та актуальність питань, які обговорювалися.  

Питання, які розглядалися, були пов’язані із забезпеченням безпеки та 

здоров’я працівників, які є невід’ємною частиною поняття «безпека 

людини».  

Роботу Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-

конференції  «Сучасна 

парадигма освіти з охорони 

праці» вітальним словом 

розпочала директорка БІНПО, 

докторка педагогічних наук, 

професорка кафедри 

педагогіки, психології та 

менеджменту Вікторія 

Сидоренко, яка наголосила, 

захід відбувається в рамках Всесвітнього дня охорони праці. В умовах 

пандемії та введення обмежувальних заходів питання забезпечення 

безпечних умов праці, зокрема в освіті, дуже актуальне.  

Модератором Усеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

«Сучасна парадигма 

освіти з охорони праці» 

був Олександр Сахно, 

кандидат 

сільськогосподарських 

наук, доцент, завідувач 

кафедри технологій 

навчання охорони праці 

та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». Чітку організацію та керівництво 

виступами забезпечила кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри 

технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО Алла Лукіянчук.  

Спікерами Усеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

викладачів та фахівців-практиків «Сучасна парадигма освіти з охорони 

праці» стали: 

Сахно 

Олександр, 

кандидат 

сільськогосподарсь
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ких наук, доцент, завідувач кафедри технологій навчання, охорони праці та 

дизайну БІНПО, із доповіддю: «Безпечне освітнє середовище, як основа 

створення ефективної системи безперервної освіти»; Дем’янчук Юрій, 

доктор юридичних наук, доцент КЗ Київської обласної ради 

«Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», із доповіддю: 

«Деякі правові аспекти розвитку охорони праці в закладах освіти»; Гуралюк 

Андрій, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. 

Сухомлинського НАПН України, із доповіддю: «Соціальна інженерія та 

захист від неї»; Бородіна Наталія, доктор технічних наук, професор кафедри 

технологій навчання охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти, із доповіддю:  «Формування ризик-

орієнтованого мислення безпечної праці у викладачів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти»; Головач Леонід, навчальний пункт Аварійно-

рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС 

України, із доповіддю: «Організація управління та нагляду за охороною праці 

в Україні»; Грядуща Віра, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

технологій навчання, охорони праці та дизайну, Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, із доповіддю: «Роль освіти у підвищенні 

безпеки праці та здоров’я працівників»; Заплатинський Василь, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, професор технічного університету 

«Метінвест політехніка», із доповіддю: «Реформування освіти з «Охорони 

праці» в умовах трансформації законодавства»; Солодчук Людмила, 

заступник головного редактора журналу «Охорона праці», з доповіддю: 

«Участь журналу «Охорона праці» у формулюванні ризик-орієнтовного 

мислення в освіті»; Діденко Олена, методист науково-методичного центру 

професійно-технічної освіти Харківської області, Ярошик Віра, інженер з 

охорони праці, викладач Державного професійно-технічного навчального 

закладу «Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих 

кадрів», із доповіддю: «Інтерактивні методи навчання при викладанні 

предмета "Охорона праці" в ЗП(ПТ)О»; Ленець Олена, викладач основ 

медичної інформатики, охорони праці та охорони праці в галузі КЗ 

«Прилуцький фаховий медичний коледж» Чернігівської обласної ради, із 

доповіддю: «Діджиталізація освітнього процесу та інформаційного простору 

за напрямком «Охорона праці та охорона праці в галузі» під час підготовки 

медичних працівників у коледжах» та інші. 

Проведення Усеукраїнської 

науково-практичної інтернет-

конференції «Сучасна парадигма 

освіти з охорони праці» 

засвідчило про нагальну потребу 

та необхідність підготовки 

висококваліфікованих фахівців у 

галузі охорони праці, які зможуть 
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забезпечити 

організацію та 

створення безпечних 

умов праці на 

виробництві та в 

освіті. 

 

• Міжнародна науково-практична конференція з онлайн-

трансляцією «Інноваційні моделі розвитку науково-методичної 

компетентності педагогів професійної і фахової передвищої освіти: 

досвід, проблеми, перспективи" (20 травня 2021 року) 

 
У конференції взяли участь тематичні партнери з шести країн (Польща, 

Болгарія, Німеччина, Грузія, Молдова та Індія) міжнародного освітнього 

простору.  

Працювали 15 спікерів. Було зареєстровано 624 учасники конференції – 

педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти з 22 областей України. 

 З вітальним словом до учасників Міжнародної наукової конференції 

звернулись: Сидоренко Вікторія Вікторівна, директорка Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти, докторка педагогічних наук, 

професорка; Муранова Наталія Петрівна, т.в.о. ректора ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та 

міжнародних зв’язків, докторка педагогічних наук, професорка. 
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Учасників конференції привітали 

Начальник головного управління 

вищої освіти і освіти дорослих 

Міністерства освіти і науки України 

Кретович Світлана Сергіївна та 

Президент ГО «Всеукраїнська 

асоціація працівників професійно-

технічної освіти» Мірошніченко 

Катерина Борисівна. 

Міжнародні партнери Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти Алевтина Бахчеван (голова Асоціації міжнародного 

навчання і стажування, м. Варна, Республіка Болгарія), Марія Забара 

(менеджер Центру міжнародних освітніх проєктів у Німеччині, м. Білефельд, 

Німеччина), Лариса Такаланадзе (доктор економіки, професор Сухумського 

державного університету, Спікер Ради Представників, м. Тбілісі, Грузія), 

Лариса Коваль (директор Центру міжнародних освітніх проектів, м. Краків, 

Польща), Тетяна Вішнєвая (директор Коледжу «Михай Емінеску», м. 

Сороки, Республіка Молдова) презентували учасникам конференції 

інформацію щодо особливостей, досвіду, проблем і перспектив розвитку 

професійної освіти, моделей розвитку науково-методичної компетентності 

педагогічних працівників у своїх країнах.  

 

У виступах вітчизняних науковців Ковальчука В.І. (завідувача кафедри 

професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва  

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
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Довженка, доктора педагогічних наук, професора), Стасюка В.В. 

(представника Ради директорів закладів фахової передвищої освіти Івано-

Франківської області, директора Івано-Франківського базового медичного 

коледжу), Мартинюк Н.В. (директорки навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Черкаській області), Артюшенка В.І. 

(директора навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Луганській області), Микитюк С.М. (директорки НМЦ ПТО у Чернівецькій 

області, спеціалістки вищої категорії, викладачки-методистки, «Відмінник 

освіти України») були проаналізовані питання щодо забезпечення якості 

освіти в закладах фахової передвищої освіти в умовах пандемії; логістики 

педагогічних інновацій як методології управління розвитком ЗП(ПТ)О; 

створення інноваційно-розвивального освітнього середовища та його ролі в 

забезпеченні розвитку професійної компетентності педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О. 

 

 

До оргкомітету конференції надійшло 72 доповіді від вітчизняних 

та зарубіжних закладів освіти та наукових установ, які відповідно до 7 

напрямів роботи конференції розподілено наступним чином (у % 

учасників, які подали тези): 

1. Поняття науково-методичної компетентності педагога в сучасній 

теорії і практиці. - 9 %. 

2. Розвиток науково-методичної компетентності педагогів в умовах 

суспільних та освітніх викликів. - 17 %. 

3. Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності 

педагогів закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої 

освіти. - 26 %. 

4. Зарубіжний досвід розвитку науково-методичної компетентності 

педагогічних працівників шляхом формальної, неформальної та 

інформальної освіти. - 5 %. 

5. Реалізація сучасних освітніх практик у професійній діяльності як 

показник рівня науково-методичної компетентності педагога професійної 

(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти. - 15 %. 
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6. Шляхи розвитку науково-методичної компетентності педагогів 

професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти в сучасних 

умовах. - 14 %. 

7. Застосування можливостей відкритого освітнього середовища для 

розвитку науково-методичної компетентності педагогів. - 14 %. 

Тези доповідей учасників розміщені в електронному збірнику 

матеріалів Міжнародної конференції, а виданню присвоєно універсальний 

ідентифікаційний код ISBN. 

Трансляція конференції відбувалась синхронно у середовище Google 

Meet та на каналі Youtube. Кількість підключень до трансляції у ході 

виступів колег досягла понад 700 підключень! 

 

• Усеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Інноваційні технології при підготовці фахівців транспортної галузі» 

(30 вересня 2021 року) 

На базі Білоцерківського 

інституту неперервної професійної 

освіти ДЗВО «УМО» НАПН України 

відбулась Усеукраїнська науково-

практична інтернет-конференція 

«Інноваційні технології при підготовці 

фахівців транспортної галузі» за 

участі і підтримки Асоціації 

державних закладів професійно-

технічної освіти України залізничного профілю. 

Модератор науково-практичної конференції – Андрій Борисович 

Єрмоленко, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін БІНПО, кандидат політичних наук, доцент.   

Учасниками Всеукраїнської інтернет-конференції стали науково-

педагогічні працівники закладів вищої та професійної освіти, методисти 

обласних навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти, 

педагогічні працівники закладів професійної та фахової передвищої освіти, 

роботодавці і ключові стейкголдери. Усього в конференції взяло участь 142 

учасники. 

Під час конференції обговорювались такі актуальні питання: сучасні 

тенденції підготовки фахівців транспортної галузі в контексті реалізації 

Стратегії розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на період до 

2023 року та перспективні напрями співпраці закладів освіти із ключовими 

стейкголдерами; упровадження інноваційних освітніх програм та сучасного 

науково-методичного супроводу в професійну підготовку та перепідготовку 

персоналу для транспортної галузі; 

інноваційна діяльність педагогічних 

працівників у контексті реалізації 

Національної транспортної стратегії 
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України на період до 2030 року; зарубіжний досвід використання 

інноваційних технологій при підготовці фахівців транспортної галузі для 

підвищення якості та надійності надання транспортно-логістичних послуг.  

Із вітальним словом до учасників Усеукраїнської науково-практичної 

конференції звернулась Вікторія Сидоренко, директорка Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти, докторка педагогічних наук, 

професорка. 

Змістовні і ґрунтовні доповіді педагогічних працівників створили 

підґрунтя для розв’язання протиріч розвитку сучасної професійної освіти.  

Наталія Гарань, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет», кандидат педагогічних 

наук, доцент, презентувала інформацію щодо сутності інноваційних 

технологій в сучасній освітній теорії і практиці. 

Світлана Яремчук, доцент кафедри суднових енергетичних установок і 

систем Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська 

академія», кандидат технічних наук, доцент, презентувала учасникам 

конференції технологію віртуальної і доповненої реальності при підготовці 

фахівців морської галузі.  

Анатолій Вовнянко, екс-заступник головного конструктора 

Авіаційного науково-технічного 

комплексу імені О.К. Антонова, 

керівник програми створення 

літака АН-225 «Мрія», кандидат 

технічних наук, поділився 

історичним досвідом і 

перспективами впровадження 

інновацій у сфері літакобудування. 

Інформацію щодо особливостей 

підготовки інженерів за спеціальністю 

«Автомобільний транспорт у 

Національному університеті 

«Чернігівська політехніка» презентував 

Ярослав Кужельний, доцент кафедри 

автомобільного транспорту та галузевого 

машинобудування Навчально-наукового 

інституту механічної інженерії, технологій та транспорту Національного 

університету «Чернігівська політехніка», кандидат технічних наук.   

Тетяна Савчук, секретар Асоціації державних закладів професійно-

технічної освіти України залізничного профілю, майстер виробничого 

навчання Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного 

транспорту», презентувала інформацію щодо перспективних напрямів 

інтеграції ЗП(ПТ)О в європейській освітній простір. 

Відкрите інформаційне середовище БІНПО стало платформою для 
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цікавої дискусії між науковцями, педагогами-практиками і ключовими 

стейкголдерами.  

Запис пленарного засідання Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції можна переглянути на ютуб-каналі БІНПО за 

посиланням: https://youtu.be/URgRy6SCHf8 

 

• Освітній фест «Трендвотчінг ринку праці у сфері професійної 

освіти: тенденції, драйвери розвитку, прогнози» у рамках міжнародної 

спеціалізованої виставки «ОСВІТА ТА КАР’ЄРА – 2021» (15 жовтня 2021 

року) 

Організатор Міжнародної 

спеціалізованої виставки «Освіта та 

кар’єра» – Всеукраїнська громадська 

організація Товариство «Знання» 

України за підтримки та участі 

Міністерства освіти і науки України, 

Національної академії педагогічних 

наук України. Виставка організована з 

метою презентації вітчизняних і 

закордонних закладів освіти, 

молодіжних програм, програм обміну 

студентами і учнями, вивчення 

досвіду співпраці з європейськими 

країнами у галузі освіти та 

працевлаштування молоді, проведення 

семінарів і круглих столів з питань 

подальшого розвитку системи освіти, 

міжнародного співробітництва та 

впровадження сучасних інноваційних 

технологій в галузі освіти, ознайомлення майбутніх абітурієнтів з умовами 

вступу до національних та закордонних закладів освіти. 

Учасниками Освітнього фесту «Трендвотчінг ринку праці у сфері 

професійної освіти: тенденції, драйвери розвитку, прогнози» стали науково-

педагогічні працівники БІНПО, педагоги професійно-технічної і фахової 

передвищої освіти, ключові стейкголдери з Донецької, Херсонської, 

Київської і Кіровоградської областей.  

У роботі освітнього фесту брали участь 7 спікерів. 

Модерували захід Андрій Єрмоленко, завідувач кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат 

політичних наук, доцент, та Алла Лукіянчук, вчена секретарка БІНПО, 

доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидатка 

психологічних наук, доцентка. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FURgRy6SCHf8%3Ffbclid%3DIwAR1TcA2pjCQ3iapHt3WUYKysmyn_p-RhDwY_rPrZcbCMyTx9n8luMzrxf_M&h=AT2Bc0sWuzFtybq6iE_T6unFWWYRCcMBR4A785zV2UbZ21WnNVmeUQjQHBSbW-X8cr1DT9dy-QcYpcFmqGvp62eAzAXp7QLSXIBRtu_tk_8H4iicT4mAK4IIn6r9svpreqHY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2YCPtYRQojmDhcT5h3bqYvjJkwqrZzGKbGjERUteNG83MI-VfKBroMSJauYvr7f0i86l0sD55lyMN9vpoUPF9d0vLeLWaLa5xs_LJO6YxC3NUsCsjTc0wDUBVbJ67EbsCgkMuQbfZY1-_5dMC39KHZ18mZOgDIqVCu9fuY0y-qRT4
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Цікаві й актуальні виступи 

спікерів Освітнього фесту створили 

атмосферу для продуктивної роботи і 

цікавих дискусій.  

Відкрила роботу заходу Вікторія 

Сидоренко, директорка 

Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти, 

докторка педагогічних наук, 

професорка кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту, яка 

представила аналітику основних 

тенденцій і трендів на ринку праці у сфері професійної освіти до 2030 року. 

Директора визначила завдання, над яким працюють науково-педагогічні 

працівники БІНПО: розроблення механізму відповідності ринку освітніх 

послуг потребам та викликам ринку праці з урахуванням збалансованості 

попиту і пропозиції робочої сили, забезпечення споживачів послуг певною 

професією, що користується 

попитом на ринку праці, 

досягнення ними певного 

кваліфікаційного рівня тощо.   

Андрій Хорін, президент 

Консорціуму інжинірингових 

підприємств України «Еко 21» 

(м. Київ), окреслив основні тенденції професіоналізації та підготовки 

кваліфікованих робітників відповідно до запитів сучасного виробництва, 

звернув увагу на проблеми, з якими стикається сучасний бізнес щодо 

забезпечення виробництвом кваліфікованими кадрами. 

Андрій Мандрагеля, професор кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін, доктор філософських 

наук, професор, акцентував увагу 

на основних тенденціях 

трансформації вітчизняного 

ринку праці у контексті світових 

змін. 

Андрій Єрмоленко, 

завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін, кандидат політичних наук, доцент, обґрунтував засади розвитку 

лідерської компетентності педагогічних працівників як ключової умови 

розвитку закладів професійної освіти в умовах трансформації ринку праці. 

Алла Лукіянчук, вчена секретарка БІНПО, доцентка кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту, кандидатка психологічних наук, 

доцентка, визначила загрози, які несуть непередбачувані зміни соціуму для 
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психіки педагогів. Запропонувала шляхи, за допомогою яких можна 

вирішити проблему психологічної підтримки педагогів у подоланні 

фрустрації внаслідок соціальних впливів (пандемія, безробіття, 

трансформація ринку праці тощо).   

Віра Грядуща, старша викладачка кафедри технологій навчання 

охорони праці та дизайну, кандидатка технічних наук, ознайомила із 

сучасним станом розвитку освіти, економіки та виробництва, а також 

впливом цифрових технологій та штучного інтелекту на ринок праці. 

Олена Олізько, заступниця директора з навчальної роботи ДНЗ 

«Знам'янський професійний ліцей», докторка філософії в галузі 

освіти/педагогіки, представила бачення проблеми професійного розвитку 

педагогічних працівників в умовах формальної і неформальної освіти та 

презентувала практичний досвід роботи закладу освіти. 

На завершення заходу директорка БІНПО Вікторія Сидоренко підвела 

підсумки Освітнього фесту, подякувала всім присутнім за участь та 

визначила подальші вектори і ключові перспективи розвитку співпраці 

колективу БІНПО, стрейкголдерів, роботодавців, представників об’єднаних 

територіальних громад, закладів освіти.  

Запис Освітнього фесту «Трендвотчінг ринку праці у сфері професійної 

освіти: тенденції, драйвери розвитку, прогнози» доступний для перегляду на 

ютуб-каналі БІНПО за посиланням: https://youtu.be/jTCF6ucOG4A 

 

 «Жива бібліотека»: презентація цифрового програмно-

методичного комплексу «Школа педагогічного коучингу як 

компетентнісно орієнтована модель професійного розвитку педагога 

П(ПТ)О» (22 жовтня 2021 року) 

В рамках Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2021» 

науково-педагогічними працівниками 

Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО 

«УМО» НАПН України було проведено 

«Живу бібліотеку: презентацію 

цифрового програмно-методичного 

комплексу «Школа педагогічного 

коучингу як компетентнісно 

орієнтована модель професійного 

розвитку педагога П(ПТ)О». 

Учасниками заходу стали науково-

педагогічні працівники БІНПО, 

педагоги закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, 

випускники Школи педагогічного 

коучингу, ключові стейкґолдери з 

Донецької, Дніпропетровської, 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FjTCF6ucOG4A%3Ffbclid%3DIwAR31r8AFMMUfAfjdzHZ4KiDu1RCG4ZJXbjJ_6_5sPRqbXhNNvYryFntbM1Q&h=AT1nDOhY4YoXt0o0jZZQZ-j9F7fYyMbg3zYBgvSdaiTvAo41IV0SAb-WyaE-KxDAyf3iNb192BrgU8cXsVC88mg0rTY-XxmrQldGOh2NB7q546iJBtMMT0aAC2cQpwgF4mJO&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2FOxmMtXCDWsQKfKDlMs5F0bxq3VONfEPUjHiSNEuKGHIwNlwpRrLnoQkHh3DNrEIJaYPfkR3XVy5bjV-OOz-1Wj5HvofFY703klkL2nF_aXNDCAlcSBCoXhfOFEAdmt1shgaMctUmMN917bUpdIIgdOZOutuj-9gcpjcfeeSeO0Q
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Житомирської, Київської, Кіровоградської, Одеської, Рівненської, Черкаської 

та Херсонської областей.  

У роботі Живої бібліотеки взяли участь понад 120 учасників, 6 

спікерів. 

Відкрила захід Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка 

педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту, науковий керівник Школи педагогічного коучингу, яка 

постійно мотивувала, надихала, 

наставляла команду однодумців, 

розробила символіку Школи, 

забезпечувала науково-методичній 

супровід діяльності Школи. 

Вікторія Вікторівна розкрила 

основну ідею Живої бібліотеки та її 

принципову відмінність від 

класичної книгозбірні. Її головна 

ідея полягає в тому, що книги як основний елемент бібліотеки зроблені не з 

паперу, роль книг виконують живі люди, які промовляють самі за себе. 

Розповіді про власний досвід і випадки з життя, у яких «люди-книги» 

розповідають про факти, які вплинули на їхнє життя – основний інструмент 

живої бібліотеки. Вікторія Сидоренко презентувала учасникам заходу 

цифровий програмно-методичний комплекс «Школа педагогічного коучингу 

як компетентнісно орієнтована модель професійного розвитку педагога 

П(ПТ)О», який є результатом ґрунтовної роботи авторського колективу. 

Яскраво, жваво, креативно, із використанням інтерактивних технологій, було 

проведено майстер-клас «Колесо мого життя», на якому учасникам заходу 

було запропоновано визначити наскільки гармонійне життя кожного, 

наскільки вдається тримати баланс в усіх сферах життєдіяльності. Учасники 

Живої бібліотеки малювали колесо власного життя, визначали уразливі 

місця, проєктували перспективи та мали нагоду ознайомитись із 

технологіями педагогічного коучингу. 

Тьюторка Школи педагогічного коучингу Віра Харагірло, старша 

викладачка кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту 

БІНПО, ознайомила з історією 

створення Школи педагогічного 

коучингу, окреслила дієвість та 

результативність Школи як 

інноваційної моделі підготовки 

конкурентоспроможного педагога. Віра Єгорівна підкреслила, що Школа 

педагогічного коучингу – це передусім: 

- інноваційна форма науково-методичного супроводу з використанням 

технологій формальної, неформальної та інформальної освіти; 
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- безперервний професійний розвиток кожного слухача Школи за 

індивідуальною освітньою траєкторією з урахуванням його професійних 

запитів і потреб, потенційних можливостей і ресурсів; 

- плекання кожного педагога як особистості та акмепрофесіонала. 

Наталія Торба, 

кандидатка 

психологічних наук, 

доцентка кафедри 

педагогіки, психології та 

менеджменту БІНПО, 

розкрила основні 

напрями розвитку 

конфліктологічної 

компетентності педагога 

ЗП(ПТ)О. Наталія 

Григорівна наголосила, 

що діяльність усіх учасників освітнього процесу 

проходить у «режимі інтенсивної конфліктності», але особливі труднощі 

мають підлітки. Навчитися «жити з конфліктом, гуманізуючи його», 

особливо важливо для здобувачів освіти, тому що їхня взаємодія з 

оточуючими є чинником формування специфічних компонентів соціального 

досвіду вихованців. Наталія Григорівна розкрила основні причини 

виникнення конфліктів в системі «педагог-здобувач освіти», окреслила 

стратегії успішного розв’язання конфліктів за допомогою коуч-технік. 

До Живої бібліотеки БІНПО долучилися випускники Школи 

педагогічного досвіду, ключові стейкголдери: Тетяна Мартинова, заступник 

директора ДПТНЗ 

«Дніпровський центр 

професійної освіти» (м. 

Дніпро), та Юлія Пирогова, 

методист Вищого 

професійного училища № 17 

м. Генічеськ Херсонської 

області. 

Тетяна Мартинова 

розкрила переваги застосування технологій педагогічного коучингу в системі 

професійної (професійно-технічної) освіти, підкреслила, що поєднання 

технологій педагогічного коучингу з орієнтацією на самостійне, неперервне 

оволодіння знаннями, компетенціями і навичками, допомагає педагогам 

підвищувати мотивацію здобувачів освіти на уроках загальноосвітньої, 

професійної-теоретично підготовки, виробничого навчання під час 

проведення вступного та поточного інструктажів. При складанні 

індивідуального плану розвиваючої й корекційної роботи майбутнього 

кваліфікованого робітника використовується Програма ЗОРРО як 
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послідовність дій виходу із зони комфорту, яка була опанована в Школі 

педагогічного коучингу. Для соціально-психологічної адаптації майбутнього 

кваліфікованого працівника використовуються коуч-техніки: «Колесо 

життя», «Воронка запитань», «SMART», «SWOT» тощо.  

Юлія Пирогова презентувала доповідь «Фасилітативна підтримка 

майбутніх кваліфікованих робітників: коучинговий підхід». Випускниця 

школи зазначила, що Програма школи педагогічного коучингу зорієнтована 

на самостійне, безперервне оволодіння знаннями, компетенціями та 

навичками, які допомагають 

педагогам закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

проєктувати індивідуальну 

траєкторію професійного 

розвитку та саморозвитку. 

Навчання за інноваційною 

моделлю дало випускникам 

можливості застосування коуч-технік у освітньому процесі і головне – 

фасилітативну підтримку майбутніх кваліфікованих робітників. 

Юлія Грунтковська, майстер виробничого навчання ВПУ-17 м. Дніпро, 

студентка БІНПО, підкреслила величезну роль Школи педагогічного 

коучингу як інноваційної моделі підготовки педагогів ЗП(ПТ)О. 

На завершення заходу директорка БІНПО Вікторія Сидоренко підвела 

підсумки роботи «Живої бібліотеки», подякувала всім присутнім за участь та 

визначила подальші вектори і ключові перспективи розвитку співпраці 

колективу БІНПО, стейкголдерів, замовників освітних послуг. 

Запис заходу доступний для перегляду на Ютуб-каналі БІНПО за 

посиланням: https://youtu.be/Jr1YW8vc8os 

 

• Онлайн-воркшоп «STEM-орієнтований підхід у професійній 

освіті: виклики, тенденції, перспективи» (21 жовтня 2021 року)  

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО 

«УМО» НАПН України у рамках роботи ХІІІ Міжнародної виставки 

«Інноватика в сучасній освіті – 2021» відбувся 

онлайн-воркшоп «STEM-орієнтований підхід 

у професійній освіті: виклики, тенденції, 

перспективи». 

  Організатор ХІІІ Міжнародної виставки 

«Інноватика в сучасній освіті – 2021» - 

компанія «Виставковий Світ» за 

інформаційної та методично-організаційної 

підтримки Міністерства освіти і науки 

України, Національної академії педагогічних 

наук України, Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти». 

https://youtu.be/Jr1YW8vc8os?fbclid=IwAR2w7klt7SPR7NLKH4xiKUJu-TOT0ys033475eAKOzUukXbIHYZg19AQRCM
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«Інноватика в сучасній освіті» – це єдиний професійний форум 

освітніх, наукових і науково-технічних інновацій в Україні, на якому широко 

представлені інноваційні досягнення галузі освіти, ефективний майданчик 

для презентації інноваційних освітніх матеріалів і досвіду, обговорення 

освітніх проєктів, конструктивного спілкування між виробниками сучасних 

технологій та їх безпосередніми користувачами, професійне інформаційне 

поле для ділових контактів із розвитку науково-технічних досліджень, 

академічного обміну школярами, студентами, викладачами, обговорення 

аспектів упровадження сучасних технологій, методик безспосередньо в 

освітній процес. 

Учасниками онлайн-воркшопу «STEM-орієнтований підхід у 

професійній освіті: виклики, 

тенденції, перспективи» 

стали науково-педагогічні 

працівники БІНПО, 

педагоги професійно-

технічної та фахової 

передвищої освіти, ключові 

стейкголдери, роботодавці з 

Одеської, Чернігівської, Рівненської, Київської, Дніпропетровської, 

Черкаської, Миколаївської та Донецької областей.  

Усього участь у заході взяло понад 150 осіб, було 140 точок 

підключення. 

Актуальність питань, що розглядалися, цікаві доповіді спікерів 

створили атмосферу продуктивного спілкування та обміну досвідом. 

Вікторія Сидоренко, директорка Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти, докторка педагогічних наук, професорка 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту, зазначила масштабність та 

практичну цінність Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 

2021» для освітян України. Вікторія Вікторівна ознайомила учасників із 

статистичними даними щодо затребуваності STEM-фахівців у сучасному 

суспільстві та основними перспективами реалізації STEM-освіти в закладах 

професійної освіти.   

Володимир Кулішов, 

заступник директора з навчальної 

роботи, кандидат педагогічних 

наук, доцент, підкреслив 

затребуваність розгляду питань, 

пов’язаних із STEM-освітою, місце 

STEM-освіти у світлі сучасних 

освітніх трендів, основні підходи 

до впровадження STEM на всіх 

освітніх рівнях. 
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Наталія Бабченко, доктор філософії у галузі освіти, старша викладачка 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти, розкрила сутність акроніму «STEM», 

проаналізувала основні складники STEM-компетентності фахівця та 

презентувала досвід БІНПО з питань сприяння впровадженню STEM-

орієнтованого підходу в професійну 

підготовку конкурентоспроможних 

фахівців. 

Людмила Токшелукова, викладач 

хімії, біології та екології Вищого 

професійного училища № 7 м. 

Кременчука (Полтавська обл.), 

спеціаліст вищої категорії, 

презентувала практичний досвід реалізації STEM-освіти в закладі 

професійної освіти, розкрила методичні аспекти виконання проєктів за 

технологією STEM, особливості організації освітньої діяльності здобувачів 

освіти в STEM-лабораторії. 

Важливість проведення такого типу заходів полягає в обміні 

теоретичним і практичним професійним досвідом, розвитку співпраці 

колективу БІНПО, замовників освітніх послуг, ключових стейкголдерів та 

роботодавців. 

Запис Онлайн-воркшопу «STEM-орієнтований підхід у професійній 

освіті: перспективи, виклики, тенденції» доступний для перегляду на Ютуб-

каналі БІНПО за посиланням: https://youtu.be/tjulGqnq5ac 

 

• Усеукраїнський Open Space «Розвиток лідерських якостей 

працівників освіти в умовах реформування галузі» (10 листопада 2021 

року). 

На базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти  

відбувся Всеукраїнський Open Space «Розвиток лідерських якостей 

працівників освіти в умовах реформування галузі» з метою обговорення 

проблеми розвитку лідерських якостей педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в 

умовах реформування галузі.  

У заході взяло участь понад 100 учасників. У відкритому просторі 

працювали старші майстри, педагогічні 

працівники, методисти, директори 

Донецької, Дніпропетровської, 

Київської, Житомирської, Одеської, 

Сумської, Черкаської, Чернігівської, 

Херсонської областей, науково-

педагогічні працівники БІНПО.  

З вітальним словом до 

учасників заходу звернувся 

завідувач кафедри 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FtjulGqnq5ac%3Ffbclid%3DIwAR3pN_2xmtzz_N80SLyVBALmrkR6Fd9_lpEnUaWy3C0xJ5xzJUcSlzWS4mU&h=AT0qmIugTWpuT-Xa1BDyvDX5oZZ3ArFobjxO9d0pAQRgTce-JWWXPfX0eyTZJ9AWFH9AwUOlircCafTo6nBTcPQdBZCkqjc0of6VtY5AI9ENcWc5jNHpda25PxkpNDq8PQYi&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1ennsWu9yJBd_SCoSyzCyXZtQAOz86swOZ9gVXtQe6C6ut8Eke37iiki6MS-woV3C731n4LtF0kpoYUCVopWrqFL-sUU6yJrN7Kwe3NX4pZU4V7bKYAnODCTKAOemxMeVnCsz6bbkauxyW72UaWRjyO_7mrLIcXYsK6kXg8kXdxgw
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педагогіки,психології та менеджменту Ігор Сергійович Грозний,доктор 

економічних наук, професор який ознайомив присутніх з досягненнями, 

можливостями та перспективами роботи кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту БІНПО. 

До обговорення було запропоновано наступні  питання: 

1. Сутність та зміст поняття «лідерська компетентність» сучасного 

педагога.  

2. Розвиток лідерського потенціалу в процесі формування 

управлінської компетентності. 

3. Реалізація лідерських 

якостей педагогічного працівника 

у процесі підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників: обмін 

досвідом роботи. 

4. Лідерство як рушійна 

сила реформування вітчизняної 

системи професійної освіти. 

5. Створення лідерської 

системи професійно-орієнтованого навчання і виховання у закладі освіти. 

6. Запровадження системи формування лідерської компетентності 

педагогів як стратегічного напряму закладу освіти. 

У заході брали участь 12 спікерів. Спікерами студії було розкрито 

теоретичні аспекти теорії лідерства. 

Зокрема, Чечель Анна 

Олександрівна директорка центру 

лідерства Донецького державного 

університету управління, 

випускниця Executive Program 

"Emerging Leaders" Нarvard Kennedy 

School Harvard (USA), Голова ГО 

"Центр адаптивного лідерства та 

територіального розвитку" докторка економічних наук, доцентка, завідувачка 

кафедри публічного управління та адміністрування Донецького державного 

університету управління розкрила тему Адаптивне лідерство як складова 

професійного розвитку, висвітлила діяльність Центру адаптивного лідерства 

та територіального розвитку"  

Жук Михайло Васильович доцент кафедри соціально-гуманітарної 

освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат філософських  наук висвітлив Проблемо-ресурсну та індикативно-

технологічну складові лідерства в сучасні освіті. 

Радченко Ольга 

Борисівна тренерка з 

розвитку лідерських якостей 

у підлітків,учасниця 
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Міжнародних проєктів ЮНИСЕФ, ПРООН, кандидатка психологічних наук 

ознайомила учасників студії з дослідженнями психологічних бар'єрів 

керівників освітніх закладів та розкрила шляхи подолання психологічних 

бар'єрів 

Рудич Оксана Олександрівна доцентка кафедри педагогіки, психології 

та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, 

кандидатка економічних наук  висвітлила Сутність та зміст поняття 

«лідерська компетентність» сучасного педагога. 

Торба Наталія Григорівна доцентка кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту 

Білоцерківського інституту 

неперервної професійної 

освіти, кандидатка 

психологічних наук розкрила 

Психологічну структуру 

лідерських якостей педагога. 

Учасники студії 

ознайомилися не тільки з теоретичними аспектами розвиту лідерської 

компетентності, спікери представили також практичний досвід реалізації 

лідерських якостей педагогічного працівника у процесі підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників.  

Макашов Валерій Валерійович начальник відділу спортивної роботи та 

спортивної інфраструктури управління спорту департаменту гуманітарної 

політики Дніпровської міської ради, викладач ВПУ-17, доктор філософії 

ознайомив присутніх з досвідом роботи з питань Реалізації  лідерських 

якостей педагогічного працівника 

Карбовська Юлія Сергіївна директор ДНЗ Центр професійної освіти 

технологій та дизайну м. Київ представила досвід роботи керівника ЗП(ПТ)О 

Розвиток лідерських якостей працівників освіти в умовах реформування 

галузі. 

Опанасенко Анна методистка навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Донецькій області ознайомила присутніх з 

досвідом роботи НМЦ ПТО з  проблеми Професійний розвиток педагога, як 

один із способів формування його лідерських якостей 

Стадник Оксана Іванівна старший майстер Херсонського вищого 

комерційного училища розкрила  проблему Управлінські дії старшого 

майстра з питань організації профорієнтаційної роботи. 

Цікавим та практико зорієнтованим було обговорення та спілкування у 

чаті. Учасники заходу відзначили актуальність теми студії. 

 

• VIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі 

неперервної освіти» (16 грудня 2021 року) 
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РЕГІОНАЛЬНІ ЗАХОДИ 

 

Регіональні науково-практичні семінари 

 

• Регіональний науково-практичний семінар «Розвиток 

науково-методичної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

у сучасних умовах» ( 21 квітня 2021 року) 

Організатор заходу – кафедра методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін. Партнерами проведення виступили 

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Черкаській 

області та ДНЗ «Черкаське вище професійне училище будівельних 

технологій». 

 Мета проведення семінару: обговорення 

організаційно-методичних засад та сучасних 

підходів до розвитку науково-методичної 

компетентності педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О в умовах формальної, неформальної та 

інформальної освіти, роботи методичних служб 

ЗП(ПТ)О з питань організації сучасного 

науково-методичного супроводу професійної 

діяльності педагогів. 

У роботі науково-практичного семінару 

взяли участь понад 70 осіб із числа керівників, 

методистів, педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Черкаської області.  

На пленарному засіданні у режимі on-line 

було представлено 15 доповідей, що висвітлювали різні аспекти науково-

методичної та навчально-організаційної діяльності педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О.  

Модератором заходу був Володимир Кулішов, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін БІНПО. 

Регіональний науково-практичний семінар було проведено у рамках 

виконання науково-

дослідної роботи кафедри 

МПО та СГД «Розвиток 

науково-методичної 

компетентності педагогів 

професійної школи за 

інноваційними моделями у 

системі неперервної 

освіти», що є складовою 
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загальноінститутської теми науково-дослідної роботи «Удосконалення 

сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у 

контексті формування та розвитку професійної компетентності». 

З вітальним словом до 

учасників семінару звернувся 

Андрій Єрмоленко, завідувач 

кафедри методики 

професійної освіти та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін БІНПО, кандидат 

політичних наук, доцент, 

який познайомив усіх 

присутніх із напрямками роботи Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти та безпосередньо досвідом кафедри методики професійної 

освіти та соціально-гуманітарних дисциплін. Андрій Борисович акцентував 

увагу на системних змінах у сучасній освіті та важливості науково-

методичної складової професійної діяльності педагога для реалізації 

інноваційних завдань. 

Від партнерів, учасників семінару привітала Наталія Мартинюк, 

директорка Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Черкаській області, яка наголосила на практичній важливості проведення 

такого типу заходів та на плідній співпраці НМЦ ПТО та БІНПО. 

 У межах напрямів обговорення свій досвід та перспективні 

напрацювання розвитку науково-методичної компетентності педагогів 

ЗП(ПТ)О в умовах системи післядипломної освіти представили науково-

педагогічні працівники кафедри МПО та СГД БІНПО: професор Володимир 

Мандрагеля, доцентка Світлана Масліч, старша викладачка Світлана Шевчук. 

Географія підключень та обговорень ключових питань була 

представлена всіма куточками Черкаської області, зокрема: ДНЗ «Черкаське 

вище професійне училище будівельних технологій» (Ростецька Л.М., Ткач 

Л.А., Бреус А.І.); ДНЗ «Уманський професійний аграрний ліцей» (Швець 

Л.Д.); Центр професійного розвитку персоналу АТ «Укрзалізниця» (Репетій 

М.П.); ДНЗ «Черкаське вище професійне училище» (Коломійчук Н.Г.); ДНЗ 

«Канівське вище професійне училище» (Мельник Р.Я.); ДНЗ «Золотоніський 

професійний ліцей» (Гапченко С.І.); ДНЗ «Корсунь-Шевченківський 

професійний ліцей» 

(Перевозний О.А.). 

Педагогічні 

працівники ЗП(ПТ)О 

Черкаської області 

поділилися цінним 

практичним досвідом 

організації науково-

методичної роботи у 
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закладах освіти, планування і проведення сучасних занять у ЗП(ПТ)О, 

застосування інноваційних освітніх технологій у процесі професійної 

підготовки кваліфікованих робітників, розроблення цифрових інструментів 

для підвищення ефективності освітнього процесу в умовах дистанційного 

навчання. 

За результатами Регіонального науково-практичного семінару 

готується електронний збірник матеріалів, а автори та доповідачі отримають 

сертифікати. 

Матеріали семінару будуть також розміщені на освітньому порталі 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти за посиланням: 

https://profosvita.org/course/index.php?categoryid=187. 

Регіональний науково-практичний семінар «Розвиток науково-

методичної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у сучасних 

умовах» пройшов в атмосфері відкритого спілкування, творчих дискусій та 

плідної співпраці. 

 

• Регіональний науково-практичний семінар «Упровадження 

сучасних освітніх практик у процесі підготовки кваліфікованих 

робітників» (09 червня 2021 р.) 

Семінар організовано та 

проведено у співпраці з 

Навчально-методичним центром 

професійно-технічної освіти у 

Дніпропетровської області.  

У семінарі взяли участь 

педагоги із семи закладів освіти 

(ДНЗ «Решетилівський 

професійний аграрний ліцей імені І.Г.Боровенського», Державний 

навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти будівельних 

технологій Харківської області», Зеленодольський професійний ліцей, 

Регіональний центр професійно-технічної освіти №1 м. Кременчука, 

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Апостолівський центр 

підготовки та перепідготовки 

робітничих кадрів», Західно-

Донбаський професійний ліцей 

ДНЗ «Міжрегіональне вище 

професійне училище з поліграфії 

та інформаційних технологій».  

Виступили із доповідями 14 

спікерів. 

Було зареєстровано 125 учасників семінару, зокрема педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти з 

Дніпропетровської, Полтавської, Харківської областей. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprofosvita.org%2Fcourse%2Findex.php%3Fcategoryid%3D187%26fbclid%3DIwAR2A_W9y7HdayCfxJxrHY-aUmXB8yqzuGK93UQ_YRJdz1jh3JLEQdf6DBXw&h=AT3X_xDkdOvqgJ-GJCk5hko6P7VhNBBwhEo79_13xCPEHmv2yZbPLJeIT9VRAIeUaMSkd3fO4MRXs1VVrqjabgsv28ttyYFMxZkHKGUftND1z10m4F5FZZGdDQ71PUOgeeA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT17jZ2VUtffJdEvUlcE8KtVHar7BFO04KypOsv7HhLbf3Y4dBK2wZ2nuVGddOdmiZ5jIqKkCoio-23QIzMxnbkPNl90IUhAB5wjE7wmsfXI36KHpD9oWDdcCvDLC8DKqII_nnzrynrwnRXE95fCVOqLvgpzl6kDckNUlBgiCn9cGKM
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До учасників Регіонального 

науково-практичного семінару 

звернувся завідувач кафедри 

методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти, 

кандидат політичних наук, доцент 

Андрій Борисович Єрмоленко. 

Учасників конференції привітав директор Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області Віктор 

Михайлович Василиненко, який окреслив стратегічні напрями формування 

системи трудового робітничого потенціалу регіону.  

Заступник директора Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області Олена Вікторівна Гришаєва 

презентувала учасникам семінару можливості нового сайту НМЦ як ресурс 

для підвищення методичної та педагогічної компетентності педагога 

ЗП(ПТ)О. 

Результати практичного впровадження сучасних освітніх практик в 

процесі підготовки кваліфікованих робітників презентовано під час виступів: 

Болбат С.В. (заступник директора з НВР ДНЗ "Решетилівський професійний 

аграрний ліцей імені І.Г..Боровенського"), Алатаєвої О.В. (заступник 

директора з НВР ДНЗ "Регіональний центр професійної освіти будівельних 

технологій Харківської області"), Крючковської А.В. (викладач ДНЗ 

"Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської 

області"), Пащенко Д.В. (заступник директора з НВР Зеленодольського 

професійного ліцею).  

Проаналізовано питання організації професійної підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти на засадах 

компетентнісного підходу, 

упровадження сучасних 

технологій навчання та новітніх 

виробничих технологій у 

професійну підготовку 

кваліфікованих робітників. 

Викладачі професійно-

теоретичної підготовки та 

майстри виробничого навчання 

Мотузко П.В., Тристан О.В., 

Бойко Л.М., Сасик А.В., Афанасьєва О.Ю., Міщенко Т.О., Туминська С.Г. 

висвітлили у виступах досвід практичного впровадження та використання 

електронних посібників, тестових технологій для формування і контролю 

навчальних досягнень здобувачів професійної освіти, створення 

електронного контенту до уроків в умовах дистанційного навчання, методику 
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розроблення робочих зошитів та їх застосування в освітньому процесі при 

підготовці кваліфікованих робітників. 

Трансляція семінару відбувалась у середовище GoogleMeet. Кількість 

підключень до трансляції у ході виступів учасників семінару досягла понад 

110. 

 

• Регіональний науково-практичний семінар «Цифрова 

компетентність як складник розвитку професійної компетентності 

педагогічного працівника ЗП(ПТ)О» (6 жовтня 2021 року) 

На базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

ДЗВО «УМО» НАПН України відбувся регіональний науково-практичний 

семінар «Цифрова компетентність як складник розвитку професійної 

компетентності педагогічного працівника ЗП(ПТ)О». 

Організатори заходу: кафедра технологій навчання, охорони праці та 

дизайну Білоцерківського 

інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «УМО» 

НАПН України та Навчально-

методичний центр професійно-

технічної освіти у Полтавській 

області. 

У регіональному науково-

практичному семінарі взяли участь науково-педагогічні працівники закладів 

вищої та післядипломної освіти, методисти обласних навчально-методичних 

центрів професійно-технічної освіти, педагогічні працівники закладів 

професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, 

роботодавці та ключові стейкголдери. 

До науково-практичного семінару долучилися 129 осіб з Полтавської, 

Донецької, Київської, 

Одеської, Сумської, 

Херсонської та Черкаської 

областей.  

Під час роботи науково-

практичного семінару 

обговорювались актуальні 

питання щодо: 

• сучасного стану 

цифрового освітнього 

середовища, проблем і перспектив подальшого розвитку цифрових 

технологій в Україні, ключових цифрових трендів; 

• проєктування та створення електронного освітнього контенту;  

• цифрової безпеки та комунікації онлайн; 

• сучасних підходів до освіти дорослих в умовах діджиталізації 

суспільства; 
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• розвитку цифрової компетентності педагога професійної 

(професійно-технічної) і фахової 

передвищої освіти; 

•  цифрових можливостей, 

трансферу знань, інтеграції із цифровою 

економікою.  

Вікторія Сидоренко, директорка 

Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти, докторка 

педагогічних наук, професорка, 

виступила з доповіддю: «Подолання цифрового розриву як базовий 

імператив модернізації системи професійної освіти». Доповідачка зазначила, 

що організація таких заходів – це чудова нагода для фахівців з різних 

регіонів нашої країни обмінятися науковим та практичним досвідом, новими 

напрацюваннями та методиками.  

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у 

Полтавській області представила директорка Ірина Долина, яка поділилася 

досвідом використання і 

окреслила перспективи розвитку 

цифрових технологій у регіоні. 

Співдоповідач Надія 

Кругліковська, методистка 

Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у 

Полтавській області, 

презентувала досвід 

використання Microsoft Office 

365 у ЗП(ПТ)О Полтавщини та визначила функції і переваги даної 

платформи. 

Цікавими й практико-зорієнтованими запам’яталися колегам виступи: 

Михайла Жука, доцента кафедри соціально-гуманітарної освіти Сумського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат 

філософських наук, який наголосив на необхідності системного підходу до 

впровадження освітніх моделей з підготовки фахівців та представив доповідь 

на тему: «Проблемно-ресурсний та індикативно-технологічний виміри 

цифрової компетентності в ЗП(ПТ)О»; Леоніда Головача, начальника 

Навчального пункту Аварійно-рятувального загону спеціального 

призначення Головного управління ДСНС України, з доповіддю «Розвиток 

цифрової компетентності педагога професійної і фахової передвищої освіти». 

Виступ Анастасії Денисової, старшої викладачки кафедри технологій 

навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, стосувався особливостей 

використання цифрових інструментів педагога для організації дистанційного 

навчання. 
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Корисним досвідом щодо застосування онлайн-платформ для 

візуалізації освітнього контенту поділилась методистка ПТУ № 50 м. 

Карлівка Полтавської обл. Анна 

Іщенко.  

Людмила Харлампович, 

викладачка спецдисциплін 

Володимир-Волинського центру 

професійної освіти, окреслила 

шляхи розвитку цифрової 

компетентності педагога 

професійної і фахової 

передвищої освіти. 

Відкрите інформаційне середовище БІНПО стало платформою для 

плідної дискусії науковців, педагогів-практиків та ключових стейкґолдерів у 

напрямках підвищення якості освіти, пошуку та реалізації інноваційних 

підходів до розв’язання проблеми формування та розвитку цифрової 

компетентності педагога в електронному середовищі закладу освіти; 

використання цифрових технологій в умовах світової пандемії COVID-19; 

застосовування і розвитку платформ для цифрової освіти. 

Запис пленарного засідання науково-практичного семінару «Цифрова 

компетентність як складник розвитку професійної компетентності 

педагогічного працівника ЗП(ПТ)О можна переглянути на YouTub-каналі 

БІНПО за посиланням: https://youtu.be/i5iUgQ_At08. 

 

• РЕГІОНАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА СТУДІЯ «Соціальне 

становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові 

підходи та сучасні практики» (29 квітня 2021 року). 

Зустріч була присвячена обговоренню проблем соціального 

становлення особистості в сучасних умовах та охопила актуальні питання 

організації виховного процесу в ЗП(ПТ)О.  

До віртуального простору приєдналися педагогічні працівники 

Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Луганської, 

Одеської, Херсонської, Черкаської областей, зокрема директори, заступники 

директорів, методисти, викладачі професійно-теоретичної підготовки, 

майстри виробничого навчання. 

 З вітальним словом до учасників педагогічної студії звернулася директорка 

БІНПО, докторка педагогічних наук, 

професорка кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Сидоренко 

Вікторія Вікторівна, яка окреслила 

перспективні напрями розвитку 

Інституту, інноваційні моделі 

підготовки конкурентоспроможного 

педагога, наголосила про важливість 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fi5iUgQ_At08%3Ffbclid%3DIwAR3p1yRkw42XX_eASz-4-jVgpZzh6xy2tB0FVveawfe-a3n6gjhXVzs37vQ&h=AT0FoNCIIFkLExlNR1OJHk0uxNxSS0g0PvQQXPtA3zporJYeAvxFLKN9OKD69cyNE8o4ysKbN6fAFiVaitKZMJRhoBmmNQ6s83zFz2tBqJxdS2bHme84eMTCCTST0Kga7P5G&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT24bEpFEfLi4Vk0WoDAeSjgBWF01C3moZ3Bi-MdcTiM5sw6B5WyVRmAmGy1XStVXap0g1iX4HCnWerny2G3IpKRTzrGMixqE9MuZmrFLEm482mSNe9RToe3oqtbezPS8G62M-1ObnvpDxPZXLYawuoQrwlezbBghYTsK2OMSa3XsVo
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обміну досвідом педагогів для побудови власної траєкторії професійного 

зростання. 

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

менеджменту Харагірло Віра Єгорівна представила доповідь: «Сучасні 

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

що у сучасних умовах на заклади освіти покладається завдання забезпечити 

не лише практичну підготовку, а й фундаментальну загальнокультурну 

підготовку, яка сприяє утвердженню гуманістичних і національних ідеалів, 

норм людського співжиття, формуванню інтелектуального потенціалу нації 

як найвищої цінності суспільства. 

В атмосфері творчої співпраці та співдії відбулась дискусія учасників 

студії. Розглянуто актуальні питання застосування сучасних інноваційних 

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

самовиховання та саморозвитку особистості; підвищення психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників тощо.  

 Ґрунтовними та практико спрямованими були виступи стейкхолдерів 

Інституту: Мартиненко 

Тетяни Іванівни, заступника 

директора ДПТНЗ 

«Дніпровський центр 

професійної освіти», 

Врублевської Наталії 

Василівни, заступника 

директора Білгород-

Дністровського професійного 

ліцею Одеської області, Макашової Ірини Анатоліївни, викладача ВПУ № 17 

м. Дніпро, які представили основні напрями виховання майбутніх 

кваліфікованих робітників. Директорка Білицького професійного ліцею 

Баркар Вікторія Іванівна ознайомила з досвідом роботи у застосуванні 

інноваційних виховних технологій. Різні аспекти проєктування виховного 

процесу в умовах дистанційного навчання відобразили викладач ДПТНЗ 

«Дніпровський центр професійної освіти» Червякова Наталія Геннадіївна, 

викладач Золотівського професійного ліцею Луганської області, Дереча 

Ірина Миколаївна, майстер виробничого навчання Любарського 

професійного ліцею Житомирської області, Швець Галина Федосіївна, 

викладач Синельниківського професійного ліцею Дніпропетровської області. 

З особливостями організації виховного процесу присутніх ознайомив 

викладач Кропивницького навчального центру №6 Орлов Юрій Павлович. 

Цікавим і практико 

зорієнтованим було 

обговорення нагальних 

питань у форматі 

відкритого педагогічного 

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

можливість ставити запитання, ділитися досвідом, обговорювати конкретні 

ситуації, а представлений досвід педагогічних працівників, дозволив 

кожному учаснику визначити для себе ефективні технології виховання 

майбутніх кваліфікованих робітників. 

Про актуальність теми заходу наголосили всі учасники педагогічної 

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

можливості побудови сучасного безпечного освітнього простору. 

Такий формат заходу надає новий імпульс подальшому професійному 

розвитку педагогічних працівників, замовників освітніх послуг та мотивує до 

професійного розвитку та зростання. 

 

• Регіональний науково-практичний семінар «Особистісний 

досвід як умова розвитку мотивації професійної діяльності педагога» (16 

вересня 2021) 

На базі Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО 

«УМО» НАПН України відбувся 

регіональний науково-практичний семінар 

«Особистісний досвід як умова розвитку 

мотивації професійної діяльності педагога». 

Тематичним партнером семінару виступив 

Чорноморський морський коледж Одеського 

наці

онального морського університету. 

Модератор заходу – Алла Лукіянчук, 

кандидатка психологічних наук, 

доцентка, вчений секретар БІНПО. 

Учасниками регіонального 

семінару стали педагогічні 

працівники закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Одеської області, а також науково-педагогічні працівники Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти. До участі в обговоренні питань 

долучилися колеги з Київської, Луганської та Житомирської областей.  

Під час семінару розглядалися актуальні питання професійного 

розвитку фахівців в умовах 

безперервної професійної освіти; 

мотивація педагога як умова зростання 

професійної компетентності; 

індивідуальна траєкторія професійного 

розвитку педагога: формальна, 

неформальна та інформальна освіта; 

особистісний досвід професійної 
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діяльності педагогічного працівника у розвитку його психолого-педагогічної 

компетентності.  

Відкрила захід Вікторія Сидоренко, директорка Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти, докторка педагогічних наук, 

професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту. 

З роботою Школи педагогічного коучингу БІНПО як інноваційної 

моделі професійного розвитку сучасного фахівця ознайомила її модераторка 

Віра Харагірло, старша викладачка кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту. 

У відкритому інформаційному середовищі БІНПО відбувся цікавий 

обмін перспективним педагогічним досвідом між науковцями і практиками, 

обговорення проблем розвитку професійної компетентності педагога на 

основі власного професійного та особистісного досвіду. 

 

• Регіональний науково-практичний семінар «Упровадження 

перспективного педагогічного досвіду в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти» (23 вересня 2021 року) 

На базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

ДЗВО «УМО» НАПН України відбувся регіональний науково-практичний 

семінар «Упровадження перспективного педагогічного досвіду в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти».  

Тематичним партнером 

семінару виступив 

Новокаховський ДНЗ «ПТУ № 14» 

(м. Нова Каховка, Херсонська 

обл.). 

Модератор заходу – 

Світлана Шевчук, старша 

викладачка кафедри методики 

професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін БІНПО. 

Учасниками регіонального семінару стали педагогічні працівники 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти Херсонської області та 

науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти. До участі в обговоренні ключових питань семінару 

долучилися колеги з Вінницької, Полтавської і Харківської областей.  

Під час семінару було обговорено актуальні питання, пов’язані із 

сучасними тенденціями підготовки кваліфікованих робітників в умовах 

модернізації професійної освіти, зокрема співпраця закладів професійної 

освіти із роботодавцями – замовниками робітничих кадрів, упровадження 

елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку фахівців, 

організація і проведення інтерактивних аудиторних занять і позааудиторних 

навчальних заходів на засадах компетентнісного підходу, професійна 

підготовка кваліфікованих робітників в умовах сучасного підприємства.   
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Відкрив захід Андрій Єрмоленко, завідувач кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, кандидат 

політичних наук, доцент, який познайомив присутніх із основними 

напрямами діяльності Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти взагалі та досвідом кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін зокрема. 

Світлана Масліч, заступник директора з навчально-методичної роботи 

Вінницького вищого професійного училища сфери послуг, кандидатка 

педагогічних наук, доцентка, акцентувала увагу на інноваціях професійного 

зростання педагогічних працівників у процесі обміну перспективним 

педагогічним досвідом. 

Ігор Сердюк, директор 

Новокаховського ДНЗ «ПТУ №14», 

поділився досвідом упровадження 

елементів дуальної форми в професійну 

підготовку кваліфікованих робітників. 

Ірина Пазич, методистка НМЦ 

ПТО в Полтавській області, презентувала 

досвід співпраці із соціальними партнерами щодо впровадження новітніх 

виробничих технологій у професійну підготовку фахівців. 

У відкритому інформаційному середовищі БІНПО відбувся цікавий 

обмін перспективним педагогічним досвідом між науковцями і практиками, 

обговорення проблем розвитку професійної компетентності педагога на 

основі власного професійного та особистісного досвіду. 

 

• Регіональний семінар «Технології створення інноваційного 

освітнього простору» (28 жовтня 2021 року). 

На базі Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 

ДЗВО «УМО» НАПН України відбувся регіональний семінар «Технології 

створення інноваційного освітнього простору». Співорганізаторами заходу 

виступили педагоги Любарського професійного ліцею Житомирської області. 

Формою проведення семінару стало Світове кафе (The world cafe). 

Учасниками Світового кафе стали 

науково-педагогічні працівники БІНПО, 

педагоги закладів професійної (професійно-

технічної) освіти Дніпропетровської, 

Житомирської, Київської та Миколаївської 

областей.  

Мета заходу: обговорення проблем 

застосування інноваційних педагогічних 

технологій при підготовці майбутнього 

кваліфікованого, конкурентоспроможного 

робітника, створення інноваційного освітнього 
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простору у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. 

З вітальним словом до учасників Світового кафе звернувся Ігор 

Грозний, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, 

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук 

України. Ігор Сергійович презентував учасникам заходу основні напрями 

діяльності БІНПО, окреслив подальші вектори і ключові перспективи 

розвитку кафедри педагогіки, психології та менеджменту. 

Від співорганізаторів заходу виступила Тамара Лавренюк, методистка 

Любарського професійного ліцею. Тамара Костянтинівна представила 

учасникам заходу досвід роботи закладу з питань використання інноваційних 

технологій при підготовці майбутніх 

кваліфікованих робітників. 

Модераторка заходу Віра 

Харагірло, старша викладачка 

кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту БІНПО, звернула 

увагу присутніх на незвичайний 

його формат проведення – Світове 

кафе (World Café). Світове кафе – 

альтернативний формат обговорення 

питань у віртуальному просторі. Це технічно нескладний, проте ефективний 

метод створення діалогу. 

Метафоричне ототожнення 

всього світу із кафе підкреслює 

важливість мережі словесного 

обміну й особистих взаємин, які 

створюють умови для пізнання, 

але часто залишаються 

невидимими.  

Дискусії учасників 

Світового кафе стосувалися низки актуальних питань: використання 

інноваційних технологій у освітньому процесі ЗП(ПТ)О; обмін досвідом 

щодо організації навчальної роботи у ЗП(ПТ)О; розвиток психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників тощо. 

Ґрунтовними, емоційно насиченими були виступи постійних партнерів 

БІНПО, педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, випускників Школи педагогічного коучингу Юлії 

Колинько, викладача ВПУ -17 м. Дніпро, Елли Чапали, викладача ДПТНЗ 

«Дніпровський центр професійної освіти», Лариси Литвиненко, майстра 

виробничого навчання ДПТНЗ 

«Дніпровський центр 

професійної освіти». 

Доповідачки зазначили, що 

технології педагогічного 
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коучингу допомагають педагогам підвищувати мотивацію здобувачів освіти 

на уроках загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки, 

виробничого навчання під час проведення вступного і поточного 

інструктажів. Ірина Дереча, майстер виробничого навчання Любарського 

професійного ліцею, презентувала досвід використання інтерактивної та 

проєктної технологій при підготовці майбутніх кваліфікованих робітників. 

Олексій Закусило, викладач ДНЗ «Малинський професійний ліцей», розкрив 

переваги застосування цифрових технологій в умовах пандемії COVID-19. 

Катерина Обертас, майстер виробничого навчання Миколаївського 

професійного машинобудівного ліцею, презентувала присутнім досвід 

роботи закладу в умовах трансформації ринку праці. Раїса Тюпа, майстер 

виробничого начання ДПТНЗ «Яготинський центр професійно-технічної 

освіти», розкрила форми залучення педагога професійної освіти до 

інноваційної діяльності.   

Наталія Кіндрась, майстер виробничого навчання Любарського 

професійного ліцею, провела майстер-клас «Застосування інноваційних 

технологій при підготовці продавців продовольчих товарів». 

Завдяки сприятливій атмосфері Світового кафе не було бар’єрів 

спілкування, усі охочі мали можливість ставити запитання, ділитися 

досвідом, обговорювати конкретні ситуації. Представлений досвід 

педагогічних працівників дозволив кожному учасникові визначити для себе 

ефективні технології підготовки майбутніх кваліфікованих робітників. 

 

КРУГЛІ СТОЛИ 

 

• «Шляхи розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогів ЗП(ПТ)О» (27 травня 2021 року). 

Засідання круглого столу було присвячено обговоренню актуальних 

питань розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогів в умовах 

безперервної професійної освіти. 

 У круглому столі взяли участь методисти, викладачі професійно-теоретичної 

підготовки, майстри виробничого навчання Дніпропетровської, Харківської, 

Кіровоградської, Черкаської, Чернігівської областей. 

Модераторка заходу – Верченко Надія Вікторівна, кандидатка 

біологічних наук, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

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

діяти», який включено до 

Програми підвищення 

кваліфікації Школи педагогічного 

коучингу, запропонувала дієві 

кроки для підвищення рівня 

власної професійної 

продуктивності. 
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В атмосфері творчої співпраці відбулося обговорення сутності, 

складників та напрямів розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогів ЗП(ПТ)О.  

Із доповідями виступили викладачі Гайворонського професійного 

аграрного ліцею Юшкова Зоя Анатоліївна і Дзюбінська Тамара Анатоліївна.  

Ґрунтовно висвітлила теоретичні аспекти конфліктологічної 

компетентності педагогічних працівників в системі безперервної освіти 

Пантелієнко Анна Віталіївна, майстер виробничого навчання Сосницького 

професійного аграрного ліцею.  

Досвідом реалізації технології запобігання та розв’язання конфліктів в 

освітньому середовищі ЗП(ПТ)О поділилися Волощук Людмила 

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

Дашко Ірина Михайлівна (Зеленодольський професійний ліцей).  

Використанню інноваційних педагогічних технологій присвячено 

практично зорієнтовані виступи методиста Балуди Олени Володимирівни 

(Дніпровський 

регіональний центр 

профтехосвіти), 

викладачок Буцького 

політехнічного 

професійного ліцею, 

Черкаської області 

Білик Ірини Дмитрівни і 

Лебідь Ольги Миколаївни та викладачів Гайворонського професійного 

аграрного ліцею Беник Олега Станіславовича, Гончарук Валерія 

Вікторовича. 

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

можливість ставити запитання, ділитися досвідом, дозволили кожному 

учаснику окреслити для себе ефективні шляхи розвитку психолого-

педагогічної компетентності. 
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VІІ. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

  

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

другому (магістерському) рівнях вищої освіти 

 

VІI.2.1. Проведення ліцензування (розширення провадження) 

освітньої діяльності та акредитація освітніх програм. 

 Освітня діяльність в Інституті здійснюється за двома напрямами: 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників галузі знань 01 «Освіта» 

та підготовка здобувачів освіти на рівні бакалавра і магістра за 

спеціальностями 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 011 «Освітні, 

педагогічні науки» (Ліцензія від 26.04.2021 р., витяг з Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності 

закладу освіти у сфері вищої освіти № 38621185 ). 

Ліцензований обсяг місць за формами навчання становить 830 осіб. 

У БІНПО освітня діяльність здійснюється на випусковій кафедрі 

педагогіки, психології та менеджменту. У 2021 році освітній процес для 

здобувачів вищої освіти забезпечували викладачі всіх кафедр Інституту: 

− педагогіки, психології та менеджменту; 

− методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; 

− технологій навчання, охорони праці та дизайну.  

У БІНПО освітній процес для здобувачів вищої освіти організовано за 

наступними освітньо-професійними програмами: «Психологія» (для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти); «Психологія» (для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти); «Управління навчальним закладом» 

(для другого (магістерського) рівня вищої освіти); «Адміністративний 

менеджмент» (для другого (магістерського) рівня вищої освіти); 

«Педагогічка вищої школи» (для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти). Відомості про акредитацію зазначених освітніх програм наведено у 

таблиці 7.1. та на Рис. 7.1. 

Таблиця 7.1. 

Відомості про акредитацію освітніх програм у БІНПО 
 

Освітній 

ступінь 
Код та назва ОПП 

Реквізити сертифікату/місяць акредитації 

2019 2020 2021 
заплановано на 

2022 

бакалавр 

053 Психологія, 

ОПП 

«Психологія» 

   
березень 2022 

р. 

магістр 

053 Психологія, 

ОПП 

«Психологія» 

   
березень 2022 

р. 

магістр 

073 Менеджмент, 

ОПП «Управління 

навчальним 

   квітень 2022 р. 
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закладом» 

магістр 

073 Менеджмент, 

ОПП 

«Адміністративни

й менеджмент» 

   квітень 2022 р. 

магістр 

011 Освітні, 

педагогічні науки, 

ОПП «Педагогіка 

вищої школи» 

   лютий 2022 р. 

 

 

Рис. 7.1. Інформація на офіційному сайті БІНПО щодо акредитації освітніх 

програм 

 

Головними завданнями організації освітнього процесу на рівні 

сучасних вимог у 2021 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; 

− проведення освітньої, наукової, методичної тощо роботи з реалізації 

державної політики у сфері вищої і професійної освіти, визначення шляхів 

розвитку ключових компетентностей фахівців, їхнього безперервного 
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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 у 2021 році організовувася з 

використанням сучасних технологій формальної, неформальної та 

інформальної освіти та з урахуванням основних системоутворювальних 

принципів відкритої освіти, зокрема: сприяння сталому розвитку суспільства, 

людино(студенто)центрованого навчання, безперервності, системності, 

варіативності, випереджувального професійного розвитку, академічної 

доброчесності, академічної мобільності, академічної свободи, мережевої 

діяльності, індивідуалізації і диференціації, технологічності, науково-

методичного супроводу, моніторингу якості тощо. 

У 2021 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.  
За результатами проведеного аналізу можна зробити наступні 

висновки: 

Сильні сторони: 

• підготовка здобувачів вищої освіти у БІНПО на двох рівнях – 

першому (бакалаврському) та другому (магістерському); 

• підготовка здобувачів вищої освіти за актуальними 

спеціальностями; 

• організація освітнього процесу для здобувачів вищої освіти з 

використанням сучасних технологій формальної, неформальної та 

інформальної освіти; 

• освітню діяльність у БІНПО побудовано за кластерним підходом. 

Слабкі сторони, загрози: 

• закриття спеціальностей у разі не проходження процедури 

акредитації певних освітньо-професійних програм. 

Перспективи подальшого розвитку: 

• розширення освітньої діяльності зі здобувачами вищої освіти 

шляхом ліцензування нових спеціальностей та акредитації нових освітньо-

професійних програм; 

• акредитація існуючих освітньо-професійних програм для 

підготовки здобувачів вищої освіти. 
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VІI.2.2. Характеристика освітніх програм, за якими здійснювалася 

підготовка здобувачів вищої освіти: інновації в освітньому процесі, 

практична підготовка, навчання через дослідження тощо. 

В інституті здобуття вищої освіти здійснюється за договором про 

надання освітніх послуг з юридичними та фізичними особами. Освітній 

процес здійснюється за заочною формою навчання. 

Підготовка фахівців здійснюється на першому (бакалаврському) та 

другому (магістерському) рівнях вищої освіти. 

Студенти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  здобувають 

вищу освіту за спеціальністю 053 Психологія (ОПП «Психологія»); другого 

(магістерського) рівня вищої освіти  – за спеціальностями 073 Менеджмент 

(ОПП «Управління навчальним закладом»), 073 Менеджмент (ОПП 

«Адміністративний менеджмент»), 053 Психологія (ОПП «Психологія»), 011 

Освітні, педагогічні науки (ОПП «Педагогіка вищої школи»). 

Характеристика освітньо-професійних програм. 

Освітньо-професійна програма «Управління навчальним 

закладом» розроблена відповідно до Стандарту вищої освіти України із 

галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності: 073 

Менеджмент другого (магістерського) рівня, затвердженого та введеного в 

дію наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. № 959. 

Мета освітньо-професійної програми: підготовка менеджерів освіти 

нового покоління, здатних ідентифікувати та вирішувати складні 

спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері управління закладом 

освіти, їх підрозділів, що здійснюють роботу щодо проектування та 

удосконалення організаційної структури навчального закладу, оптимізація 

підсистем для задоволення освітніх потреб держави, суспільства, освітніх 

установ і закладів, осіб, що навчаються та відпрацювання вмінь самостійно 

проводити пошукову діяльність з дотриманням норм наукової етики й 

академічної доброчесності. 

Особливості освітньо-професійної програми: проходження виробничої 

практики відповідно до вибору здобувачів у закладах освіти всіх рівнів. 

Програма орієнтує на практичне опанування навичок управління закладами 

освіти, формування керівників з новим стратегічним способом мислення, 

здатних не лише застосовувати існуючі методи менеджменту і 

адміністрування, але й розробляти нові на базі сучасних наукових досягнень, 

використовуючи ресурси та залучаючи науковців Національної академії 

педагогічних наук України. 

Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент» 

розроблена відповідно до Стандарту вищої освіти України із галузі знань 

07 Управління та адміністрування, спеціальності: 073 Менеджмент другого 

(магістерського) рівня, затвердженого та введеного в дію наказом 

Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. № 959. 

Мета освітньо-професійної програми: забезпечення підготовки 

здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 073 Менеджмент 
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та підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, 

здатних розв’язувати складні нестандартні завдання і комплексні проблеми 

інноваційного та дослідницького характеру у галузі управління 

підприємствами, прибутковими та неприбутковими організаціями, органів 

державної влади та місцевого самоврядування та відпрацювання вмінь 

самостійно проводити пошукову діяльність з дотриманням норм наукової 

етики й академічної доброчесності. 

Особливості освітньо-професійної програми – проходження 

виробничої практики відповідно до вибору здобувача у закладах освіти всіх 

рівнів, на підприємствах і організаціях різного розміру та різних 

організаційних форм, органах державної влади та місцевого самоврядування. 

Програма викладається українською мовою. 

Освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи» 

розроблена відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 011 

Освітні, педагогічні науки для другого (магістерського) рівня вищої освіти 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 11 травня 2021 року № 520). 

Мета освітньо-професійної програми: фундаментальна та прикладна 

підготовка кваліфікованих науково-педагогічних кадрів, опанування 

загальними і фаховими компетентностями, достатніми для виконання 

освітніх, дослідницьких завдань та вирішення питагь у професійно-

педагогічній та інноваційній діяльності закладів вищої освіти, наукових та 

освітніх установ. 

Особливості освітньо-професійної програми: освітньо-професійна 

програма орієнтована на реалізацію науково-методологічного, 

компетентнісного, практико-орієнтованого підходів, формування системи 

загальних і фахових компетентностей, підготовку педагогічного працівника 

нового покоління, діяльність якого уможливлює виконання в сучасному 

освітньому процесі функцій тьютора, наставника, фасилітатора, модератора; 

організацію освітнього процесу у закладах вищої освіти на високому 

науково-методичному рівні (проєктування та планування навчання, 

розроблення навчально-методичного супроводу, критичне оцінювання та ін.), 

враховуючи запити і потреби потенційних замовників освітніх послуг. 

Освітньо-професійна програма «Психологія» розроблена відповідно 

до стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 24 квітня 2019 року № 564). 

Метою освітньо-професійної програми є надання здобувачам вищої 

освіти фундаментальних знань з теорії та практики психології, а також 

розвиток загальних і фахових компетентностей, що достатні для успішного 

здійснення професійної і дослідницько-інноваційної діяльності, 

удосконалення вмінь і навичок для ефективної роботи в галузі соціально-

психологічного забезпечення згідно з етичними принципами та кодексом 

психолога, що відповідає сучасним світовим вимогам до фахівців із  

психології відповідно другому (магістерському) рівню вищої освіти. 
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Особливості освітньо-професійної програми: освітня складова 

програми передбачає викладання теоретичних та прикладних профільних 

дисциплін, що пов’язані з практичною реалізацією дослідницько-

експериментальної роботи в галузі психології. Широкий перелік 

поглиблених практико-орієнтованих лекційних курсів, науково-практичних 

семінарів з методики викладання психології, основи наукових досліджень, 

теоретико-методологічних проблем в галузі психології, а також практичних 

тренінгових занять з різних напрямів психокорекції та психотерапії. 

Отримання таких знань і професійних компетентностей забезпечується 

логічною структурою освітньої програми, яка відображає відповідність 

національних стандартів вищої освіти до міжнародних вимог професійної 

освіти з підготовки фахівців-психологів. Зміст програми передбачає 

використання сучасних освітніх технологій. Студентоцентроване і 

проблемно-орієнтоване навчання. 

Освітньо-професійна програма «Психологія» розроблена відповідно 

до стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 24 квітня 2019 року № 565). 

Мета освітньо-професійної програми: підготовка 

висококваліфікованих, конкурентоспроможних психологів, які володіють 

відповідними компетенціями-знаннями інноваційного характеру, уміннями їх 

практичного застосування, розуміння проблем психологічного розвитку 

особистості та функціонування соціально-психологічних явищ і процесів, 

знаннями та вміннями психодіагностичної, консультативної та 

психокорекційної роботи психолога у різних сферах життєдіяльності 

людини, досвідом розробки новітніх технологій навчання та виховання, 

сучасними методами викладання, а також забезпечити консультаційну 

підтримку у виконанні наукових досліджень, що спрямовані на отримання 

нових наукових знань.  

Особливості освітньо-професійної програми: міждисциплінарна та 

багатопрофільна підготовка фахівців із психології 

Відомості щодо практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

наведено у таблиці 7.2. 

Таблиця 7.2. 

Кількість баз практик здобувачів вищої освіти у БІНПО 

Освітній 

ступінь 
Код та назва ОПП 

Кількість баз практик 

2019 2020 2021 тенденції 

бакалавр 
053 Психологія, 

ОПП «Психологія» 

 
14 8 зменшення 

магістр 
053 Психологія, 

ОПП «Психологія» 

 
10 10 без змін 

магістр 

073 Менеджмент, 

ОПП «Управління 

навчальним 

закладом» 

 

16 6 зменшення 

магістр 073 Менеджмент,  5 2 зменшення 
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Відомості щодо участі здобувачів вищої освіти у студентських 

конференціях, конкурсах наведено у таблиці 7.3. 

Таблиця 7.3. 

Кількість здобувачів вищої освіти, які брали участь у студентських 

конференціях, конкурсах 

Публікаційна активність здобувачів вищої освіти представлена у 

таблиці 7.4.  

Таблиця 7.4. 

Публікації здобувачів освіти 

ОПП 

«Адміністративний 

менеджмент» 

магістр 

011 Освітні, 

педагогічні науки, 

ОПП «Педагогіка 

вищої школи» 

 

 7 без змін 

Освітній 

ступінь 
Код та назва ОПП 

Кількість здобувачів, які приймали участь 

2019 2020 2021 тенденції 

бакалавр 
053 Психологія, 

ОПП «Психологія» 
0 0 0 без змін 

магістр 
053 Психологія, 

ОПП «Психологія» 
0 0 0 без змін 

магістр 

073 Менеджмент, 

ОПП «Управління 

навчальним 

закладом» 

0 0 3 збільшення 

магістр 

073 Менеджмент, 

ОПП 

«Адміністративний 

менеджмент» 

0 0 0 без змін 

магістр 

011 Освітні, 

педагогічні науки, 

ОПП «Педагогіка 

вищої школи» 

  0 без змін 

Освітній 

ступінь 
Код та назва ОПП 

Кількість здобувачів, які приймали участь 

2019 2020 2021 тенденції 

бакалавр 
053 Психологія, 

ОПП «Психологія» 
 0 0 без змін 

магістр 
053 Психологія, 

ОПП «Психологія» 
 3 4 збільшення 

магістр 

073 Менеджмент, 

ОПП «Управління 

навчальним 

закладом» 

 5 4 зменшення 

магістр 

073 Менеджмент, 

ОПП 

«Адміністративний 

менеджмент» 

 2 1 зменшення 
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За результатами проведеного аналізу можна зробити наступні 

висновки: 

Сильні сторони: 

• освітньо-професійні програми, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти у БІНПО, розроблені у відповідності до державних 

стандартів за відповідними спеціальностями; 

• у кожній ОПП БІНПО передбачено практичну підготовку 

здобувачів освіти, як важливу складову професійної підготовки фахівців; 

• кожною ОПП передбачено залучення до освітнього процесу 

висококваліфікованих фахівців-практиків; 

• за ОПП «Управління навчальним закладом» зафіксовано тенденцію 

до збільшення кількості здобувачів освіти, що беруть участь у студентських 

конференціях, конкурсах. 

Слабкі сторони, загрози: 

• у зв’язку зі зменшенням контингенту здобувачів освіти за 

спеціальностями  073 Менеджмент та 053 Психологія зафіксовано тенденцію 

до відповідного зменшення баз практики здобувачів вищої освіти; 

• залишається без змін кількість здобувачів освіти, що беруть участь 

у студентських конференціях, конкурсах за ОПП «Психологія» (бакалаври та 

магістри), ОПП «Адміністративний менеджмент» та ОПП «Педагогіка вищої 

школи»; 

• невисокою є публікаційна активність здобувачів вищої освіти. 

Перспективи подальшого розвитку: 

• удосконалення ОПП за результатами перегляду відповідно до 

сучасних освітніх викликів та вимог роботодавців до сучасних фахівців; 

• проведення відповідної роботи з долучення здобувачів освіти до 

участі у студентських конференціях, конкурсах; 

• активізація публікаційної діяльності здобувачів вищої освіти. 

VІI.2.3. Кількісна і якісна характеристика здобувачів вищої освіти: 

чисельність, конкурс вступників, виконання планів прийому і випуску, 

плинність кадрів  тощо. 

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за відповідними 

спеціальностями: 

Таблиця 7.5. 

Кількість здобувачів освітнього рівня бакалавр у БІНПО 

магістр 

011 Освітні, 

педагогічні науки, 

ОПП «Педагогіка 

вищої школи» 

  0 без змін 

Код та назва ОПП 
Кількість здобувачів вищої освіти/іноземні громадяни 

2019 2020 2021 тенденції 
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Таблиця 7.6.  

Кількість здобувачів освітнього рівня магістр у БІНПО 

 

За результатами вступної кампанії  у 2021 році було зараховано на 

здобуття освітнього ступеня: 

Таблиця 7.7. 

Кількість зарахованих здобувачів освітнього ступеня бакалавр 

 

Таблиця 7.8. 

Кількість зарахованих здобувачів освітнього ступеня магістр 

 

Загальні відомості та рух контингенту здобувачів вищої освіти у 2021 

році представлено у таблиці 7.9. 

Таблиця 7.9. 

Рух контингенту студентів у 2021 р. 

053 Психологія  31 12 зменшення 

Код та назва ОПП 
Кількість здобувачів вищої освіти/іноземні громадяни 

2019 2020 2021 тенденції 

011 Освітні, 

педагогічні науки 
 10 23 збільшення 

073 Менеджмент 

(АМ) 
 7 9 збільшення 

073 Менеджмент 

(УНЗ) 
 19 16 зменшення 

053 Психологія  36 38 збільшення 

Код та назва ОПП 
Кількість здобувачів 

2019 2020 2021 тенденції 

053 Психологія 15 - - зменшення 

Код та назва ОПП 
Кількість здобувачів 

2019 2020 2021 тенденції 

011 Освітні, 

педагогічні науки 
 10 13 збільшення 

073 Менеджмент 

(АМ) 
 2 7 збільшення 

073 Менеджмент 

(УНЗ) 
 6 10 збільшення 

053 Психологія  12 26 збільшення 
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Проведення атестації випускників БІНПО, які отримують ступені 

бакалавра, магістра, здійснюється після завершення ними теоретичної та 

практичної частин навчання з метою встановлення відповідності засвоєних 

здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших 

компетентностей, яких вимагає сучасне суспільство. 

Результати атестації випускників освітнього ступеня бакалавр та 

магістр представлені нижче у таблицях 7.10. та 7.11.: 

Таблиця 7.10. 

Результати атестації випускників освітнього ступеня бакалавр 

 

Таблиця 7.11. 

Результати атестації випускників освітнього ступеня магістр 

 

Код та назва ОПП 
Кількість випускників 

2019 2020 2021 тенденції 

053 Психологія   19 без змін 

Код та назва ОПП 
Кількість випускників 

2019 2020 2021 тенденції 

011 Освітні, 

педагогічні науки 
  -  

073 Менеджмент 

(АМ) 
  5 без змін 

073 Менеджмент 

(УНЗ) 
  13 без змін 

053 Психологія   24 без змін 
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За результатами ІІ семестру 2020-2021 н.р. в Інституті відсоток 

успішності в реалізації студентами навчальних планів та робочих програм 

дисциплін складав 100 %. Академічна заборгованість відсутня.  

У 2021 році Інститут випустив 61 особу. 3 них 19 осіб отримали 

диплом бакалавра, 42 особи – диплом магістра.  

У 2021 році на високому рівні було проведено захист кваліфікаційних 

робіт здобувачів вищої освіти освітнього рівня магістр (2 групи) та атестація 

здобувачів освітнього рівня бакалавр (1 група). 

За результатами проведеного аналізу можна зробити наступні 

висновки: 

Сильні сторони: 

• зафіксовано тенденцію збільшення контингенту здобувачів освіти 

для здобуття освітнього ступеня магістр; 

• відсоток успішності в реалізації студентами навчальних планів та 

робочих програм дисциплін склав 100 %; 

• на високому рівні було проведено захист кваліфікаційних робіт 

здобувачів вищої освіти освітнього рівня магістр та атестація здобувачів 

освітнього рівня бакалавр. 

Слабкі сторони, загрози: 

• недостатня поінформованість населення Київського регіону щодо 

спеціальностей для підготовки здобувачів освіти у БІНПО.  

Перспективи подальшого розвитку: 

• збільшення контингенту здобувачів освіти; 

• системна профорієнтаційна робота по залученню абітурієнтів у 

БІНПО; 

• підвищення якості виконання кваліфікаційних робіт магістра для 

покращення результатів атестації. 

VІI.2.4. Відомості про працевлаштування, кар’єрний шлях 

випускників. 

Оскільки у БІНПО здобуття вищої освіти здійснюється за договором 

про надання освітніх послуг з юридичними та фізичними особами, то 

відповідним договором не передбачено надання відомостей випускниками 

про майбутнє працевлаштування. 

Варто також відмітити, що більшість здобувачів вищої освіти у БІНПО 

вже перебувають на певних посадах, оскільки освітній процес здійснюється 

за заочною формою навчання. 

VІI.2.5. Система внутрішнього забезпечення якості освіти: 

моніторинг освітніх програм, залучення здобувачів вищої освіти, 

роботодавців тощо. 

Організація освітнього процесу у здобувачів вищої освіти здійснюється 

у відповідності з навчальними планами. Для підвищення якості викладання в 

БІНПО передбачаються такі заходи, як: взаємовідвідування занять 

викладачами, відкриті лекції та практичні заняття, відкриті лекції, що дає 

змогу вивчити кращі освітні практики колег, ознайомитися з досвідом і 



133 

 

основними засадами педагогічної майстерності, усунути недоліки в роботі. У 

БІНПО постійно проводиться навчання та взаємонавчання науково-

педагогічних працівників з актуальних питань вищої освіти і науки, сучасних 

технологій навчання, впровадження цифрових технологій в освіту. 

У зв’язку з карантинними обмеженнями, спричиненими пандемією 

COVID-19, освітній процес для здобувачів вищої освіти у 2021 році був 

організований у режимі онлайн із використанням технологій дистанційного 

навчання, інтернет-ресурсів на освітній платформі «Профосвіта» (режим 

доступу: profosvita.org). На персональних вебресурсах викладачів 

розміщувалася як організаційна інформація кураторів навчальних груп, так і 

матеріали лекцій та семінарських занять для опрацювання здобувачами 

освіти. Додатково викладачами було організовано спілкування електронною 

поштою, створювалися групи у вайбері, на платформах для проведення 

онлайн-сесій тощо. 

Особлива увага в Інституті приділяється забезпеченню якості та 

удосконаленню організації освітнього процесу, впровадженню нових 

технологій і методів, властивих відомим вітчизняним та європейським 

університетам. 

Забезпечення якості освітньої діяльності вимагає визначення 

показників рівня знань студентів, проведення моніторингу з метою 

подальшого коригування освітньо-прфесійних програм і вдосконалення 

освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти. Запроваджена в 

БІНПО система управління якістю підготовки фахівців передбачає 

використання оперативної інформації про успішність студентів для вживання 

своєчасних заходів.  

Протягом 2021 року проводився моніторинг здобувачів вищої освіти з 

метою вивчення якості організації освітнього процесу при підготовці 

здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр і магістр. Моніторинг 

якості освіти здійснювався за такими блоками: якість реалізації освітніх 

можливостей та забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів 

освіти у БІНПО, якість організації освітнього процесу при підготовці 

здобувачів вищої освіти, якість освітньо-професійних програм підготовки 

здобувачів вищої освіти. 

До опитування було залучено здобувачів освітнього ступеня бакалавр 

(16 %) та магістр (84 %) за трьома освітньо-професійними програмами: 

- Педагогіка вищої школи – 24 %; 

- Менеджмент – 24 %; 

- Психологія 52 %. 

Всього в опитуванні взяли участь 25 здобувачів вищої освіти (Рис. 7.2.). 
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Рис. 7.2. Співвідношення кількості здобувачів вищої освіти, що взяли участь 

у опитуванні 

 

Аналіз компонента, що стосується якості реалізації освітніх 

можливостей та забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів 

освіти у БІНПО, дав можливість зробити наступні висновки (Рис. 7.3., 7.4): 

1) 96 % опитаних заявили про створені належні умови в БІНПО для 

реалізації можливостей здобути компетентності, необхідні для подальшої 

професійної діяльності та успішного працевлаштування. Дана статистика 

засвідчила ефективність та комфортність умов, які створюють викладачі 

БІНПО на своїх заняттях зі студентами. 

 
Рис. 7.3. Дані щодо можливостей для здобувачів освіти здобути 

компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності 

 

2) Найбільш вагомими аспектами забезпечення індивідуальної 

освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти у БІНПО виявлено форму 

навчання (44 %) та врахування викладачами індивідуальних запитів та 

професійних потреб здобувачів вищої освіти (36 %). Отримані результати 

підтверджують важливість вибору форми навчання при організації 
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освітнього процесу та врахування при плануванні занять специфічних 

індивідуальних і професійних запитів здобувачів вищої освіти. 

 
Рис. 7.4. Дані щодо можливості навчатися за індивідуальною освітньою 

траєкторією 

 

Аналіз компонента, пов'язаного з якістю організації освітнього процесу 

при підготовці здобувачів вищої освіти, засвідчив:  

1) використання інтерактивних форм і методів навчання на заняттях з 

підготовки здобувачів вищої освіти, зокрема – навчальним, тематичним 

дискусіям віддали перевагу 44 % опитаних, лекціям – 24 % респондентів, 

практичним заняттям – 20 % опитаних; 

2) понад 96 % студентів задоволені рівнем інформаційної підтримки у 

БІНПО та відповідним навчально-методичним забезпеченням. 

Аналіз компонента, що стосується якості освітньо-професійних 

програм, за якими навчаються здобувачі вищої освіти, засвідчив: 

1) Оптимальність розподілу часу на вивчення навчальних дисциплін 

за освітньо-професійною програмою, про що заявили понад 96 % опитаних; 

2) Достатній рівень практичної складової під час вивчення навчальних 

дисциплін, що також підтвердили близько 96 % респондентів; 

3) Своєчасність залучення до освітнього процесу підготовки 

здобувачів вищої освіти необхідної кількості педагогів-практиків, що 

відмітили майже 100 % опитаних здобувачів освіти. 

Зазначена статистика підтверджує досить високий рівень освітньо-

професійних програм, що в той же час дає певні можливості і для їх 

удосконалення. 

Результати опитування здобувачів вищої освіти були оприлюднені на 

черговому засіданні Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти у БІНПО, доведені до відома дирекції закладу освіти, науково-

педагогічних працівників, ключових стейкголдерів з метою подальшого 

підвищення якості організації освітнього процесу при підготовці здобувачів 

вищої освіти у БІНПО. 
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Організація освітнього процесу для здобувачів освіти у БІНПО 

спрямована не лише на здобуття студентами необхідних фахових 

компетентностей, а й на формування гармонійної особистості, що впевнено 

може претендувати на своє місце в соціально-економічній системі держави. 

Для цього до освітнього процесу залучається значна кількість ключових 

стейкголдерів, практиків окремих профільних галузей, провідних 

вітчизняних учених. Зміст навчання в Інституті формується на основі 

сучасних освітньо-професійних програм підготовки фахівців, навчальних 

планів, програм навчальних дисциплін та різних видів практик. Для 

забезпечення права здобувачів вищої освіти на вільний вибір навчальних 

дисциплін у межах відповідної освітньої програми підготовки у БІНПО 

визначено порядок вибору здобувачами вищої освіти вибіркових навчальних 

дисциплін. 

Оцінюючи в цілому рівень організації та науково-методичного 

забезпечення освітнього процесу, треба зазначити, що Інститут успішно 

реалізує програмні заходи: гнучко й 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 проведеного аналізу можна зробити такі висновки: 

Сильні сторони: 

• у БІНПО для підвищення якості викладання постійно проводиться 

навчання та взаємонавчання науково-педагогічних працівників; 

• у БІНПО систематично проводиться моніторинг якості освіти та 

освітньої діяльності здобувачів вищої освіти з метою вивчення якості 

організації освітнього процесу; 

• опитування здобувачів освіти засвідчило ефективність та 

комфортність умов для навчання у БІНПО та досить високий рівень 

підготовки освітньо-професійних програм; 

• у БІНПО визначено порядок вибору здобувачами вищої освіти 

вибіркових навчальних дисциплін. 

Слабкі сторони, загрози: 

• освітній процес організовується у режимі онлайн, що створює 

додаткові ризики у процесі застосування цифрових технологій; 

• опитування здобувачів освіти не охоплює всіх аспектів організації 

освітнього процесу в Інституті. 

Перспективи подальшого розвитку: 

• удосконалювати систему забезпечення якості вищої освіти; 

• продовжити моніторинг якості здобувачів освіти, ключових 

стейкгодерів, роботодавців з метою підвищення якості ОПП; 

• удосконалювати систему розвитку індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувачів освіти. 
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VІI.2.6. Виклики в умовах сьогодення та пріоритети подальшого 

розвитку. 

За результатами проведеного аналізу підготовки здобувачів на першому 

(бакалаврському) і другому (магістерському) рівнях вищої освіти у БІНПО 

можна зробити наступні висновки: 

Сильні сторони: 

• підготовка здобувачів вищої освіти у БІНПО на двох рівнях – 

першому (бакалаврському) та другому (магістерському); 

• підготовка здобувачів вищої освіти за актуальними 

спеціальностями; 

• організація освітнього процесу для здобувачів вищої освіти з 

використанням сучасних технологій формальної, неформальної та 

інформальної освіти; 

• освітню діяльність у БІНПО побудовано за кластерним підходом; 

• освітньо-професійні програми, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти у БІНПО, розроблені у відповідності до державних 

стандартів за відповідними спеціальностями; 

• у кожній ОПП БІНПО передбачено практичну підготовку 

здобувачів освіти як важливий склад професійної підготовки фахівців; 

• кожною ОПП передбачено залучення до освітнього процесу 

висококваліфікованих фахівців-практиків; 

• за ОПП «Управління навчальним закладом» зафіксовано тенденцію 

до збільшення кількості здобувачів освіти, що беруть участь у студентських 

конференціях, конкурсах; 

• зафіксовано тенденцію збільшення контингенту здобувачів освіти 

для здобуття освітнього ступеня магістр; 

• відсоток успішності в реалізації студентами навчальних планів та 

робочих програм дисциплін склав 100 %; 

• на високому рівні було проведено захист кваліфікаційних робіт 

здобувачів вищої освіти освітнього рівня магістр та атестація здобувачів 

освітнього рівня бакалавр; 

• перемоги здобувачів освіти у Всеукраїнських конкурсах 

студентських робіт; 

• у БІНПО для підвищення якості викладання постійно проводиться 

навчання та взаємонавчання науково-педагогічних працівників; 

• систематично проводяться моніторинг якості здобувачів вищої 

освіти з метою підвищення якості організації освітнього процесу; 

• опитування здобувачів освіти засвідчило ефективність та 

комфортність умов для навчання у БІНПО та досить високий рівень 

підготовки освітньо-професійних програм; 

• у БІНПО визначено порядок вибору здобувачами вищої освіти 

вибіркових навчальних дисциплін. 

Слабкі сторони, загрози: 
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• закриття спеціальностей у разі непроходження процедури 

акредитації певних освітньо-професійних програм; 

• у зв’язку зі зменшенням контингенту здобувачів освіти за 

спеціальностями  073 Менеджмент та 053 Психологія зафіксовано тенденцію 

до відповідного зменшення баз практики здобувачів вищої освіти; 

• залишається без змін кількість здобувачів освіти, що беруть участь 

у студентських конференціях, конкурсах за ОПП «Психологія» (бакалаври та 

магістри), ОПП «Адміністративний менеджмент» та ОПП «Педагогіка вищої 

школи»; 

• невисокою є публікаційна активність здобувачів вищої освіти; 

• недостатня поінформованість населення Київського регіону щодо 

спеціальностей для підготовки здобувачів освіти у БІНПО;  

• освітній процес організовується у режимі онлайн, що створює 

додаткові ризики у процесі застосування цифрових технологій; 

• опитування здобувачів освіти не охоплює всіх аспектів організації 

освітнього процесу в Інституті. 

Перспективи подальшого розвитку: 

• розширення освітньої діяльності зі здобувачами вищої освіти 

шляхом ліцензування нових спеціальностей та акредитації нових освітньо-

професійних програм; 

• акредитація існуючих освітньо-професійних програм для 

підготовки здобувачів вищої освіти; 

• удосконалення ОПП за результатами перегляду відповідно до 

сучасних освітніх викликів та вимог роботодавців до сучасних фахівців; 

• проведення відповідної роботи з долучення здобувачів освіти до 

участі у студентських конференціях, конкурсах; 

• активізація публікаційної діяльності здобувачів вищої освіти. 

• збільшення контингенту здобувачів освіти; 

• системна профорієнтаційна робота по залученню абітурієнтів у 

БІНПО; 

• підвищення якості виконання кваліфікаційних робіт магістра для 

покращення результатів атестації. 

• удосконалювати систему забезпечення якості вищої освіти; 

• продовжити опитування здобувачів освіти, ключових стейкгодерів, 

роботодавців з метою підвищення якості ОПП; 

• удосконалювати систему формування індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувачів освіти. 

Основними завданнями у 2021/2022 навчальному році при 

підготовці здобувачів вищої освіти у БІНПО визначено: 

• збільшення контингенту здобувачів вищої освіти; 

• формування якісного контингенту студентів; 

• системна профорієнтаційна робота по залученню абітурієнтів у 

БІНПО; 
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• профагітаційна та просвітницька робота серед населення з метою 

формування позитивного іміджу Інституту на теренах Київського регіону. 

Основою для реалізації цих завдань 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 із закладами професійної 

(професійно-технічної) та фахової передвищої 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 завдання перед вищою освітою. У 

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 навчально-

методичного забезпечення нового покоління, оптимізації освітнього процесу 

в умовах змішаного та дистанційного навчання. 

 

VІI.3. Підвищення кваліфікації для осіб з вищою освітою 

 

VІI.3.1. Проведення ліцензування (розширення провадження) 

освітньої діяльності та акредитація освітніх програм. 

Підвищення кваліфікації слухачів у БІНПО в 2021 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 2021 р. 

(Схвалено вченою радою Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України (протокол № 7 від «25» листопада 

2020 року). 

VІI.3.2. Характеристика підвищення кваліфікації: види 

підвищення кваліфікації, тематика, обсяг (тривалість), форми, 

результати навчання та ін.  

Основні форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 

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

технологій дистанційного навчання, дистанційна, змішана. Основний 

контингент слухачів підвищення кваліфікації у 2021 році за державним 

замовленням: викладачі професійно-теоретичної підготовки, майстри 

виробничого навчання, старші майстри ЗП(ПТ)О. 

У групах слухачів за категоріями викладачі професійно-теоретичної 

підготовки, майстри виробничого навчання ЗП(ПТ)О підвищення 

кваліфікації здійснювалось за навчальними модулями: Трудові відносини та 
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охорона праці в професійній освіті, 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. 

Навчальний план передбачає опанування освітньо-професійної програми 

підвищення кваліфікації обсягом 150 год. (5 кредитів). 

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, Інструктивно-

методична діяльність старшого майстра в закладі професійної освіти. 

Навчальний план передбачає опанування освітньо-професійної програми 

підвищення кваліфікації обсягом 210 год. (7 кредитів). 

Робота з організації та контролю освітнього процесу на курсах 

підвищення кваліфікації проводилась у межах Інституту. Розглядалися 

питання організації підвищення кваліфікації слухачів, оформлення облікових 

карток, тематики випускних робіт тощо. Завідувачем та методистами 

навчального відділу, тьюторами груп здійснювався контроль за виконанням 

робочих навчальних планів, відвідуванням занять слухачами КПК. 

Протягом 2021 року освітній процес організовувався відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України  № 104 від 17 лютого 2021 року «Про 

зміни, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України», наказу ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» № 01-01/100 від 26.02.2021 р., Постанови 

Кабінету Міністрів України № 855 від 11 серпня 2021 року «Про внесення 

змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», Постанови головного 

санітарного лікаря України від 26.08.2021р. № 9 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», наказу ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» №01-01/256 від 29.04.2021р.  

Відтак, першим кроком з організації освітнього процесу у БІНПО було 

здійснено заходи з нормативного 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 з використанням хмарного сервісу Microsoft Teams 

платформи Office 365), надавалися роз’яснення співробітникам Інституту 

щодо режиму роботи в умовах карантинних заходів. 

Освітній процес у БІНПО у 2021 році здійснювався у хмарному 

сервісі Microsoft Teams платформи Office 365, відповідно до плану-графіка 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних закладів 
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професійної (професійно-технічної) освіти України на 2021 рік та 

затверджених розкладів занять груп.  

Хмарний сервіс Microsoft Teams платформи Office 365 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); 

− організаційну інформацію тьюторів навчальних груп (по 

оформленню облікових даних слухачів, розподілу тем випускних робіт, 

контактної інформації викладачів);  

− матеріали для опрацювання слухачам.  

Робота в хмарному сервісі Microsoft Teams платформи Office 365 

здійснюється відповідно розкладів занять, додатково викладачами 

організовано спілкування електронною поштою, створюються групи у 

Вайбер, на платформах для проведення онлайн сесій тощо. 

Безперечною перевагою використання хмарного сервісу Microsoft 

Teams платформи Office 365 є доступність матеріалів і навчальних 

інструментів у будь-якому місці за наявності виходу в Інтернет і відповідних 

паролів. 

З початку 2021 р. науково-педагогічними працівниками Інституту 

створено понад 60 веб-ресурсів у хмарному сервісі Microsoft Teams 

платформи Office 365 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». 

VІI.3.3. Кількісна і якісна характеристика слухачів: чисельність, 

категорії слухачів, плинність кадрів тощо.  

У 2021 році за державним замовленням було заплановано 3 категорії 

слухачів: майстри виробничого навчання, викладачі професійно-теоретичної 

підготовки та старші майстри ЗП(ПТ)О в обсязі 2000 осіб (таблиця 7.12., Рис. 

7.5.). 

Таблиця 7.12 

Контингент слухачів КПК у 2021 р. 

 

№ 

з/п 
Категорії слухачів 

Кількість 

слухачів 

Кількість 

груп 

Форма 

навчання 

1 2 3 4 5 
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1. 

Старші майстри закладів 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

29 1 Заочна 

39 1 
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  

 

 
Рис. 7.5. Контингент слухачів КПК у 2021 р 

 

У 2021 році здійснювалась співпраця з НМЦ ПТО у Волинській, 

Закарпатській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, 

Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, 

Сумській, Чернігівській, Черкаській, Рівненській, Київській,  Херсонській та 

Харківській областях  та  НМК у м. Київ (Рис. 7.6). 
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Старші майстри закладів професійної (професійно-технічної) освіти - 68 осіб

Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти - 1242 особи

Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти - 690 осіб
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Рис. 7.6. Контингент слухачів КПК у 2021 році за областями 

 

Станом на 31.12.2021 р. у 2021 р. за державним замовленням 

зараховано 2000 осіб (100%) і випущено 1996 осіб (99,8%), у т.ч. за очною 

формою – відповідно – 62 особи і 62 особи, заочною формою  відповідно – 

724 особи і 723 особи, за очно-дистанційною формою – відповідно – 1214 

осіб і 1211 осіб, відраховано чотири особи: за заочною формою – 1 особу та 3 

особи за очно-дистанційною  – у зв’язку зі смертю. 

Невідповідність фактичного виконання плановим показникам 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти України за кошти державного 

бюджету за кількістю слухачів виникла з причини смерті слухачів. 

Таким чином, кількість випущених слухачів курсів підвищення 

кваліфікації за заочною формою навчання зменшено з 724 до 723, за очно-

дистанційною формою зменшено з 1214 до 1211 осіб (таблиця 7.13.) 

Таблиця 7.13.  

Підвищення кваліфікації для осіб з вищою освітою в 2021 році 
 

Галузь знань і 

спеціальність 

Тема (напрям, 

найменування) 

Вид 

підвищення 

кваліфікації  

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

(тривалість), 

годин 

та / або 

кредитів 

ЄКТС 

Чисельність слухачів, осіб 

Зарах. Випущено Відрах. 

За державним замовленням 

01 Освіта 

Майстри 

виробничого 

навчання 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

довгострокове 

підвищення 

кваліфікації 

Очна 150/5 25 25 - 

очно-дист. 150/5 782 782 - 

Заочна 150/5 438 438 - 

Викладачі 

професійно-

довгострокове 

підвищення 

Очна 150/5 37 37 - 

очно-дист. 150/5 393 391 2 
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Галузь знань і 

спеціальність 

Тема (напрям, 

найменування) 

Вид 

підвищення 

кваліфікації  

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

(тривалість), 

годин 

та / або 

кредитів 

ЄКТС 

Чисельність слухачів, осіб 

Зарах. Випущено Відрах. 

теоретичної 

підготовки 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

кваліфікації 

Заочна 150/5 258 257 1 

Старші 

майстри 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

довгострокове 

підвищення 

кваліфікації 

очно-дист. 210/7 39 38 1 

Заочна 210/7 28 28 - 

Усього (за державним замовленням), у т.ч. 2000 1996 4 

очна 62 62 - 

очно-дистанційна  1214 1211 3 

заочна  724 723 1 

 

 
Рис. 7.7. Зарахування/випуск слухачів КПК у 2021 за державним 

замовленням 

 

Загальна тенденція щодо кількості слухачів курсів підвищення 

кваліфікації за державним замовленням представлена в таблиці 7.14. та на 

Рис. 7.8. 

Таблиця 7.14. 

Кількість слухачів за державним замовленням 

67

1245 1245

688 685

0

500

1000

1500

Кількість слухачів (зараховано) Кількість слухачів (відраховано)
Старші майстри закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-
технічної) освіти

 за державним замовленням 

2019 2020 2021 Тенденції 

зараховано 2000 2000 2000 без змін 

відраховано  1997 1996 Зменшення 
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Рис. 7.8. Кількість слухачів за державним замовленням 

 

Розширено роботу з госпрозрахункової діяльності по підвищенню 

кваліфікації та збільшено кількість слухачів за категорією «Персонал, який 

залучається до професійного навчання на виробництві». 

Основний контингент слухачів підвищення кваліфікації у 2021 році за 

кошти фізичних та юридичних осіб: викладачі професійно-теоретичної 

підготовки, майстри виробничого навчання, педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти, персонал, який залучається до професійного 

навчання на виробництві, директори та заступники директорів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

У 2021 р. на госпрозрахунковій основі відкрито 61 групу, зараховано 

2118 осіб, випущено – 2118 осіб: за дистанційною формою навчання – 2093 

осіб, за очною формою навчання – 2 особи, за очно-дистанційною формою – 

14 осіб, за заочною формою навчання – 9 осіб (таблиця 7.15) 

Таблиця 7.15.  

Підвищення кваліфікації для осіб з вищою освітою в 2021 році за кошти 

фізичних і юридичних осіб 

 

Галузь знань і 

спеціальність 

Тема (напрям, 

найменування) 

Вид підвищення 

кваліфікації  

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

(тривалість), 

годин 

та / або 

кредитів 

ЄКТС 

Чисельність слухачів, осіб 

Зарах.  Випущено Відрах. 

За кошти фізичних та юридичних осіб, інші джерела 

01 Освіта 

Педагогічні 

працівники 

закладів 

фахової 

передвищої 

освіти 

короткострокове 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 30/1 1338 1338 - 

Майстри 

виробничого 

навчання 

закладів 

професійної 

(професійно-

короткострокове 

підвищення 

кваліфікації 

очна 150/5 2 2  

очно-дист. 150/5 5 5 - 

заочна 150/5 7 7 - 

довгострокове 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 150/5 118 118 - 

2000 2000 20002000 1997 1996

1

501

1001

1501

2001

2019 2020 2021

Кількість слухачів за державним замовленням

Зараховано Відраховано
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Галузь знань і 

спеціальність 

Тема (напрям, 

найменування) 

Вид підвищення 

кваліфікації  

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

(тривалість), 

годин 

та / або 

кредитів 

ЄКТС 

Чисельність слухачів, осіб 

Зарах.  Випущено Відрах. 

технічної) 

освіти 

Старші 

майстри 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

довгострокове 

підвищення 

кваліфікації 

очно-дист. 210/7 6 6  

Викладачі 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

довгострокове 

підвищення 

кваліфікації 

очно-дист. 150/5 3 3 - 

заочна 150/5 2 2 - 

короткострокове 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 150/5 430 430 - 

Директори та 

заступники 

директорів 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

короткострокове 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 210/7 27 27 - 

Школа 

педагогічного 

коучингу 

короткострокове 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 45/1,5 67 67 - 

Персонал, 

який 

залучається до 

професійного 

навчання на 

виробництві 

короткострокове 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 90/3 113 113 - 

Усього (за кошти фізичних та юридичних осіб) 2118 2118  

очна 2 2  

очно-дист. 14 14  

заочна 9 9  

дистанційна 2093 2093  

РАЗОМ 2118 2118  

Загальна тенденція щодо кількості слухачів курсів підвищення 

кваліфікації за кошти фізичних та юридичних осіб представлена в таблиці 

7.16. та на Рис. 7.9. 

Таблиця 7.16. 

Кількість слухачів за кошти фізичних і юридичних осіб 

 за кошти фізичних та юридичних осіб 

2019 2020 2021 Тенденції 

Заплановано  750 750 2750 Збільшення 

Фактично виконано 610 2783 2118 Зменшення 
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Рис. 7.9. Кількість слухачів за кошти фізичних і юридичних осіб 

 

У 2021 році за програмою «Персонал, який залучається до навчання 

на виробництві» пройшли підвищення кваліфікації співробітники 

підприємств ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ 

КОМБІНАТ», ПрАТ «СУХА БАЛКА», м. Кривий Ріг, КП «Швидкісний 

трамвай», ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» та інші.  

 
Рис. 7.10. Зарахування/випуск слухачів КПК у 2021 за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

 

Статистику запланованих і фактичних показників за роками демонструє 

схема на Рис. 7.11. 
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Рис. 7.11. Статистика запланованих і фактичних показників підвищення 

кваліфікації за кошти фізичних та юридичних осіб 

 

Дані щодо кадрового складу науково-педагогічних працівників, які 

забезпечують освітній процес на курсах підвищення кваліфікації, 

представлено в таблиці 7.17. 

Таблиця 7.17. 

Кадровий склад науково-педагогічних працівників БІНПО 
Кадровий склад НПП 

Тенденції 
Посади (за 

основним 

місцем 

роботи) 

2020 2021 

Штатні 
зовнішні 

сумісники 
штатні 

зовнішні 

сумісники 
Штатні 

зовнішні 

сумісники 

Доценти 8 3 9 2 збільшення Зменшення 

Професори 4 3 4 2 без змін Зменшення 

Старші 

викладачі 
7 1 10 1 збільшення без змін 

  

На 2022 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 7.18 та Рис. 7.12) 

Таблиця 7.18.  

Контингент слухачів КПК у 2022 р. 

№ з/п НМЦ ПТО (у областях) План 

1 2 3 

1.  Волинська 70 

2.  Донецька 138 

3.  Дніпропетровська 300 

4.  Житомирська 110 

план

факт
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750
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735
716

377 490 610

2783

1750

Статистика запланованих та фактичних показників 

план факт
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5.  Закарпатська 100 

6.  Київська  100 

7.  Кіровоградська 100 

8.  Луганська 80 

9.  м. Київ  130 

10.  Миколаївська 150 

11.  Одеська 100 

12.  Полтавська 175 

13.  Рівненська 2 

14.  Сумська 120 

15.  Харківська 67 

16.  Херсонська 88 

17.  Черкаська 100 

18.  Чернігівська 70 

 Разом: 2000 

Рис. 7.12. Контингент слухачів КПК у 2022 р. за областями 

 

Відповідно до плану-графіка в 2022 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 7.19 та Рис. 7.13). 

Таблиця 7.19.  

Напрями та категорії слухачів курсів підвищення 

 кваліфікації БІНПО на 2022 рік 

№ 

з/п 
Категорії слухачів 

Кількість 

слухачів 

Кількість 

груп 

Форма 

навчання 

1 2 3 4 5 
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138

300

110 100 100 100
80

130
150

100

175

2
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88
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70
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1. 

Старші майстри закладів 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

26 1 Заочна 

55 2 
Очно-

дистанційна 

2. 

Майстри виробничого 

навчання закладів 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

355 13 Заочна 

803 26 
Очно-

дистанційна 

3. 

Викладачі професійно-

теоретичної підготовки 

закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

269 9 Заочна 

465 16 
Очно-

дистанційна 

27 1 Очна  

Разом: 2000 68  

 

 
Рис. 7.13. Категорії слухачів КПК БІНПО на 2022 рік 

 

За результатами проведеного SWOT-аналізу можна зробити такі 

висновки: 

Сильні сторони: 

• розширення роботи з госпрозрахункової діяльності; 

• підвищення кількісно-якісних показників кадрового складу 

науково-педагогічних працівників.  

Слабкі сторони, загрози: 

• зафіксовано тенденцію зменшення кількості слухачів за кошти 

фізичних та юридичних осіб у порівнянні з минулим роком. 

Перспективи подальшого розвитку: 
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• виконання державного замовлення на курсах підвищення 

кваліфікації в повному обсязі; 

• розширення географії освітньої діяльності на курсах підвищення 

кваліфікації; 

• продовження роботи по залученню контингенту на курси 

підвищення кваліфікації за кошти фізичних і юридичних осіб; 

• продовження роботи з підвищення кількісно-якісних показників 

кадрового складу науково-педагогічних працівників. 

VІI.3.5. Система внутрішнього забезпечення якості освіти: 

моніторинг освітніх програм, залучення слухачів, роботодавців тощо. 

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 у 2021 році залучались НМЦ ПТО у 

Волинській, Закарпатській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, 

Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, 

Сумській, Чернігівській, Черкаській, Херсонській, Харківській, Рівненській, 

Київській областях та НМК у м. Київ, керівники і педагогічні працівники 

ЗП(ПТ)О тощо. 

Метою опитування було вивчення якості організації освітнього процесу 

на курсах підвищення кваліфікації у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти. Опитування було організоване відповідно до Положення 

про організацію та проведення опитувань внутрішніх і зовнішніх 

стейкхолдерів у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 

та Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. 

Анкетування здійснювалося за такими блоками питань – якість змістового 

наповнення курсів підвищення кваліфікації, якість організації 

освітнього процесу на курсах, якість результатів підвищення 

кваліфікації, якість психологічного комфорту під час проходження 

курсів підвищення кваліфікації. 

До опитування було залучено слухачів курсів підвищення кваліфікації 

категорій «Майстри виробничого навчання ЗП(ПТ)О», «Викладачі 

професійно-теоретичної підготовки ЗП(ПТ)О», «Викладачі загально-

професійної підготовки», «Педагогічні працівники закладів фахової 

передвищої освіти». Всього в опитуванні взяли участь 779 слухачів 

зазначених категорій (Рис. 7.14). 
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Рис. 7.14. Категорії слухачів КПК, що взяли участь у анкетуванні 

 

Аналіз компонента, що стосується якості змістового наповнення курсів 

підвищення кваліфікації дав змогу зробити наступні висновки (Рис. 7.15): 

1) Навіть після закінчення курсів підвищення кваліфікації слухачі відчувають 

потребу у знаннях, уміннях та компетенціях з питань, що стосуються 

трудових відносин і охорони праці в професійній освіті, педагогічного 

менеджменту, психології професійної діяльності, інноваційних технологій у 

закладі професійної освіти, цифровізації освітньої діяльності. Дана 

статистика говорить про те, що рівень інформації, яку отримують слухачі на 

курсах підвищення кваліфікації із зазначених вище питань, не є достатнім 

сьогодні для задоволення професійних потреб слухача. Відповідно до 

отриманого результату – перегляду потребують форми організації, методика 

проведення та оновлення змісту занять зазначених вище модулів. 

2) Затребуваним виявлено модуль «Основи андрагогіки (технології навчання 

дорослих учнів», що на сьогодні не введений у навчальні плани підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Про це зазначили 18,9 % 

опитаних респондентів. Зазначена статистика підтверджує брак знань у 

слухачів з питань теоретичних і практичних аспектів організації освітнього 

процесу з дорослими. Відповідно до результату – варто розглянути варіанти 

уведення у найближчий час зазначеного модуля у навчальні плани слухачів 

відповідних категорій. 

3) Особливу потребу слухачі курсів підвищення кваліфікації відчувають у 

знаннях, уміннях і компетенціях з питань цифровізації освітньої діяльності та 

використання цифрових технологій, про що заявили 46,2 % респондентів. 

Зазначена статистика підтверджує: 

- актуальність і затребуваність знань, умінь та компетенцій з цифрових 

технологій у зв’язку із масовою організацією дистанційного навчання в 

умовах пандемії, спричиненої COVID-19; 
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- недостатній рівень володіння педагогічними працівниками цифровими 

уміннями і навичками та неможливість отримати всю необхідну інформацію 

по цих питаннях на курсах підвищення кваліфікації.     

 
Рис. 7.15. Дані щодо модулів ОПП, рівень знань, умінь, компетенцій з яких є 

недостатнім для реалізації завдань сучасної освітньої політики 

 

Аналіз компонента, що стосується якості організації освітнього 

процесу на курсах підвищення кваліфікації, засвідчив такі результати (Рис. 

7.16): 

1) Серед форм організації освітнього процесу на курсах підвищення 

кваліфікації домінувальними виявлено дистанційну (33,2 %) та очно-

дистанційну (30,9 %), що безумовно пов’язано з актуальністю організації 

освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації в умовах пандемії, 

спричиненої COVID-19. Однак, значна частина респондентів (16,9 %) віддали 

перевагу очній формі навчання, що свідчить про певні недоліки організації 

освітнього процесу в дистанційному форматі, яких можна було б уникнути 

при організації очного навчання на курсах; 

 
Рис. 7.16. Дані щодо форм підвищення кваліфікації 
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2) Місце та формат проведення занять на курсах підвищення кваліфікації – ще 

один важливий критерій якості освітнього процесу (Рис. 7.17). Так, значна 

кількість респондентів (30,2 %) висловилася за змішаний формат проведення 

занять (дистанційно та очно), 30,6 % опитаних хочуть проходити курси на 

базі БІНПО і 24,1 % слухачів хочуть працювати на курсах виключно у 

дистанційному форматі. Зазначена статистика ще раз підтверджує тезу про 

те, що дистанційний формат навчання не задовольняє усіх освітніх і 

комунікаційних потреб слухачів курсів підвищення кваліфікації, а отже – є 

потреба у альтернативних варіантах. 

 
Рис. 7.17. Дані щодо баз проведення КПК 

 

Аналіз компонента, що стосується якості результатів підвищення 

кваліфікації продемонстрував (Рис. 7.18): 

- повну задоволеність освітнім процесом у 73 % опитаних; 

- скоріше задоволений, ніж ні – 24 % респондентів. 

Дана статистика демонструє в цілому позитивну оцінку роботи 

викладачів і тьюторів груп на курсах підвищення кваліфікації, якість 

організації освітнього процесу, навчально-методичний супровід занять. 
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Рис. 7.18. Дані щодо рівня реалізації професійних запитів і потреб слухачів 

на КПК 

 

Аналіз компонента, що стосується якості психологічного комфорту під 

час проходження курсів підвищення кваліфікації, засвідчив, що рівень 

психологічної комфортності під час занять відмітили як високий – 28,1 % 

опитаних, як достатній – 64,1 % респондентів (Рис. 7.19). Статистика 

доводить, що в цілому ситуація перебуває в межах норми, проте окремим 

науково-педагогічним працівникам варто звернути увагу на мікроклімат та 

психологічний комфорт слухачів на своїх заняттях та провести відповідну 

роботу з його покращення. 

 
Рис. 7.19. Дані щодо рівня психологічної комфортності на КПК 

 

Результати опитування слухачів курсів підвищення кваліфікації були 

оприлюднені на черговому засіданні Ради із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти у БІНПО, доведені до відома дирекції, 

науково-педагогічних працівників з метою подальшого підвищення якості 

організації освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації у БІНПО. 

У рамках забезпечення якості освітньої діяльності у БІНПО 

провадиться системна робота із забезпечення академічної доброчесності на 

курсах підвищення кваліфікації. 

Забезпечення принципів академічної доброчесності в Інституті 

регулюється низкою внутрішніх нормативних документів, серед яких: 

«Положення про дотримання принципів академічної доброчесності у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти», «Положення 

про участь здобувачів вищої освіти у забезпеченні якості освіти у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти», «Положення 

про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти», «Положення 

про раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти» тощо. 
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Дотримання академічної доброчесності слухачами КПК передбачає:  

• самостійне виконання освітніх завдань, завдань поточного й 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей);  

• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей;  

• дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права;  

• надання достовірної інформації про результати власної освітньої 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Так, у рамках проведення інструктивно-методичних нарад із слухачами 

курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічні працівники БІНПО 

протягом 2021 року проводили роз’яснювальну роботу, пов’язану із 

вимогами до написанням випускної роботи, а також сутність, особливості та 

причини неприпустимості академічного плагіату. Акцентували увагу 

слухачів курсів підвищення кваліфікації на цінності набуття нових знань, 

академічних нормах, яких необхідно дотримуватися, та їх важливості у 

освітній діяльності, сутності академічної доброчесності, її цінності та 

основних нормах її дотримання. 

За результатами проведеного SWOT-аналізу можна зробити висновки: 

Сильні сторони: 

• у БІНПО системно проводяться моніторингові дослідження якості 

підвищення кваліфікації фахівців; 

• більшість опитаних респондентів (73 %) заявили про задоволеність 

освітнім процесом у БІНПО; 

• у БІНПО провадиться систематична робота із забезпечення 

академічної доброчесності серед слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

Слабкі сторони, загрози: 

• слухачі КПК не завжди у повному обсязі отримують інформацію 

для задоволення професійних потреб; 

• моніторинг виявив особливу потребу слухачів КПК з питань 

цифровізації освітньої діяльності; 

• дистанційний формат навчання не забезпечує всіх освітніх і 

комунікаційних потреб слухачів. 

Перспективи подальшого розвитку: 

• продовжити системну роботу із забезпечення якості освітньої 

діяльності на КПК; 

• регулярно проводити моніторингові дослідження якості підвищення 

кваліфікації фахівців; 

• вчасно враховувати запити і побажання слухачів КПК за 

результатами моніторингу; 
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• продовжити системну роботу із забезпечення академічної 

доброчесності на КПК. 

VІI.3.6.Виклики в умовах сьогодення та пріоритети подальшого 

розвитку . 

За результатами проведеного аналізу підвищення кваліфікації для осіб 

з вищою освітою можна зробити наступні висновки: 

Сильні сторони: 

• розширення роботи з госпрозрахункової діяльності; 

• підвищення кількісно-якісних показників кадрового складу 

науково-педагогічних працівників;  

• у БІНПО системно проводяться моніторингові дослідження якості 

підвищення кваліфікації фахівців; 

• більшість опитаних респондентів (73 %) заявили про задоволеність 

освітнім процесом у БІНПО; 

• у БІНПО провадиться систематична робота із забезпечення 

академічної доброчесності серед слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

Слабкі сторони, загрози: 

• зафіксовано тенденцію зменшення кількості слухачів за кошти 

фізичних та юридичних осіб у порівнянні з минулим роком; 

• слухачі КПК не завжди у повному обсязі отримують інформацію 

для задоволення професійних потреб; 

• моніторинг виявив особливу потребу слухачів КПК з питань 

цифровізації освітньої діяльності; 

• дистанційний формат навчання не забезпечує усіх освітніх і 

комунікаційних потреб слухачів. 

Перспективи подальшого розвитку: 

• виконання державного замовлення на курсах підвищення 

кваліфікації в повному обсязі; 

• розширення географії освітньої діяльності на курсах підвищення 

кваліфікації; 

• продовження роботи по залученню контингенту на курси 

підвищення кваліфікації за кошти фізичних і юридичних осіб; 

• продовження роботи з підвищення кількісно-якісних показників 

кадрового складу науково-педагогічних працівників; 

• продовження системної роботи із забезпечення якості освітньої 

діяльності на КПК; 

• регулярне проведення моніторингових досліджень якості 

підвищення кваліфікації фахівців; 

• вчасне врахування запитів і побажань слухачів КПК за 

результатами моніторингу; 

• продовження системної роботи із забезпечення академічної 

доброчесності на КПК. 
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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 Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти широко висвітлюється у мережі Інтернет, 

засобах масової інформації, на інформаційних стендах міста. 

Основним джерелом висвітлення науково-інформаційної діяльності  

БІНПО в мережі Інтернет є офіційний сайт Інституту (https://binpo.com.ua) 

(Рис. 8.1.) 

 
Рисунок 8.1. Представлення інформації на сайті БІНПО 

 

Науково-інформаційна діяльність БІНПО широко висвітлюється у 

соціальних мережах, зокрема ресурсами структурних підрозділів Інституту та 

власними сторінками науково-педагогічних працівників у мережі Facebook 

(Рис. 8.2.) 

 
 

Рисунок 8.2. Представлення інформації в соціальних мережах 
 

https://binpo.com.ua/
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У 2021 році науково-інформаційна діяльність Інституту широко 

висвітлювалася також у засобах масової інформації. Зокрема стаття про 

БІНПО була опублікована у газеті «Вісник Білої Церкви» (№ 200 за липень 

2021 року) (Рис. 8.3.), газеті «Педагогічна газета України» (№ 4 (284) за 

липень-серпень 2021 року) (Рис. 8.4.), науково-методичному журналі 

«Професійна освіта» (№ 2 (91) за 2021 рік) (Рис. 8.5). 

 
Рис. 8.3. Представлення інформації про БІНПО у «Віснику Білої Церкви» 

 

 
Рис. 8.4. Представлення інформації про БІНПО у «Педагогічній газеті 

України» 

 

 
Рис. 8.5. Представлення інформації про БІНПО у науково-методичному 

журналі «Професійна освіта» 
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Профорієнтаційна інформація про Інститут (Рис. 8.6) у 2021 році 

активно висвітлювалась на інформаційних бордах м. Біла церква (Рис. 8.7.), у 

соціальних мережах (Рис. 8.8.), на зупинках громадського транспорту та у 

ліфтах житлових будинків (Рис. 8.9.) 

 

 
Рис. 8.6. Зразки профорієнтаційної продукції БІНПО 

 

 

 
Рис. 8.7. Представлення інформації на інформаційних бігбордах міста 
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Рис 8.8. Профорієнтаційна інформація про БІНПО у соціальних мережах 

 

 
Рис. 8.9. Профорієнтаційна інформація про БІНПО на зупинках громадського 

транспорту та в ліфтах житлових будинків 

 

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; 

• міськими виданнями газет «Вісник Білої Церкви», «Гриф», 

«Майдан Брок», «Громадська думка»; 

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

Церкви та інших районів та областей України. 

На сайті ДЗВО «Університет менеджменту освіти» БІНПО має окремий 

розділ загального сайту: http://umo.edu.ua/institutes/ipp 

Офіційна електронна пошта Інституту – dipodist@ukr.net 

 

 

 

http://umo.edu.ua/institutes/ipp
mailto:dipodist@ukr.net
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VІІІ.2. Інформаційно-комунікаційні технології в діяльності  

установи, закладу 

 

У БІНПО функціонує конференц-зал, комп'ютерний клас, WEB-студія 

для проведення занять.  

Усі навчальні аудиторії Інституту під'єднано до мережі Інтернет й 

обладнано персональними комп'ютерами і мультимедіа проєкторами. Кожна 

з трьох кафедр та структурні підрозділи Інституту мають персональні 

комп'ютери з доступом до мережі Інтернет. Територія Інституту охоплена 

мережею WI-FI, що дає можливість під’єднувати пристрої з WI-FI до мережі 

Інтернет, доступ надається провайдером на швидкості 50 мегабіт за секунду 

за типом PPPOE.  

Працівниками інституту використовується у професійній діяльності 

74 одиниці комп’ютерної техніки. Комп’ютерний клас налічує 11 

комп’ютерів. 

У конференц-залі встановлено сучасний комп'ютер, монітор 27 дюймів, 

мультимедійну дошку, широкоформатну відеокамеру 720P, сучасні звукові 

колонки, SmartTV-телевізор, який дає можливість транслювати заходи 

(конференції, круглі столи, семінари, заняття), 11 нових комп’ютерів (Рис. 

8.10) 

  

Рис. 8.10. Конференц-зал БІНПО 

 

Створено новий сайт БІНПО (http://binpo.com.ua/), який повністю 

відповідає сучасним вимогам, як до контенту (представлено загальну 

нормативну базу Інституту, інформацію для ключових стейкголдерів, 

здобувачів освіти, інформацію про освітні кластери кафедр і структурних 

підрозділів інституту тощо), так і до інтерфейсу користувача (зручна 

навігація, динамічність, елементи зворотного зв’язку тощо). 

Також створено власний Youtube-канал 

(https://www.youtube.com/channel/UClmwbNXs_VtXXPdWGNoBx8Q) як для 

проведення наукових та освітніх заходів онлайн, так і збереження трансляції 

для можливості подальшого перегляду (Рис. 8.11). 

http://binpo.com.ua/
https://www.youtube.com/channel/UClmwbNXs_VtXXPdWGNoBx8Q
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Рисунок 8.11. Youtube-канал БІНПО 

 

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти створено 

єдину інформаційно-комунікаційну екосистему, яка передбачає 

використання цифрових та інтерактивних технологій у віртуальному 

просторі. 

Єдина освітньо-цифрова екосистема БІНПО включає: LMS 

«Профосвіта» (зареєстровано понад 7500 користувачів), хмарний сервіс 

Microsoft Teams платформи Office 365 (у 2021 році 2600 зареєстрованих), 

власний сайт БІНПО, власний Ютуб-канал тощо.  

Освітня платформа БІНПО «Профосвіта» 

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

середовище використовується для формування навичок 

використання цифрових засобів, нарощування обсягів 

інформації, створювання власних цифрових продуктів. 

Платформа «Профосвіта» має відкритий контент і 

практично безмежні можливості широкого охоплення всіх 

категорій замовників освітніх послуг. Запропонована структура забезпечує 

опанування теоретичних і практичних аспектів навчальних курсів здобувачів 

освіти різних напрямів та спеціальностей.  

Для здобувачів вищої освіти на даній освітній платформі протягом 2021 

року відкрито 101 вебресурс, а також здійснено  їхнє наповнення 

професорсько-викладацьким складом БІНПО, який забезпечував освітній 

процес (Рис. 8.12). Для кожної групи здобувачів освіти створено вебресурс 

«Організаційні питання», де вміщено розклади, список студентів групи, 

методичні матеріали для допомоги здобувачам вищої освіти, студентський 

форум, анкети для здобувачів освіти. 

На персональних вебресурсах викладачів розміщується як організаційна 

інформація тьюторів навчальних груп, так матеріали для опрацювання 

слухачам. Вихід на платформу НПП БІНПО здійснюється відповідно 

розкладів занять, додатково викладачам організовано спілкування 

електронною поштою, створюються групи у вайбері, на платформах для 

проведення онлайн-сесій тощо. 

https://profosvita.org/
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Рис. 8.12. Кількість створених вебресурсів для здобувачів вищої освіти у 2021 

році 

 

У 2021 році БІНПО зареєстровано на платформі MS Office 

365 та надано 500 000 безкоштовних ліцензій для викладачів і 

1 000 000 для здобувачів освіти (безкоштовна ліцензія версії 

Microsoft Office 365 A1 для навчальних закладів). 

Microsoft Teams – центр командної роботи в  Office 

365 від Microsoft , що включає користувачів, вміст та 

інструменти, необхідні команді для ефективнішої співпраці. 

Для організації освітнього процесу в середовищі Microsoft 

Teams, що входить в універсальний інструментарій Microsoft 

Office 365, було проведено роботу по вивченню питань 

адміністрування та роботи в середовищі робочого простору 

Microsoft Teams.  

На платформу було заведено списки слухачів та 

сформовано всі навчальні групи, а також група викладачів 

БІНПО.  

Розроблено політику прав для слухачів та можливості 

викладення навчальних матеріалів викладачами на даній 

платформі. 

Розроблені інструкції по роботі на платформі для викладачів БІНПО та 

для слухачів-педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Освітня локація платформи Microsoft Office 365 (зареєстровано більше 

2600 учасників) уміщує категорії слухачів (науково-педагогічні працівники, 

педагогічні працівники, методичні служби всіх рівнів тощо), викладачів та 

тьюторів навчальних груп. 

Упродовж  2021 року створено 81 вебресурс для слухачів КПК. Усього 

створено 69 вебресурсів для слухачів за державним замовленням: 

викладачі – 24, майстри – 43, старші майстри – 2 (Рис 8.13.). 

Веб-ресурси бакалаврів

Веб-ресурси магістрів
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Рис. 8.13. Кількість вебресурсів для груп слухачів КПК за державним 

замовленням 

 

Відкрито 12 вебресурсів для слухачів КПК за кошти фізичних та 

юридичних осіб: викладачі – 4, майстри – 4, директори – 1, персонал, який 

залучається до професійного навчається на виробництві – 3 (Рис 8.14.). 

 
Рис. 8.14. Кількість вебресурсів для слухачів КПК за кошти фізичних і 

юридичних осіб 

 

Професійна значущість використання хмарного сервісу Microsoft Teams 

платформи Office 365 як освітньо-цифрового середовища полягає у 

вдосконаленні зовнішніх комунікацій між надавачами освітніх послуг, їхніми 

замовниками та ключовими стейкголдерами, формуванні навичок 

використання цифрових засобів, нарощування обсягів інформації, 

створювання власних цифрових продуктів. 
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ІХ. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

Пріоритетним напрямом діяльності Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти у 2021 році було встановлення та розвиток 

міжнародних наукових зв’язків із закладами освіти та інституціями держав 

ближнього та далекого зарубіжжя.  

Мета міжнародного співробітництва – розвиток міжнародного 

співробітництва з метою 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 та 

здобувачів освіти.  

Міжнародна діяльність БІНПО 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. 

Розвиток міжнародної академічної мобільності у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти передбачає підвищення 

конкурентоспроможності студентів і викладачів на внутрішньому та 

міжнародному ринку праці шляхом: 

• міжнародного стажування в контексті глобальних освітніх трендів 

розвитку науки; 

• залучення до кращих світових практик; 

• підвищення якості освіти у відповідності з міжнародними освітніми 

• стандартами; 

• професійний науковий дискурс; 

• удосконалення освітніх програм; 

• стратегічного співробітництва, партнерства і нарощування 

потенціалу в доменах освіти, науки, практичної культурно-мистецької 

діяльності; 

• участі в міжнародних заходах, зокрема конференціях, форумах, 

• виставках, майстер-класах, семінарах, вебінарах тощо; 

• участі в міжнародних асоціаціях і консорціумах закладів освіти; 

• участі в міжнародних наукових дослідженнях, проєктах тощо. 

Міжнародна наукова співпраця БІНПО із закладами освіти 

здійснюється у рамках угод (меморандумів) про співпрацю (Таблиця 9.1.). 
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Міжнародні зв’язки БІНПО постійно поглиблюються та 

розширюються. У зарубіжних наукових виданнях Польщі, Німеччини, Перу, 

Латвії, Білорусі, Казахстану публікуються наукові статті викладачів БІНПО. 

Відповідно у збірниках міжнародних конференцій, які щорічно проводять 

кафедри БІНПО, публікуються тези педагогів Азербайджану, Білорусі, Грузії, 

Казахстану, Латвії, Естонії, Польщі, США, Фінляндії, Болгарії тощо. 

Таблиця 9.1. 

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 

інноваційних проектів 

Меморандум про 

співпрацю від 30.11.2015 

р., термін дії - безстроково  
Реєстраційний номер №10  

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 

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  

5. 
Республіка 

Хорватія 

Juraj 

Dobrila University of 

Pula 

Організація 

професійного 

партнерства, 

Угода про міжнародну 

співпрацю від 02 жовтня 

2020 р. 
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зміцнення освітніх, 

наукових та 

інформаційних 

зв’язків, підвищення 

ефективності та якості 

освітнього процесу 

термін дії – 5 років 

 
Реєстраційний номер № 

121  

6. 
Республіка 

Болгарія 

ВАРНЕНСЬКИЙ 

ВІЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ 

ЧОРНОРИЗЦЯ 

ХРАБРА 

Організація 

професійного 

партнерства, 

зміцнення освітніх, 

наукових та 

інформаційних 

зв’язків, підвищення 

ефективності та якості 

освітнього процесу 

Угода про міжнародну 

співпрацю від 14 червня 

2021 р. 
термін дії – 5 років 

 
Реєстраційний номер № 

05/д  

7.  
Республіка 

Болгарія 

Вища школа 

менеджменту 

(Варна, Болгарія) 

Організація 

професійного 

партнерства, 

зміцнення освітніх, 

наукових та 

інформаційних 

зв’язків, підвищення 

ефективності та якості 

освітнього процесу 

Угода про міжнародну 

співпрацю від 23 червня 

2021 р. 
термін дії – 5 років 

 
Реєстраційний номер № 

05А/д 

8. 
Республіка 

Болгарія 

Коледж туризму при 

Економічному 

університеті 

«COLLEDGE OF 

TOURISM – 

VARNA» 

Організація 

професійного 

партнерства, 

зміцнення освітніх, 

наукових та 

інформаційних 

зв’язків, підвищення 

ефективності та якості 

освітнього процесу 

Угода про міжнародну 

співпрацю від 21 червня 

2021 р. 
термін дії – 5 років 

 
Реєстраційний номер № 

05В/д 

 

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, долучаються до програм академічної мобільності. 

Міжнародне стажування науково-педагогічних працівників БІНПО. 

Із 20 по 27 червня 2021 року науково-педагогічні працівники 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України пройшли міжнародне 

науково-педагогічне стажування «Інновації у сфері вищої, професійної 

(професійно-технічної) і фахової передвищої освіти в умовах цифрової 

трансформації» на базі Варненського вільного університету імені 

Чорноризця Храбра (Болгарія). 

Уперше за історію існування закладу БІНПО став 

співорганізатором міжнародного стажування спільно із ключовим 

стейкголдером – компанією E-SCIENCE SPACE (Республіка Польща). 
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Учасниками міжнародного стажування стали 70 науково-педагогічних 

працівників та здобувачів освіти з різних закладів вищої, професійно-

технічної, фахової передвищої освіти України, а також Болгарії. 

Мета міжнародного стажування: підвищення рівня 

інтернаціоналізації та покращення якості міжнародного науково-

дослідницького співробітництва; міжнародне стажування в контексті 

глобальних освітніх трендів розвитку науки, залучення до кращих світових 

освітніх практик; підвищення якості освіти у відповідності з міжнародними 

освітніми стандартами; підвищення конкурентоспроможності студентів, 

викладачів та вчених на внутрішньому та міжнародному ринку праці; 

інтеграція міжнародного/міжкультурного аспекту у викладання, дослідження 

і сервісні функції вищої, професійної і фахової передвищої освіти; 

професійний науковий дискурс. 

У міжнародному науково-педагогічному стажуванні взяли участь 12 

науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України: СИДОРЕНКО Вікторія Вікторівна – директорка, докторка 

педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки психології та 

менеджменту; МАНДРАГЕЛЯ Володимир Андрійович – професор кафедри 

методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, доктор 

філософських наук, професор; ДЕНИСОВА Анастасія Володимирівна – 

заступниця директорки з навчальної роботи; ЛУКІЯНЧУК Алла Миколаївна 

– вчений секретар Інституту, кандидатка психологічних наук, доцентка; 

ЩИПСЬКА Тетяна Петрівна – завідувачка навчального відділу; ХАРАГІРЛО 

Віра Єгорівна – в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту; САХНО Олександр Володимирович – завідувач кафедри 

технологій навчання, охорони праці та дизайну, кандидат сільського 

господарських наук, доцент; ЄРМОЛЕНКО Андрій Борисович – завідувач 

кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, 

кандидат політичних наук, доцент; КУЛІШОВ Володимир Сергійович – 

доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін, кандидат педагогічних наук; ШЕВЧУК Світлана Степанівна – 

старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін; МАСЛІЧ  Світлана Володимирівна – доцентка 

кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, 

кандидатка педагогічних наук; ГРЯДУЩА Віра Володимирівна – кандидатка 

технічних наук, доцентка кафедри технологій навчання, охорони праці та 

дизайну.  

У міжнародному стажуванні вперше взяли участь студенти БІНПО і 

замовники освітніх послуг з НМЦ ПТО. 

Міжнародне стажування включало навчання науково-педагогічних 

працівників за сімома модулями програми: 

МОДУЛЬ 1. Організація інноваційного освітнього середовища і 

програми підготовки здобувачів освіти в університетах/коледжах Болгарії: 
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нові світові та європейські практики. 

МОДУЛЬ 2. Європейська і світова інтеграція в галузі освіти як шлях 

до підвищення освітньої якості.  

МОДУЛЬ 3. Міжнародна співпраця у сфері науки та освітніх 

інновацій. 

МОДУЛЬ 4. Освіта осіб з особливими потребами: від інституалізації 

до інклюзії. 

МОДУЛЬ 5. Професійна (професійно-технічна) і фахова передвища 

освіта для потреб особистості, економіки, суспільства. 

МОДУЛЬ 6. Цифровізація освіти як базовий  імператив її модернізації. 

МОДУЛЬ 7. Наука як основа освітнього процесу – за напрямом роботи 

кожного учасника. 

Програма стажування передбачала 180 годин, із них: 50 годин 

аудиторної та 70 годин позааудиторної роботи, усього 6 ЄКТС-кредитів. 

Стажування вміщувало низку заходів: науковий семінар «Потенціал вищої 

школи в розвитку економіки знань та системі наукових досліджень», 

майстер-клас «Створення сучасної інфраструктури інноваційного освітнього 

процесу», круглий стіл «Теорія поколінь у практиці юриста», навчальну 

дискусію «Координація взаємодії держави, бізнесу і науки», практикум 

«Практичні аспекти адміністративного судочинства в Україні», ділову гру з 

управління проєктами «Прожектор», семінар-практикум «Андрагогічні 

принципи підготовки сучасних фахівців у ЗВО: інноваційні форми, методи, 

технології», панельну дискусію «Створення спільної наукової бази в 

перспективних сферах», інтегрований семінар «Підсилення інтеграційних 

процесів в науці вищої школи» тощо. 

21 червня 2021 року науково-педагогічні працівники Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України 

відвідали коледж туризму при Економічному університеті «COLLEDGE 

OF TOURISM – VARNA». Директорка коледжу, професорка  Genka 

Raffalova розповіла про спеціальності, за якими готують фахівців у коледжі, 

ознайомила з умовами навчання в коледжі, особливостями організації 

освітнього процесу та перспективами працевлаштування  здобувачів  освіти. 

Цікавими та мотивувальними для обох сторін стали питання щодо наукового 

співробітництва і можливостей, які воно відкриває для закладів освіти, 

зокрема наукову співпрацю, обмін досвідом та спільні наукові заходи 

(конференції, семінари тощо), які можливі в режимі  безпосереднього та 

дистанційного спілкування.  

22 червня 2021 року науково-педагогічні працівники Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України 

ознайомилися із системою роботи та досвідом підготовки фахівців у 

Варненському вільному університеті імені Черноризця Храбра (Рис. 9.1.).  

Варненський вільний університет «Чернорізець Храбар» – це перший і 

єдиний університет у Болгарії, сертифікований Європейським виконавчим 

агентством з питань освіти та культури при Європейській комісії 
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Європейського Союзу. Університет створено у 1991 р. відповідно до 

резолюції 37 Національної Асамблеї Республіки Болгарія. Відповідно до 

Агенції національної оцінки і акредитації при раді Міністрів Республіки 

Болгарія має оцінку 9,2 з 10 можливих за якістю навчання. 

 
Рис. 9.1. Міжнародне стажування на базі Варненського вільного університету 

імені Черноризця Храбра НПП БІНПО 

 

Має сертифікацію відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001: 

2008 (вперше цей стандарт було введено у 1987 р. Міжнародною 

організацією  сертифікації, що свідчить про якість системи менеджменту та 

повне задоволення потреб споживачів та роботодавців), а також сертифікати 

UKAS (Національна акредитаційна структура уряду Великобританії) та 

ANAB (найбільша акредитаційна неурядова панель в Північній Америці, що 

обслуговує 75 країн світу - США) на впровадження прийнятих міжнародних 

стандартів. Університет організовує регулярне, заочне та дистанційне 

навчання для всіх освітньо-кваліфікаційних ступенів, встановлених Законом 

про вищу освіту, таких як бакалавр, магістр та Ph.D. Сьогодні в Університеті 

навчається близько 12 000 студентів і аспірантів на більш ніж 80 

бакалаврських та 20 магістерських програмах, а також понад 20 

акредитованих дослідницьких курсів для аспірантів. У своєму складі має 3 

факультети факультет міжнародної економіки та управління; юридичний 

факультет; архітектурний факультет. Навчання в них забезпечують 9 кафедр: 

міжнародної економіки та політики; адміністрування та управління; 

комп'ютерних досліджень; правових наук; охорони та безпеки; психології;  

архітектури та містобудування; будівництва та споруд; мистецтва. 

Відкрив пленарне засідання міжнародного стажування Йонко Кунчев, 

декан юридичного факультету, доктор наук, професор Варненського вільного 

університету імені Черноризця Храбра.  

Учасників міжнародного стажування привітав Петро Саух, дійсний 

член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення вищої освіти 

НАПН України, доктор філософських наук, професор, який побажав плідної 
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роботи та творчих знахідок, акцентував увагу присутніх на проблемі 

цифровізації освіти та освітніх викликах ХХІ століття в умовах пандемії. 

Світлана Кретович, начальник головного управління вищої освіти та 

освіти дорослих МОН України, зазначила, що розроблення сучасних 

стандартів є запорукою якості вищої та фахової передвищої освіти. 

Виступ Наталії Арестової, представниці Інституту педагогіки НАПН 

України, докторки  педагогічних наук, був присвячений формуванню та 

розвитку soft skills у системі неформальної освіти при вивченні іноземної 

освіти в закладі вищої освіти. 

Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, 

професорка презентувала інноваційну систему роботи БІНПО за напрямами 

підготовки конкурентоспроможних фахівців вищої, фахової передвищої та 

професійної (професійно-технічної) освіти. Вікторія Сидоренко поділилась 

досвідом організації діяльності Інституту на засадах кластерного підходу, 

здобутками за напрямом підвищення ефективності та якості системи 

безперервної освіти педагогів професійної освіти в контексті розроблення і 

впровадження компетентнісно орієнтованих моделей підвищення 

кваліфікації в умовах сталого розвитку. 

Під час пленарного засідання науково-педагогічні працівники та 

студенти порушили низку питань, пов’язаних із практичними аспектами 

освітнього процесу, глобальними проблемами цифровізації освіти в умовах 

пандемії, низьким рівнем професійної комунікації майбутніх фахівців тощо.  

24 червня 2021 року науково-педагогічні працівники Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» відвідали Вищу 

школу менеджменту (Варна, Болгарія). Між закладами було підписано 

угоду про міжнародну співпрацю. 

Вища школа менеджменту входить у топ-40 бізнес-шкіл Центральної і 

Східної Європи. На сьогодні в закладі навчається близько 2000 студентів із 

50 країн світу. Згідно з рейтингами Eduniversal, Best Masters, школа визнана 

кращою бізнес-школою у Болгарії. Особливістю освітнього процесу є те, що 

навчання здійснюється англійською мовою. Популярними серед замовників 

освітніх послуг є магістерські програми з бізнес-адміністрування (МВА) та 

отельного й туристичного менеджменту. Потужним підрозділом Вищого 

училища менеджменту є Академія кулінарних мистецтв, після закінченню 

якої студенти отримують диплом бакалавра кулінарних мистецтв. Посилює 

привабливість закладу налагоджена система міжнародної співпраці із 

закладами освіти інших країн. Кожен студент може провести семестр в 

одному з університетів-партнерів. Коло міжнародного обміну Вищого 

училища менеджменту складає більше ста університетів Європи. Є досвід 

співпраці з Японією, Бразилією, Китаєм та іншими країнами.  

Під час зустрічі ректор Вищого училища менеджменту, професор 

Теодор Радєєв поділився досвідом роботи закладу, презентував освітні 

плани і програми, за якими здійснюється навчання студентів, особливості їх 
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практичної підготовки, висвітлив специфіку розробленої системи 

моніторингу якості освіти. 

Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, презентувала систему роботи 

закладу, основні напрями роботи, наукові та освітні здобутки колективу. 

Між сторонами обговорювались питання подальшої освітньої, 

наукової, методичної співпраці за такими напрямами: 

• підвищення рівня інтернаціоналізації та покращення якості 

міжнародного науково-дослідницького співробітництва в галузі наук про 

освіту, педагогіки і психології, підвищення конкурентоспроможності 

студентів, викладачів та вчених на внутрішньому та міжнародному ринку 

праці; 

• проведення спільних наукових досліджень, упровадження проектів 

у галузях, що становлять взаємний інтерес; 

• організація міжнародних наукових заходів, зокрема конференцій, 

семінарів, симпозіумів, конгресів, Е-конференцій, вебінарів тощо; 

• міжнародне стажування в контексті глобальних освітніх трендів 

розвитку науки, залучення до  кращих світових практик, підвищення якості 

освіти у відповідності з міжнародними освітніми стандартами; 

• здійснення обміну науковцями, аспірантами, магістрантами та 

студентами в рамках співпраці; 

• сприяння передачі досвіду в області організації наукових 

досліджень та освітнього процесу. 

Знайомство із досвідом роботи Вищої школи менеджменту стало 

позитивним орієнтиром подальшої міжнародної співпраці БІНПО. 

26 червня 2021 року з метою організації професійного партнерства, 

зміцнення освітніх, наукових та інформаційних зв’язків, підвищення 

ефективності та якості освітнього процесу підписано угоду про 

міжнародну співпрацю між Білоцерківським інститутом неперервної 

професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України та Варненським вільним 

університетом ім.Черноризця Храбра (Болгарія).  

Угоду про міжнародну співпрацю підписано ректором Варненського 

вільного університету ім.Черноризца Храбра, професором Петром 

Христовим та директором Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, доктором педагогічних 

наук, професором Вікторією Сидоренко. У межах угоди про міжнародну 

співпрацю передбачено такі напрями роботи: 

• організація міжнародних академічних обмінів (студенти, 

професори, викладачі, співробітники тощо); 

• розробка та реалізація спільних освітніх програм; 

• спільні дослідження; 

• реалізація інших спільних проєктів у галузі освіти, науки та 

видавничої справи;  

• надання консультативної, дорадницької, супервізорської допомоги 

шляхом проведення внутрішньоорганізаційних, змішаних та 
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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. 

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, статті в 

періодичному виданні The Journal of International Legal Communication (JILC). 

Внесено дані про міжнародне стажування до Єдиного реєстру сертифікатів із 

застосуванням QR-коду. 

 
Рис. 9.2. Вручення сертифікатів міжнародного стажування 

 

Учасники міжнародного науково-педагогічного стажування 

познайомились із культурною спадщиною Болгарії; 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. 

З 11 вересня по 17 жовтня 2021 року науково-педагогічні працівники 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України брали участь у 

міжнародному науково-педагогічному стажуванні «Фандрейзинг та основи 

проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід», що 

відбувалося на базі кафедри Польсько-Українських Студій Ягеллонського 
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Університету (м.Краків, Польща) із залученням громадської організації 

«Соборність» (Україна).  

Учасниками міжнародного стажування стали понад 300 науково-

педагогічних працівників та здобувачів освіти закладів вищої та 

професійної (професійно-технічної) освіти України і Польщі. 

Від БІНПО брали участь три науково-педагогічних працівники: 

Оксана Рудич, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, 

Ольга Фархшатова, доцентка кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту,  Оксана Петрушак, старща викладачка кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, Світлана Удовик, 

викладачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну. 

Мета міжнародного стажування: підвищення якості освіти у 

відповідності з міжнародними освітніми стандартами; активізація роботи з 

упровадження новітніх технологій в освітній процес; покращення 

інфраструктури освітнього процесу; набуття необхідних компетентностей і 

отримання практичного досвіду у створенні та впровадженні власних 

проєктів; підвищення рівня інтернаціоналізації та покращення якості 

міжнародного науково-дослідницького співробітництва; інтеграція 

міжнародного/міжкультурного аспекту у викладання, дослідження і сервісні 

функції вищої, професійної і фахової передвищої освіти; професійний 

науковий дискурс. 

Міжнародне стажування включало дистанційний етап навчання за 

сімома модулями програми: 

МОДУЛЬ 1. Проєктна діяльність та нова освітня парадигма. 

МОДУЛЬ 2. Ефективний фандрейзинг. 

МОДУЛЬ 3. Mini-MBA в управлінні проєктами. 

МОДУЛЬ 4. SoftSkills та командна робота: нестандартні рішення 

стандартних проблем. 

МОДУЛЬ 5. Проєктний менеджмент: ВІД плану дій ДО проєкту. 

МОДУЛЬ 6. Інновації в педагогіці як основа проєктної діяльності. 

МОДУЛЬ 7. Розроблення власного освітнього проєкту: від теорії до 

практики – за напрямом роботи кожного учасника. 

Обсяг програми стажування – 180 годин, 6 ЄКТС-кредитів. 

В ході стажування опрацьована базова частина (навчальні модулі, 

лекції, семінари, тренінги, тести та завдання, однакові для всіх учасників 

стажування) та індивідуальна (навчальні модулі, завдання, тести та 

консультації відповідно до розробленого проєкту). Базова та індивідуальна 

частини стажування з поточними та підсумковою оцінками представлені в 

додатку до сертифіката. На самостійне вивчення матеріалу, виконання 

завдань, написання власного проєкту було відведено приблизно 60 % 

загального часу. 

В рамках міжнародного проекту «KATAMARAN» програми 

польської національної агенції у Сілезькому технологічному університеті 

(м. Катовіце, Польща) з 01.06.2021 по 10.06.2021 р. (180 год. (6 ECTS) 
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пройшов стажування завідувач кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту, доктор економічних наук, професор Ігор Грозний. 

Стажування відбувалося за напрямком «Когнітивні технології в освіті». 

У період з 15.03.2021 по 18.06.2021 р. Грядуща Віра Володимирівна, 

доцентка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, 

кандидатка технічних наук взяла участь у міжнародному стажуванні 

«EUROPEAN SCIENCE AND INTERNATIONAL COMMUNICATION» (law, 

economics, psychology, public administration) на базі Uniwersytet Warszawski 

(Варшава, Польща). За результатами стажування одержано сертифікат 

тренера PL№9500/18.06.2021р. 

01.11.2021р. Грядуща Віра Володимирівна взяла участь у стажуванні 

за програмою «Research Methods Course» на базі  European Academy of 

Sciences and Research (Germany , Hamburg). За результатами стажування 

одержано сертифікат ХІ-12190293846-21. 
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X. РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

X.1. Кількісний та якісний склад членів Вченої ради 

Склад Вченої ради БІНПО 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, заступник директора, 

учений секретар, голова профспілкового комітету, завідувачі кафедр, 

завідувачі відділів, головний бухгалтер, провідний інспектор з кадрів, голова 

студентського самоврядування, науково-педагогічні працівники, з них – 4 

доктори наук та 8 кандидатів наук, 1 представник студентського 

самоврядування.  

Голова Вченої ради – В.В. Сидоренко, директорка, докторка 

педагогічних наук, учений секретар – А.М. Лукіянчук, кандидатка 

психологічних наук, доцентка. 

 

X.2. Кількість запланованих і проведених засідань. 

У 2021 році було заплановано 6 засідань Вченої ради, проведено 11 

засідань Вченої ради. 

 

X.3. Перелік основних питань, що розглядалися на засіданнях  

 

Основні питання, розглянуті на засіданнях Вченої ради БІНПО: 

1. Організаційні: про роботу науково-педагогічних кластерів кафедр і 

структурних підрозділів у 2021 році, про роботу інституту за перше півріччя, 

про навчальне навантаження науково-педагогічних працівників кафедр 

інституту, про виконання рішень Вченої ради, звіти про роботу кафедр і 

відділів інституту, роботу інституту за перше півріччя, про роботу 

Відбіркової комісії, про виконання плану-графіка підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників державних закладів професійної (професійно-

технічної) освіти в 2020 році та організація освітнього процесу в 2021 році, 

про організацію конкурсу на краще заняття для слухачів КПК у 2021році, про 

організацію конкурсу на краще науково-методичне забезпечення освітнього 

процесу в 2021 році, про організацію конкурсу на кращу випускну роботу 

(проєкт) слухача КПК у 2021 році, аналіз роботи Інституту за перше півріччя 

2021 р.: освітні виклики, основні результати, інновації і перспективи, про 

ресурс кафедр в Електронній бібліотеці НАПН України: бази даних та 

індекси цитування, про якість цифрових програмно-методичних комплексів, 

авторського програмного забезпечення освітнього процесу, про роботу 

Відбіркової комісії і результати вступної кампанії у 2021 році, забезпечення 

академічної доброчесності у сфері вищої і професійної (професійно-

технічної) освіти. 

 

Затверджено та введено в дію нормативно-правове забезпечення: 
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1. Сидоренко В.В. Положення про гаранта освітньої програми у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти / В.В. 

Сидоренко., А.В. Денисова. 2021. БІНПО. 8 с.  

2. Сидоренко В.В. Положення про забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти / наукова редакція, упорядкування В.В. Сидоренко. Біла 

Церква: БІНПО, 2021. 30 с. 

3. Сидоренко В.В. Положення про засади запобігання і протидії 

дискримінації, білунгу і мобінгу, гендерної нерівності та іншим проявам 

неетичної поведінки / В.В. Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2021. 10 с. 

4. Сидоренко В.В. Положення про конкурс на краще 

науково(навчально)-методичне забезпечення освітнього процесу у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти / В.В. Сидоренко. 

Біла Церква: БІНПО, 2021. 17 с. 

5. Сидоренко В.В. Положення про організацію освітнього процесу в 

умовах змішаного навчання у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти. Вікторія Сидоренко, Володимир Кулішов. Біла Церква: 

БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 34 с. 

6. Сидоренко В.В. Положення про освітню, організаційну, 

інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої 

освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти / 

Вікторія Сидоренко, Оксана Петрушак. Біла Церква: БІНПО, 2021. 18 с. 

7. Сидоренко В.В. Положення про Раду із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти. Вікторія Сидоренко, Володимир Кулішов, Алла Клочко,  

Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 12 с. 

8. Сидоренко В.В. Положення про сприяння працевлаштуванню 

здобувачів освіти і випускників Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти.  Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 

2021. 14 с. 

9. Сидоренко В.В. Положення про участь здобувачів вищої освіти у 

забезпеченні якості освіти у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти.  Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 

2021. 14 с. 

10. План роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти на 2021 рік / наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко. К.: 

Агроосвіта, 2021.  114 с. 

11. Сидоренко В. Стратегія інтернаціоналізації Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти на 2021-2025 роки. Вікторія 

Сидоренко, Володимир Кулішов. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН 

України, 2021. 22 с. 

12. Лукіянчук А.М. Положення про конкурс на кращу випускну 

роботу (проєкт) слухача курсів підвищення кваліфікації у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти: Біла Церква: БІНПО, 2021. 10 с. 
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13. Лукіянчук А.М. Положення про підготовку і захист 

кваліфікаційної роботи у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти: Біла Церква: БІНПО, 2021. 22 с. 

14. Мандрагеля В.А. Положення про атестацію здобувачів вищої 

освіти та екзаменаційну комісію у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти: Біла Церква: БІНПО, 2021. 16 с. 

15. Щипська Т.П., Положення щодо організації поточного, 

семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням 

дистанційних технологій навчання у Білоцерківському інституту неперервної 

професійної освіти: Біла Церква: БІНПО, 2021.7 с. 

16. Мандрагеля В.А. Положення про атестацію здобувачів вищої 

освіти та екзаменаційну комісію у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти: Біла Церква: БІНПО, 2021. 16 с. 

17. Студінський В.А. Положення про курсову роботу (проект) 

здобувачів вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти: Біла Церква: БІНПО, 2021. 16 с. 

18. Сахно О.В. П Положення про куратора академічної групи 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти: Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 13 с. 

19. Сидоренко В.В. Положення про порядок відрахування, 

переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти /Вікторія 

Сидоренко, Андрій Єрмоленко, 2021. 9 с. 

20. Грядуща В.В. Положення про рейтингове оцінювання здобувачів 

вищої освіти Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти: 

Біла Церква: БІНПО, 2021. 8 с. 

21. Харагірло В.Є. Положення про освітні програми у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти: Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 29 с. 

22. Верченко Н.В. Положення про самостійну роботу здобувачів 

вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної: Біла 

Церква: БІНПО, 2021. 15 с. 

 

 

2. Про освітню та навчально-методичну діяльність: про роботу 

науково-педагогічних кластерів кафедр і структурних підрозділів у 2021 році, 

діяльність БІНПО щодо реалізації І-го етапу Концепції реалізації державної 

політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна 

професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року, внутрішня 

система забезпечення і підвищення якості освіти у БІНПО: інструменти, 

процедури та заходи на 2021 рік, науково-методичний супровід професійного 

розвитку педагогів професійної (професійно-технічної) та фахової 

передвищої освіти за індивідуальною освітньою траєкторією на кафедрі 

методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, 
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удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 

сфері професійної (професійно-технічної) освіти із залученням до освітнього 

процесу  висококваліфікованих працівників виробництва та сфери послуг, 

роботодавців і ключових стейкґолдерів; про якість цифрових програмно-

методичних комплексів, авторського програмного забезпечення освітнього 

процесу, розвиток партнерських зв’язків із закордонними та вітчизняними 

освітніми установами, моніторинг якості освітнього процесу на курсах 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних ЗП(ПТ)О, про 

затвердження робочих програм навчальних дисциплін спеціальності 053 

«Психологія», про затвердження силабусів навчальних дисциплін 

спеціальності 053 «Психологія», про затвердження робочих програм 

навчальних дисциплін спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», про 

затвердження силабусів навчальних дисциплін спеціальності 011 «Освітні, 

педагогічні науки», про затвердження робочих програм навчальних 

дисциплін спеціальності 073 «Менеджмент», про затвердження силабусів 

навчальних дисциплін спеціальності 073 «Менеджмент», про затвердження 

методичних рекомендацій до проходження науково-педагогічної практики 

для здобувачів освіти освітнього рівня «Магістр» спеціальності 011 «Освітні, 

педагогічні науки», про затвердження методичних рекомендацій до 

виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів освіти спеціальності 

053 «Психологія», про затвердження методичних рекомендацій до написання 

кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів освіти спеціальності 011 

Освітні, педагогічні науки, про затвердження методичних рекомендацій до 

написання кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів освіти 

спеціальності 073 Менеджмент (спеціальність «Управління навчальним 

закладом»), про затвердження методичних рекомендацій до написання 

кваліфікаційної роботи магістра для студентів спеціальності 073 

Менеджмент (спеціальність «Адміністративний менеджмент»), про зміну 

гаранта освітньо-професійних програм «Управління навчальним закладом», 

«Адміністративний менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» на другому 

магістерському рівні вищої освіти, про затвердження складу проєктної групи, 

відповідальної за розроблення освітньо-професійної програми для підготовки 

здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-

професійної програми «Адміністративний менеджмент», про затвердження 

складу проєктної групи, відповідальної за розроблення освітньо-професійної 

програми для підготовки здобувачів другого магістерського рівня вищої 

освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 

«Менеджмент» освітньо-професійної програми «Управління навчальним 

закладом», про затвердження складу проєктної групи, відповідальної за 

розроблення освітньо-професійної програми для підготовки здобувачів 

першого бакалаврського рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія», про затвердження 
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складу проєктної групи, відповідальної за розроблення освітньо-професійної 

програми для підготовки здобувачів другого магістерського рівня вищої 

освіти галузі знань 01 «Освітні/педагогіка» спеціальності 011 «Освітні, 

педагогічні науки», про затвердження складу проєктної групи, відповідальної 

за розроблення освітньо-професійної програми для підготовки здобувачів 

другого магістерського рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія», затвердження освітньо-

професійних програм, робочих програм, робочих навчальних програм курсів 

підвищення кваліфікації на 2022 рік. 

3. Про наукову діяльність: про хід та проміжні результати виконання 

підтеми НДР кафедри педагогіки, психології та менеджменту «Умови 

розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних  працівників 

ЗП(ПТ)О в системі безперервної професійної освіти», про співпрацю кафедр 

з установами МОН і НАПН України, про ресурс кафедр в Електронній 

бібліотеці НАПН України: бази даних та індекси цитування, про хід і 

результати виконання підтеми НДР кафедри технологій навчання, охорони 

праці та дизайну «Розвиток цифрової компетентності педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій», про хід і результати виконання 

підтеми НДР кафедри методики професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін «Розвиток  науково-методичної компетентності  

педагогів професійної школи за інноваційними моделями в системі 

безперервної освіти», розвиток партнерських зв’язків із закордонними та 

вітчизняними освітніми установами, про стан виконання 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. 

 

4. Кадрові: про зміни у складі Вченої ради, про рейтинг науково-

педагогічних працівників інституту у І півріччі 2021 р, рейтинг кафедр, 

цільові показники кафедр, 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. Затверджені на засіданнях документи забезпечили підвищення якості 

освітнього процесу Інституту.  

Інформація про діяльність Вченої ради Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти висвітлюється на офіційному сайті інституту. 
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XI. КАДРИ 

 

Загальна кількість посад штатних працівників – 67, із них науково-

педагогічних працівників БІНПО – 19, зовнішні сумісники – 5,  внутрішні 

сумісники – 11 осіб. 

Кількісно-якісний склад НПП: доктори наук – 6, кандидати наук – 13, 

без наукового ступеня – 5 осіб. 

Науково-педагогічні працівники у 2021 році підвищували кваліфікацію 

за напрямами: 

підвищення кваліфікації / стажування: 

1. 11.09.2021-17.10.2021 – Міжнародне стажування за програмою 

підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в 

закладах освіти: європейський досвід» 180 год/6 ECTS кредитів м. Краків, 

Польща (дистанційно). Учасники стажування: доц. Рудич О.О. (Сертифікат 

SZFL-000859); ст. викл. Петрушак О.М. (Сертифікат SZFL-000828); викл. 

Удовик С.І. (Сертифікат SZFL-000926). 

Організатори: Фундація «Зустріч» (Польща); Кафедра Польсько-

Українських Студій Ягеллонського університету (Польща); Центр розвитку 

кар’єри ГО «Соборність» (Україна); Луганський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти (Україна). 

2. 19.11.2020-26.03.2021 – стажування на кафедрі психіатрії, наркології 

та медичної психології Івано-Франківського національного медичного 

університету, тема «Формування комунікативних умінь дітей із розладами 

аутичного спектру». Учасник стажування: доц. Кучерак І.В. (Сертифікат 

№ 89-400-132/2021) 

3. 28.05-29.06.2021 – стажування на кафедрі педагогіки і спеціальної 

освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, тема 

«Інформаційні технології в роботі логопеда». Учасник стажування: 

доц. Кучерак І.В. (Сертифікат № 89-400-132/2021) 

4. 14.12.2020-19.02.2021 – стажування на кафедрі соціальної педагогіки 

та спеціальної освіти Запорізького національного університету, тема 

«Психолого-педагогічні засади освітнього менеджменту». Учасник 

стажування: ст. викладач Денисова А.В. (Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СС 02125243/0016-21) 

5. Із 21.06.2021 року по 27.06.2021 року  пройшло міжнародне 

стажування «INNOVATIONS IN THE FIELD OF HIGHER, VOCATIONAL AND 

TECHNICAL AND PROFESSIONAL PREVIOUS EDUCATION INDIGITAL 

CONDITIONS TRANSFORMATIONS» на базі 

Варненського вільного університету імені Чорноризця Храбра (Болгарія). 

У міжнародному науково-педагогічному стажуванні взяли участь 

12 науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України: Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних 

наук; Анастасія Денисова, в.о. заступниці директорки з НР; Андрій 

Єрмоленко, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-
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гуманітарних дисциплін; Олександр Сахно, завідувач кафедри технологій 

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

педагогіки, психології та менеджменту; Алла Лукіянчук, вчена секретарка; 

Володимир Кулішов, доцент кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін; Світлана Шевчук, старший викладач 

кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; 

Світлана Масліч, доцент кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін; Володимир Мандрагеля, професор 

кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; 

Тетяна Щипська, завідувачка навчального відділу; Віра Грядуща, доцентка 

кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну. 

тренінги та інші заходи: 

доц. Кучерак І.В. «Про дистанційний та змішаний формати навчання» 

для педагогів та керівників закладів ПТО». 30 год / 1 кредит ЄКТС 

(Сертифікат № aa93b8d1eeca4023a4e2c6bca7695ffd від 10.01.2021). 

доц. Кучерак І.В. «Про дистанційний та змішаний формати навчання» 

для педагогів та керівників шкіл». 50 год / 1,6 кредита ЄКТС (Сертифікат № 

e7d66258310c4b79b5528ea6547c8848 від 03.01.2021). 

доц. Кучерак І.В. онлайн школа «Digital-trainer: антитіла до інфодемії 

(практичні онлайн-інструменти для дистанційного навчання 

медіаграмотності)» 30 год. / 1 кредит ЄКТС (Сертифікат № AUP-684-MAR-21 

від 11.03.2021). 

Ризики у роботі відділу кадрів і перспективи діяльності. 

В основі кадрових ризиків лежать природа і сутність людини як 

найскладнішого об’єкту управління, що призводить до низької керованості та 

високої поведінкової та інформаційної невизначеності. Прогнозувати 

поведінку людини в професійній діяльності досить складно, навіть 

застосовуючи новітні процедури відбору, оцінювання та атестації персоналу. 

У роботі відділу кадрів існують ризики несвоєчасного заміщення 

вакантних посад, що призводить до неотримання можливих максимальних 

результатів діяльності; плинності персоналу, що призводить до додаткових 

витрат на пошук, добір,навчання нових працівників; кваліфікаційно-освітній 

ризик, який виникає в разі невідповідності освіти, професії, кваліфікації 

працівника посаді та обов’язкам; відсутність у співробітників відповідних 

особистих якостей (комунікаційних здібностей, стресостійкості); звільнення 

працівників (може призвести до погіршення іміджу інституту, ризик 

зниження конкурентоспроможності); неефективна мотивація працівників 

тощо.  

Перспективою діяльності роботи відділу кадрів є: удосконалення 

діяльності структурних підрозділів, кафедр; забезпечення потреб в кадрах 

(підбір персоналу, мотивація та стимулювання працівників, розвиток та 

підвищення професійно-кваліфікаційного рівня тощо). 
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ХІІ. ФІНАНСУВАННЯ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти знаходиться 

на орендованих нежитлових приміщеннях загальною площею 825,35 кв. м. 

(договір оренди № 1883 від 23.09.2016 року). 

Інституту кошторисом на 2021 рік затверджено видатки за загальним 

фондом державного бюджету:  

* КПКВК 6551060 «Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації 

керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами вищої освіти» на 

загальну суму 10021200,00 грн. 

* КПКВК 6551030 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері 

освіти, педагогіки і психології» на загальну суму 405251,00 грн. 

Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету БІНПО 

у 2021 році за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю – 1419971,85 грн. Кошти було використано для 

відновлення матеріальної та технічної бази Інституту, для повноцінного 

функціонування, безперебійної роботи установи, забезпечення освітнього 

процесу на належному рівні.  
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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) учених3 3,11 

1.2 Кількість видань НАПН України, які входять до 

наукометричних баз даних4 

 

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 49,4 

3.2 Відсоток штатних наукових працівників за основним 

місцем роботи 

83,9 

 
3  Відповідно до створених профілів у Google Scholar середній індекс визначається як 

середнє арифметичне: відношення суми всіх індексів учених установи до їх загальної чисельності. 
4  Ураховуються наукові періодичні видання, монографії, матеріали конференцій, які 

індексуються наукометричними базами даних Web of Science Core Collection, Scopus, EBSCO 

databases, що підтримують Searchable Cited References (Academic Search Complete, Academic Search 

Premier, Education Research Complete, Education Source та ін.), Index Copernicus International тощо. 
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№ Назва індикатора розвитку 
Значення 

індикатора 

3.3 Відсоток керівників наукових підрозділів підвідомчих 

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  

48,3 

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 замовленням5 

 

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)  

28 

4.2 Відсоток публікацій у зарубіжних виданнях (включаючи, 

матеріали конференцій) із загальної кількості публікацій 

працівників НАПН України 

 

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  

 

4.5 Кількість публікацій у виданнях, які входять до 

наукометричних баз даних6 

16 

4.6 Відсоток публікацій у виданнях, які входять до 

наукометричних баз даних із загальної кількості 

публікацій працівників НАПН України 

 

 
5  Зазначається кількість поданих заяв на 1 місце в аспірантурі/докторантурі за державним 

замовленням у звітному році. 
6  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 

4.7 Кількість видань НАПН України, заснованих та/або 

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 

11 

4.13 Кількість зарубіжних видань, у яких учені беруть участь 

як члени редколегій, рецензенти 

3 

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 
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№ Назва індикатора розвитку 
Значення 

індикатора 

5.1 Кількість опублікованої офіційної, наукової, виробничо-

практичної, навчальної та довідкової продукції7 

132 

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 установ8 

2350 

5.4 Кількість експериментальних закладів, установ та 

організацій 

6 

 

Таблиця 13.2 

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНО-

ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН  
Середній індекс цитувань (h-індекс) учених9 3,83 

1. Єрмоленко А.Б 3 

2. Мандрагеля В.А. 6 

3. Кулішов В.С. 3 

4. Кучерак І.В. 2 

5. Шевчук С.С. 7 

Зовнішні сумісники 

6. Масліч С.В. 2 

 

Таблиця 13.3 

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ  
Середній індекс цитувань (h-індекс) учених10 4,3 

1. Грозний І.С. 8 

2. Сидоренко В.В. 14 

3. Максимов М.В. 1 

4. Торба Н.Г. 1 

5. Лукіянчук А.М. 3 

6. Рудич О.О. 5 

 
7 Наводяться дані з урахуванням продукції підготовленої за державні кошти та за рахунок 

інших джерел фінансування. 
8 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.  
9 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. 
10 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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7. Фархшатова О.В. Відсутній 

профіль 

8. Бабченко Н.В. Не відображає 

9. Харагірло В.Є. 1 

Зовнішні сумісники 

10. Горошкова Л.А. 12 

11. Алейнікова О.В. 7 

12. Баркар В.І. Відсутній 

профіль 

 
 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА 

ДИЗАЙНУ  
Середній індекс цитувань (h-індекс) учених11 1,2 

1. Івашев Є.В. 1 

2. Сахно О.В. 3 

3. Грядуща В.В. 1 

4. Денисова А.В. 1 

5. Удовик С.І. Відсутній 

профіль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 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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XІV. ВИСНОВКИ 

 

У 2021 році колектив Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти працював над вирішенням ряду завдань, серед яких: 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. У 2021 році Інститут провадив 

освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації виключно дистанційно у 

зв’язку з карантинними обмежувальними заходами, спричиненими 

пандемією COVID-19. Основними формами підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у БІНПО у 2021 році були очна, очно-дистанційна, 

заочна, у т.ч. числі із застосуванням технологій дистанційного навчання, 

дистанційна. Основний контингент слухачів підвищення кваліфікації у 2021 

році за державним замовленням: викладачі професійно-теоретичної 

підготовки, майстри виробничого навчання, старші майстри ЗП(ПТ)О.  

У 2021 році здійснювалась співпраця з НМЦ ПТО у Волинській, 

Закарпатській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, 

Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, 

Рівненській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Херсонській, Харківській 

областях та НМК у м. Київ. 

Станом на 31.12.2021 р. у 2021 р. за бюджетною формою зараховано 2 

000 осіб (100%) і випущено 1996 осіб (99,8 %), у т.ч. за очною формою – 

відповідно – 62 особи і 62 особи, заочною формою – відповідно – 724 особи і 

723 особи, за очно-дистанційною формою – відповідно – 1214 осіб і 1211 

осіб, відраховано чотири особи: за заочною формою – 1 особу у зв’язку зі 

смертю, за очно-дистанційною формою 3 особи – у зв’язку зі смертю. 

Розширено роботу з госпрозрахункової діяльності по підвищенню 

кваліфікації та збільшено кількість слухачів за категорією «Персонал, який 

залучається до професійного навчання на виробництві». 

Основний контингент слухачів підвищення кваліфікації у 2021 році за 

кошти фізичних та юридичних осіб: викладачі професійно-теоретичної 

підготовки, майстри виробничого навчання, педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти, персонал, який залучається до професійного 

навчання на виробництві, директори та заступники директорів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти.  

У 2021 р. на госпрозрахунковій основі відкрито 61 групу, зараховано 

2118 осіб, випущено – 2118 осіб: за дистанційною формою навчання – 2093 

осіб, за очною формою навчання – 2 особи, за очно-дистанційною формою – 

14 осіб, за заочною формою навчання – 9 осіб. 

Підготовка фахівців у БІНПО протягом 2021 року здійснювалася на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 053 

Психологія (ОПП «Психологія») та на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти  – за спеціальностями 073 Менеджмент (ОПП «Управління 

навчальним закладом»), 073 Менеджмент (ОПП «Адміністративний 

менеджмент»), 053 Психологія (ОПП «Психологія»), 011 Освітні, педагогічні 
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науки (ОПП «Педагогіка вищої школи»). 

Ліцензований обсяг місць за формами навчання становить 830 осіб.  

В інституті здобуття вищої освіти здійснюється за договором про 

надання освітніх послуг з юридичними та фізичними особами. Освітній 

процес здійснюється за заочною формою навчання. 

У зв’язку з карантинними обмеженнями, спричиненими пандемією 

COVID-19, освітній процес для здобувачів вищої освіти у 2021 році був 

організований у режимі онлайн із використанням технологій дистанційного 

навчання, інтернет-ресурсів на освітній платформі «Профосвіта» (режим 

доступу: profosvita.org). 

За результатами І семестру 2021-2022 н.р. в Інституті відсоток 

успішності в реалізації студентами навчальних планів та робочих програм 

дисциплін складав 100 %. Академічна заборгованість відсутня. У 2021 році 

Інститут випустив 61 особу. 3 них 19 осіб отримали диплом бакалавра, 42 

особи – диплом магістра. 

У 2021 році особливу увагу було приділено розбудові внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти у БІНПО. В Інституті розроблена дієва 

інтегративна багаторівнева педагогічна система наукового і методичного 

супроводу забезпечення якості освіти, яка гарантує досягнення стратегічної 

мети реалізації Стратегії розвитку Інституту на 2020-2025 рр., зосередженої 

на підготовці конкурентоспроможних фахівців на ринку праці, які мають 

ключові і фахові компетентності, уміють вирішувати комплексні задачі, 

створювати висококласні та інноваційні інтелектуальні продукти, поділяють 

цінності вільного демократичного суспільства, швидко адаптуються до змін і 

розвитку в соціально-культурній сфері.  

Забезпечення якості освіти та якості надання освітніх послуг зокрема є 

освітнім трендом діяльності БІНПО. 

Протягом 2021 року у БІНПО розроблено та упроваджено модель 

змішаного або гібридного навчання (blended learning), що передбачає 

заміну традиційно-класичного освітнього простору на віртуально-мережевий, 

цифрову трансформацію всіх напрямів діяльності Інституту, забезпечення 

всіх учасників освітнього процесу рівними можливостями доступу до послуг, 

інформації та знань, що надаються на основі цифрових технологій. 

У БІНПО вироблена власна модель реалізації змішаного навчання –

Self-blend модель, що ґрунтується на основі взаємного доповнення 

технологій традиційного, електронного, дистанційного і мобільного навчання 

та технічних засобів (комп’ютери, мобільні Інтернет-пристрої, мобільні 

Інтернет-комунікатори, смартфони, планшети, ноутбуки, ультрабуки, 

інтерактивна дошка тощо), становить мікс онлайн-навчання з періодичним 

виходом на викладача для консультацій, супервізії, мобільного навчання, 

коучингу в межах курсового і міжкурсового періодів.  

Протягом 2021 року продовжувалась робота над удосконаленням 

єдиної освітньо-цифрової екосистеми БІНПО. Єдина інформаційно-

комунікаційна екосистема передбачає використання цифрових та 
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інтерактивних технологій у віртуальному просторі. Єдина освітньо-цифрова 

екосистема БІНПО включає: LMS «Профосвіта» (зареєстровано понад 7500 

користувачів), хмарний сервіс Microsoft Teams платформи Office 365 (у 2021 

році 2600 зареєстрованих), власний сайт БІНПО, власний Ютуб-канал тощо. 

У 2021 році активну увагу було приділено розробленню науково-

методичного супроводу безперервного професійного розвитку педагогів 

в умовах неформальної та інформальної освіти. З 2021 року у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти для підготовки і 

підвищення кваліфікації фахівців в умовах змішаного навчання працює 

Консалтинговий центр «Новітні педагогічні і виробничі технології» 

(http:stehnology@ukr.net). Діяльність Центру передбачає науково-методичний 

супровід безперервного професійного розвитку педагогів в умовах 

неформальної та інформальної освіти та надання дорадницької, 

консультативної, фасилітативної допомоги, поширення кращих освітніх 

практик. У створеному мережевому освітньо-цифровому педагоги можуть 

отримати компетентні відповіді на актуальні запитання. 

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 створено інформаційно-аналітичний ресурс 

«Методична скарбничка».  

На 01 вересня 2021 року для організації самостійної роботи слухачів  в 

умовах змішаного навчання інформаційно-аналітичний ресурс «Методична 

скарбничка» (режим доступу: https://profosvita.org/). вміщує 1448 методичних 

матеріалів для 120 професій, 2056 кращих освітніх практик за компетенціями 

на електронних носіях, 169 відеофільмів для 49 професій, узагальнені 

матеріали спеціалізованих виставок 2021 рік (презентації і каталоги), 6 

збірників за компетенціями, Web – портфоліо «Формування кар’єрних 

орієнтацій здобувачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 

умова підготовки конкурентоздатних фахівців на ринку праці». 

У 2021 році колектив БІНПО працював над науково-дослідною темою 

«Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної 

компетентності» (РК №0117U002381).  

У рамках п’ятого (підсумково-узагальнювального) етапу (2021 р.) 

дослідження було здійснено розробку програм підвищення кваліфікації за 

результатами контрольного експерименту, науково-методичний супровід 

навчального процесу у курсовий період; впроваджено відкориговані за 

запитами слухачів змістовий та процесуальний компоненти підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О за інноваційними моделями; 

проаналізовано ефективність використання розроблених спецкурсів; 

систематизовано та узагальнено результати дослідження, спрямованого на 

експериментальну апробація інноваційних моделей розвитку професійної 

https://profosvita.org/
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компетентності педагогів ЗП(ПТ)О в курсовий та міжкурсовий періоди 

підвищення кваліфікації. 

У 2021 році науково-педагогічними працівникам БІНПО підготовлено 

223 публікації: офіційна продукція – 22; наукова продукція: монографії – 9, 

публікації в наукометричних виданнях (scopus або web of science core 

collection) – 16, фахові видання – 19; статті у міжнародних виданнях – 3; 

статті у періодичних виданнях – 1;матеріали в збірниках наукових праць – 54 

(у т.ч. матеріали закордонних конференцій – 10, матеріали міжнародних 

конференцій – 15, матеріали всеукраїнських конференцій – 12, матеріали 

регіональних конференцій – 6, збірники матеріалів семінарів, конференцій 

тощо – 11); виробничо-практична продукція: практичні порадники – 1; 

методичні рекомендації – 8; збірники навчально-методичних розробок, 

збірники програм -2; навчальна продукція:  програми – 4, цифрові 

програмно-методичні комплекси – 3; навчальні посібники, підручники  – 1; 

навчально-методичні посібники – 10, навчальні підручники у міжнародних 

виданнях – 1; спецкурси – 1; робочі програми та силабуси – 68. 

Колективом БІНПО організовано і проведено низку масових 

науково-практичних заходів (загальна кількість – 19): міжнародна 

конференція - 2, усеукраїнський Оpen-Space-2, усеукраїнська конференція – 

2, участь у роботі міжнародних виставок – 5, регіональні науково-практичні 

семінари – 6, інше – 2 (круглих столів – 1, педагогічна студія – 1). 

У 2021 році у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти ДЗВО «УМО» НАПН України розпочала роботу Школа лідерів 

професійної освіти (ШЛПО). Школа лідерів професійної 

освіти – результат наукових пошуків і апробації здобутків прикладного 

наукового дослідження «Удосконалення сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку» 

(державний реєстраційний номер наукового дослідження 0121U108611, 

відповідно до постанови Президії НАПН України від 01.02.2021 р. № 1-2/2- 

12). Учасниками Школи лідерів професійної освіти стали 26 директорів і 

заступників директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з 

Дніпропетровської та Київської областей. В команду викладачів, які 

працювали в Школі лідерів, були залучені роботодавці, представники 

громадських організацій, керівники закладів професійної освіти та фахівці з 

питань лідерства. 

Протягом 2021 року продовжувалась робота з розроблення 

нормативного забезпечення освітнього процесу у БІНПО. Було 

розроблено понад 40 внутрішніх нормативних документів і положень. 

Упродовж 2021 року колективом БІНПО була продовжена та 

розширена спільна робота із зарубіжними партнерами, що зорієнтована 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 
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закладів освіти країн-партнерів, сприяння науковій співпраці учених 

інституту з іноземними колегами тощо. 

Міжнародна діяльність БІНПО здійснюваласі у рамках угод 

(меморандумів) про співпрацю. 

Із 20 по 27 червня 2021 року науково-педагогічні працівники 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України пройшли міжнародне 

науково-педагогічне стажування «Інновації у сфері вищої, професійної 

(професійно-технічної) і фахової передвищої освіти в умовах цифрової 

трансформації» на базі Варненського вільного університету імені 

Чорноризця Храбра (Болгарія). 

Уперше за історію існування закладу БІНПО став 

співорганізатором міжнародного стажування спільно із ключовим 

стейкголдером – компанією E-SCIENCE SPACE (Республіка Польща). 

Науково-інформаційна діяльність Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти у 2021 році широко висвітлюваласі у мережі 

Інтернет (офіційний сайт БІНПО, соціальні мережі, освітньо-цифрові 

платформи), засобах масової інформації, на інформаційних стендах міста. 

Протягом року систематично здійснювалося поповнення електронного 

інформаційного ресурсу за фаховою спеціалізацією слухачів з метою 

професіоналізації змісту навчальних модулів та відповідного інформаційного 

забезпечення змістових модулів («Методична скарбничка», віртуальна школа 

педагогічного коучингу, освітньо-цифрова платформа «Профосвіта», 

хмарний сервіс Microsoft Teams платформи Office 365), підтримка роботи 

офіційного сайту БІНПО та сторінок Інституту і структурних підрозділів у 

соціальній мережі у Facebook з метою організаційно-наукової діяльності. 

 Актуальними завданнями і викликами на 2022 рік є: 

 на рівні підготовки фахівців – інформаційно-іміджева вступна 

кампанія та системна профорієнтаційна робота 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, удосконалення 

освітнього процесу з використанняи технологій змішаного навчання; на рівні 

науково-дослідницької діяльності – виконання планового наукового 

дослідження згідно із технічним завданням, публікації у наукометричних 

зарубіжних виданнях та вітчизяних фахових наукових 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 

міжнародних зв’язків, інтернаціоналізація освітньої діяльності БІНПО; на 

рівні підвищення кваліфікації і стажування – залучення науково-

педагогічних працівників до закордонного стажування; популяризація серед 

освітянської спільноти компетентнісно-орієнтованих моделей підвищення 

кваліфікації; створення позитивного іміджу і популяризація БІНПО в 
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інформаційному просторі – активне залучення колективу до спільної роботи 

в соціальних мережах та на теренах віртуального освітнього простору. 

 

 

XV. СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

 

Підготовлено 234 публікації:  

офіційна продукція – 22; наукова продукція: монографії – 10,  статті – 100 

публікації в наукометричних виданнях (scopus або web of science core 

collection) – 19, фахові видання – 20; статті у міжнародних виданнях – 3; 

статті у періодичних виданнях – 1; матеріали в збірниках наукових праць – 

57 (у т.ч. матеріали закордонних конференцій – 10, матеріали міжнародних 

конференцій – 18, матеріали всеукраїнських конференцій – 12, матеріали 

регіональних конференцій – 6, збірники матеріалів семінарів, конференцій 

тощо – 11); виробничо-практична продукція: - 11 практичні порадники – 1; 

методичні рекомендації – 8; збірники навчально-методичних розробок, 

збірники програм -2; навчальна продукція: 92 програми – 6,  цифрові 

програмно-методичні комплекси – 5; навчальні посібники, підручники  – 1; 

навчально-методичні посібники – 10, навчальні підручники у міжнародних 

виданнях – 1; спецкурси – 1; робочі програми та силабуси – 68. 
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на сучасному етапі оновлення освітнього процесу Інноваційні технології при 

підготовці фахівців транспортної галузі: електронний зб. матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної. конференції, м. Біла Церква, 30 вересня 

2021 р. /за упорядкуванням А.Б. Єрмоленко, І.В. Кучерак. Біла Церква : 

БІНПО ДЗВО УМО НАПН України, 2021.  107 с. 

114. Лукіянчук А.М. Профорієнтаційна робота закладу вищої освіти в 

умовах децентралізації. Профорієнтація: стан і перспективи розвитку: збірник 

матеріалів ХІ Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених 

пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича 

/ за ред. О. В. Радзімовської. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України, 2021 С 59-63/ 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725792  

115. Бабченко Н. В. Сучасні методи виховання студентської молоді. 

Інноваційні технології при підготовці фахівців транспортної галузі: 

електронний зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної. конференції, 

м. Біла Церква, 30 вересня 2021 р. / упоряд. А.Б. Єрмоленка, І.В. Кучерак. 

Біла Церква: БІНПО ДЗВО УМО НАПН України, 2021.  С. 13-19.  

 

Матеріали регіональних науково-практичних семінарів 

116. Торба Н.Г. Розвиток конфліктологічної компетентності педагогів  в 

позаурочній діяльності ЗП(ПТ)О. Упровадження перспективного педагогічного 

досвіду у закладах професійної (професійно-технічної) освіти: електронний зб. 

матеріалів регіонального науково-практичного семінару, м. Біла Церква, 23 

вересня 2021 р. / за упорядкуванням А.Б.Єрмоленко, С.С.Шевчук. Біла Церква: 

БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 162с. 

117. Денисова, А.В. Цифрові інструменти педагога для організації 

дистанційного навчання. Цифрова компетентність як складник розвитку 

професійної компетентності педагогічного працівника ЗП(ПТ)О: матеріали 

регіонального науково-практичного семінару (6 жовтня 2021р.). Біла Церква: 

БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. С. 43-47. 

118. Грядуща В.В. Цифровізація в сфері професійної (професійно-

технічної) освіти. Цифрова компетентність як складник розвитку 

професійної компетентності педагогічного працівника ЗП(ПТ)О: Матеріали 

регіонального науково-практичного семінару (6 жовтня 2021р.). Біла Церква: 

БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. С. 36-39. 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725792
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119. Сахно О.В. Модель розвитку цифрової компетентності 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти. Цифрова компетентність як складник розвитку професійної 

компетентності педагогічного працівника ЗП(ПТ)О: Матеріали 

регіонального науково-практичного семінару (6 жовтня 2021р.). Біла Церква: 

БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. С. 91-95. 

120. Івашев Є.В. Цифровізація освіти - відповідь на виклики 

сьогодення. Цифрова компетентність як складник розвитку професійної 

компетентності педагогічного працівника ЗП(ПТ)О: Матеріали 

регіонального науково-практичного семінару (6 жовтня 2021р.). Біла Церква: 

БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. С. 36-39. 

121. Удовик С.І. Формування інформаційно-цифрових 

компетентностей пeдпpaцiвникiв. Цифрова компетентність як складник 

розвитку професійної компетентності педагогічного працівника ЗП(ПТ)О: 

Матеріали регіонального науково-практичного семінару (6 жовтня 2021р.). 

Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. С. 36-39. 

 

Збірники матеріалів семінарів, конференцій тощо 

 

122. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В., Заруба А.В. МОДЕЛЮВАННЯ 

ДИНАМІКИ УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ. Еко Форум-2021: збірка тез доповідей V спеціалізованого 

міжнародного Запорізького екологічного форуму, 14-16 вересня 2021 р./ 

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

Запорізька торгово-промислова палата, 2021. 311 с. C. 124. 

123. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 

ЗБИТКІВ ВІД АБРАЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ З УРАХУВАННЯМ КЛІМАТИЧНИХ 

ЗМІН. Еко Форум-2021: збірка тез доповідей V спеціалізованого міжнародного 

Запорізького екологічного форуму, 14-16 вересня 2021 р./ Запорізька міська рада, 

Запорізька торгово-промислова палата. Запоріжжя: Запорізька торгово-

промислова палата, 2021. 311 с. C. 84. 

124. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В., Клименко К.В. ЕКОЛОГІЧНЕ 

ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ. Еко Форум-2021: 

збірка тез доповідей V спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного 

форуму, 14-16 вересня 2021 р./ Запорізька міська рада, Запорізька торгово-

промислова палата. Запоріжжя: Запорізька торгово-промислова палата, 2021. 311 

с. C. 85. 

125. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В., Корягіна А.О. ЕНЕРГЕТИЧНА 

БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗМІН КЛІМАТУ. Еко Форум-2021: збірка 

тез доповідей V спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного 

форуму, 14-16 вересня 2021 р./ Запорізька міська рада, Запорізька торгово-

промислова палата. Запоріжжя: Запорізька торгово-промислова палата, 2021. 311 

с. C. 86. 

126. Максимов М.В. Засвоєння особистого досвіду як фактор розвитку 
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рефлексії. С. 159-169 / Актуальні проблеми психологічної протидії негативним 

інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів: Матеріали 

методологічного семінару НАПН України 8 квітня 2021 року: Зб. матеріалів // За 

ред. С.Д. Максименка. Київ: Педагогічна думка, 2021. 555 с. 

127. Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності 

педагогів професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, 

перспективи: зб. матеріалів Міжнародної конференції з онлайн-трансляцією, 

м. Біла Церква, 20 травня 2021 р. Упоряд. А.Б. Єрмоленка, С.С. Шевчук. Біла 

Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 550 с. 

128. Інноваційні технології при підготовці фахівців транспортної 

галузі: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції, 30 вересня 2021 року, м. Біла Церква. Упорядники А.Б. 

Єрмоленко, С.С. Шевчук. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 

2021. 108 с. 

129. Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О у сучасних умовах: електронний зб. матеріалів 

Регіонального науково-практичного семінару, м. Біла Церква, 21 квітня 2021 

р. Упорядник В.С. Кулішов. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН 

України, 2021. 106 с. 

130. Упровадження перспективного педагогічного досвіду у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти: електронний зб. матеріалів 

регіонального науково-практичного семінару, м. Біла Церква, 23 вересня 2021 

р. Упоряд. А.Б.Єрмоленко, С.С.Шевчук. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» 

НАПН України, 2021. 162с. 

131. Сучасна парадигма освіти з охорони праці: матеріали 

Всеукраїнської науковопрактичної інтернет-конференції (27 квітня 2021 р.) / 

Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 233 с. 

132. Цифрова компетентність як складник розвитку професійної 

компетентності педагогічного працівника ЗП(ПТ)О: матеріали регіонального 

науково-практичного семінару (6 жовтня 2021р.). Біла Церква: БІНПО ДЗВО 

«УМО» НАПН України, 2021. 104 с. 

 

 

«Виробничо-практична продукція» 

(практичні посібники, методичні посібники, методичні рекомендації, 

практичні порадники тощо) 

 

Практичні порадники 

 

133. Практичний порадник до підготовки підсумкових випускних 

робіт за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

(категорії слухачів: викладачі професійно-теоретичної підготовки та майстри 

виробничого навчання) / О.В.Сахно, В.В.Грядуща, І.В.Уряднікова, 

С.В.Сташенко, С.І.Удовик. Біла Церква: БІНПО УМО, 2021. 56 с.  
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Методичні рекомендації 

134. Сидоренко В.В. Методичні рекомендації до організації та 

проведення практики студентів галузі знань 053 Соціальні та поведінкові 

науки спеціальності «Психологія» / В.В. Сидоренко, В.С. Кулішов, 

Н.Г.Торба. Біла Церква: БІНПО, 2021. 64 с. 

135. Методичні рекомендації до проходження переддипломної 

практики для здобувачів освіти освітнього рівня «Магістр» спеціальності 053 

«Психологія» / А.М. Лукіянчук, Н.Г. Торба. Біла Церква: БІНПО, 2021. 31 с. 

136. Методичні рекомендації до виконання та оформлення 

кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів вищої освіти спеціальності 

053 «Психологія» заочної форми навчання / укладачі: Максимов В.М., 

Лукіянчук А.М. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО, 2021. 50 с. 

137. Сидоренко В.В. Методичні рекомендації до проходження 

науково-педагогічної практики для здобувачів освіти освітнього рівня 

«Магістр» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» спеціалізації 

«Педагогіка вищої школи» / В.В. Сидоренко, В.С. Кулішов. Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 31 с. 

138. Методичні рекомендації до виконання та оформлення 

кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів вищої освіти спеціальності 

011 Освітні, педагогічні науки (освітня програма «Педагогіка вищої школи») 

заочної форми навчання / [упорядники] В.С. Кулішов, Н.В. Бабченко. Біла 

Церква: БІНПО, 2021. 85 с. 

139. Методичні рекомендації до виконання та оформлення 

кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів вищої освіти спеціальності 

073 «менеджмент» (освітня прогама «Управління навчальним закладом») / 

[упорядники] І.С. Грозний, О.В. Фархшатова. Біла Церква: БІНПО, 2021. 84 

с. 

140. Методичні рекомендації до виконання та оформлення 

кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів вищої освіти спеціальності 

073 «Менеджмент» (освітня программа «Адміністративний менеджмент») / 

[упорядники] І.С. Грозний, О.О.Рудич, О.В. Фархшатова. Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 58 с 

141. Методичні рекомендації до проходження переддипломної 

практики для здобувачів освіти освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 

«Менеджмент» (освітньо-професійні програми «Адміністративний 

менеджмент», «Управління навчальним закладом») / [упорядники] 

І.С.Грозний, О.О.Рудич, О.В. Фархшатова. Біла Церква: БІНПО, 2021. 32 с. 

 

Збірники навчально-методичних розробок, 

збірники програм 

 

142. Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти засобами інформаційно-
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комунікаційних технологій: збірник спецкурсів / Сахно О.В., Грядуща В.В., 

Денисова А.В., Сташенко С.В. Біла Церква: БІНПО, 2021. 164 с. 

143. Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних 

працівників у контексті реформування системи професійної (професійно-

технічної) освіти: збірник робочих навчальних програм спецкурсів. 

Упорядкування А.Б. Єрмоленко, В.С. Кулішов, І.В. Кучерак. Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 300 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 

144. Освітньо-професійна програма «Управління навчальним 

закладом» для здобувачів освітнього рівня «магістр» галузь знань 07 

«Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент» 

[упорядники] І.С. Грозний, О.О. Рудич, О.В. Фархшатова. Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 35 с. 

145. Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент» 

для здобувачів освітнього рівня «магістр» галузь знань 07 «Управління та 

адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент» [упорядники] 

І.С. Грозний, О.О. Рудич, О.В. Фархшатова. Біла Церква: БІНПО, 2021. 35 с. 

146. Освітньо-професійна програма «Психологія» для здобувачів 

освітнього рівня «магістр» галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 

спеціальність 053 «Психологія» [упорядники] М.В. Максимов, А.М. 

Лукіянчук, Н.Г. Торба. Біла Церква: БІНПО, 2021. 35 с. 

147. Освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи» для 

здобувачів освітнього рівня «магістр» галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, 

спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки [упорядники] В.С, Кулішов, 

Н.В. Бабченко,  Біла Церква: БІНПО, 2021. 48 с. 

148. Грядуща В.В., Денисова А.В. Освітньо-професійна програма 

підвищення кваліфікації галузі знань 01 Освіта для категорії слухачів 

«Педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти» на тему: «Розвиток цифрової компетентності педагогічних 
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160. Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників 
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http://www.wydawnictwo-tygiel.pl/
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11 с. 

178. Бабченко Н. В. Методологія та методика організації наукових 

досліджень : робоча програма навчальної дисципліни  освітньо-професійної 

програми «Управління навчальним закладом», спеціальності 073 

«Менеджмент»,  галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Біла 

Церква: БІНПО, 2021. 19 с. 

179. Грозний І. С. Ділове адміністрування : силабус навчальної 

дисципліни  освітньо-професійної програми «Управління навчальним 

закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 12 с. 

180. Грозний І. С. Ділове адміністрування : робоча програма 

навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 15 с. 

181. Грозний І. С. Кадровий менеджмент : силабус навчальної 

дисципліни освітньо-професійної програми «Управління навчальним 

закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 13 с. 

182. Грозний І. С. Кадровий менеджмент : робоча програма 

навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 16 с. 

183. Горошкова Л. А. Основи управлінського консультування : 

силабус навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 11 с. 

184. Горошкова Л. А. Основи управлінського консультування : робоча 

програма навчальної дисципліни, освітньо-професійної програми 

«Управління навчальним закладом» спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 16 с. 

185. Горошкова Л. А. Менеджмент організацій : силабус навчальної 

дисципліни, освітньо-професійної програми «Управління навчальним 

закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 13 с. 

186. Горошкова Л. А. Менеджмент організацій : робоча програма 

навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Управління 



218 

 

навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 21 с. 

187. Горошкова Л. А. Корпоративне управління : силабус навчальної 

дисципліни, освітньо-професійної програми «Управління навчальним 

закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 12 с. 

188. Горошкова Л. А. Корпоративне управління : робоча програма 

навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 20 с. 

189. Грозний І. С. Технологія прийняття управлінських рішень : 

силабус навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 10 с. 

190. Грозний І. С. Технологія прийняття управлінських рішень : 

робоча програма навчальної дисципліни, освітньо-професійної програми 

«Управління навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  

галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 

13 с. 

191. Тарасова А. О. Теорія організацій та організаційна поведінка : 

силабус  навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 11 с. 

192. Тарасова А. О. Теорія організацій та організаційна поведінка : 

робоча програма навчальної дисципліни, освітньо-професійної програми 

«Управління навчальним закладом» спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 17 с. 

193. Клочко А. О. Психологія управління та лідерство : силабус  

навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 14 с. 

194. Клочко А. О Психологія управління та лідерство : робоча 

програма навчальної дисципліни освітньо-професійної програми 

«Управління навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  

галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 

16 с. 

195. Клочко А. О. Управління навчальною та виховною діяльністю : 

силабус навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 9 с. 

196. Клочко А. О. Управління навчальною та виховною діяльністю : 

робоча програма навчальної дисципліни освітньо-професійної програми 

«Управління навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  



219 

 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 

11 с. 

197. Клочко А. О. Педагогіка та освітні технології : силабус 

навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 10 с. 

198. Клочко А. О. Педагогіка та освітні технології : робоча програма 

навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 12 с. 

199. Івашев Є.В. Нормативне забезпечення закладу освіти: силабус 

навчальної дисципліни, освітньо-професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 10 с. 

200. Івашев Є.В. Нормативне забезпечення закладу освіти: робоча 

програма навчальної дисципліни, освітньо-професійної програми 

«Управління навчальним закладом», спеціальності 073 «Менеджмент»,  

галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Біла Церква: БІНПО, 2021. 

12 с. 

201. Щипська Т.П. Іноземна мова професійного спрямування :силабус 

навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої 

школи», спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка». Біла Церква: БІНПО, 2021. 12 с. 

202. Щипська Т.П. Іноземна мова професійного спрямування: робоча 

програма навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Педагогіка 

вищої школи», спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», галузі знань 

01 «Освіта/Педагогіка». Біла Церква: БІНПО, 2021. 11с. 

203.  Грядуща В.В. Інноваційні методи, технології та моніторинг 

якості електронного навчання: силабус навчальної дисципліни освітньо-

професійної програми «Педагогіка вищої школи», спеціальності 011 

«Освітні, педагогічні науки», галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка». Біла 

Церква: БІНПО, 2021. 13 с. 

204. Грядуща В.В. Інноваційні методи, технології та моніторинг 

якості електронного навчання: робоча програма навчальної дисципліни 

освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи», спеціальності 011 

«Освітні, педагогічні науки», галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка». Біла 

Церква: БІНПО, 2021. 18 с. 

205. Бабченко Н.В. Організація виховної роботи в закладах вищої 

освіти: силабус навчальної дисципліни освітньо-професійної програми 

«Педагогіка вищої школи», спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», 

галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка». Біла Церква: БІНПО, 2021. 11 с. 

206. Бабченко Н.В. Організація виховної роботи в закладах вищої 

освіти: робоча програма навчальної дисципліни освітньо-професійної 



220 

 

програми «Педагогіка вищої школи», спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 

науки», галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка». Біла Церква: БІНПО, 2021. 15 с. 

207. Бабченко Н.В. Педагогічна риторика: силабус навчальної 

дисципліни освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи», 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка». Біла Церква: БІНПО, 2021. 11 с. 

208. Бабченко Н.В. Педагогічна риторика: робоча програма 

навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої 

школи», спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка». Біла Церква: БІНПО, 2021. 19 с. 

209. Рудич О.О. Проєктування та управління освітнім процесом у 

вищій школі: силабус навчальної дисципліни освітньо-професійної програми 

«Педагогіка вищої школи», спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», 

галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка». Біла Церква: БІНПО, 2021. 14 с. 

210. Рудич О.О. Проєктування та управління освітнім процесом у 

вищій школі: робоча програма навчальної дисципліни освітньо-професійної 

програми «Педагогіка вищої школи», спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 

науки», галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка». Біла Церква: БІНПО, 2021. 16 с. 

211. Кулішов В.С. Дидактика вищої школи: силабус навчальної 

дисципліни освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи», 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка». Біла Церква: БІНПО, 2021. 15 с. 

212. Кулішов В.С. Дидактика вищої школи: робоча програма 

навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої 

школи», спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка». Біла Церква: БІНПО, 2021. 21 с. 

213.  Бабченко Н.В. Методологія та методика організації наукових 

досліджень: силабус навчальної дисципліни освітньо-професійної програми 

«Педагогіка вищої школи», спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», 

галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка». Біла Церква: БІНПО, 2021. 14 с. 

214. Бабченко Н.В. Методологія та методика організації наукових 

досліджень: робоча програма навчальної дисципліни освітньо-професійної 

програми «Педагогіка вищої школи», спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 

науки», галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка». Біла Церква: БІНПО, 2021. 23 с. 

215. Кулішов В.С. Педагогіка вищої школи: силабус навчальної 

дисципліни освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи», 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка». Біла Церква: БІНПО, 2021. 13 с. 

216. Кулішов В.С. Педагогіка вищої школи: робоча програма 

навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої 

школи», спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка». Біла Церква: БІНПО, 2021.18 с. 

217. Кулішов В.С. Педагогічна інноватика: силабус навчальної 

дисципліни освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи», 



221 

 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка». Біла Церква: БІНПО, 2021. 14 с. 

218. Кулішов В.С. Педагогічна інноватика: робоча програма 

навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої 

школи», спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка». Біла Церква: БІНПО, 2021. 17 с. 

219. Кулішов В.С. Системний підхід у вищій освіті: силабус 

навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої 

школи», спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка». Біла Церква: БІНПО, 2021. 12 с. 

220. Кулішов В.С. Системний підхід у вищій освіті: робоча програма 

навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої 

школи», спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка». Біла Церква: БІНПО, 2021. 15 с. 

221. Бабченко Н.В. Управління якістю освіти: силабус навчальної 

дисципліни освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи», 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка». Біла Церква: БІНПО, 2021. 14 с. 

222. Бабченко Н.В. Управління якістю освіти: робоча програма 

навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої 

школи», спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка». Біла Церква: БІНПО, 2021. 18 с. 

223. Лукіянчук А.М. Економічна психологія: силабус навчальної 

дисципліни освітньо-професійної програми «Психологія», спеціальності 053 

«Психологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 12 с. 

224. Лукіянчук А.М. Економічна психологія: робоча програма 

навчальної дисципліни освітньо-професійної «Психологія», спеціальності 

053 «Психологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Біла 

Церква: БІНПО, 2021. 20 с. 

225. Лукіянчук А.М. Організаційна психологія: силабус навчальної 

дисципліни освітньо-професійної програми «Психологія», спеціальності 053 

«Психологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 11 с. 

226. Лукіянчук А.М. Організаційна психологія: робоча програма 

навчальної дисципліни освітньо-професійної «Психологія», спеціальності 

053 «Психологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Біла 

Церква: БІНПО, 2021. 17 с. 

227. Торба Н.Г. Психологія життєвих криз: силабус навчальної 

дисципліни освітньо-професійної програми «Психологія», спеціальності 053 

«Психологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 11 с. 

228. Торба Н.Г. Психологія життєвих криз: робоча програма 

навчальної дисципліни «Психологія життєвих криз», освітньо-професійної 



222 

 

«Психологія», спеціальності 053 «Психологія», галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки». Біла Церква: БІНПО, 2021. 19 с. 

229. Торба Н.Г. Профорієнтаційна робота психолога: силабус 

навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Психологія», 

спеціальності 053 «Психологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки». Біла Церква: БІНПО, 2021. 12 с. 

230. Торба Н.Г. Профорієнтаційна робота психолога: робоча програма 

навчальної дисципліни  освітньо-професійної «Психологія», спеціальності 

053 «Психологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Біла 

Церква: БІНПО, 2021. 18 с. 

231. Максимов М.В. Основи професійного консультування: силабус 

навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Психологія», 

спеціальності 053 «Психологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки». Біла Церква: БІНПО, 2021. 14 с. 

232. Максимов М.В. Основи професійного консультування: робоча 

програма навчальної дисципліни освітньо-професійної «Психологія», 

спеціальності 053 «Психологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки». Біла Церква: БІНПО, 2021. 15 с. 

233. Максимов М.В. Психологія травмуючих ситуацій: силабус 

навчальної дисципліни освітньо-професійної програми «Психологія», 

спеціальності 053 «Психологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки». Біла Церква: БІНПО, 2021. 14 с. 

234. Максимов М.В. Психологія травмуючих ситуацій: робоча 

програма навчальної дисципліни освітньо-професійної «Психологія», 

спеціальності 053 «Психологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки». Біла Церква: БІНПО, 2021. 15 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 

 

ЧАСТИНА ІІ 

 

АНОТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ РОЗРОБОК, 

РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ 

НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ 

 

ОФІЦІЙНА ПРОДУКЦІЯ 

(стандарти, інструкції, нормативні,  

нормативно-інструктивні видання тощо) 

 

1. Положення про гаранта освітньої програми у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти  

В.В. Сидоренко., А.В. Денисова. 

Положення присвячено підходам щодо визначення порядку призначення, 

статусу, функцій, прав та обов’язків гаранта освітньої програми зі 

спеціальності.  

Упровадження Положення затверджує методики вдосконалення організації 

розроблення, реалізації освітніх програм, удосконалення та розвиток системи 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. 
Для розробників освітніх програм, науковців, керівників закладів освіти, 

викладачів і студентів закладів вищої освіти. 

Положення про гаранта освітньої програми у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти / В.В. Сидоренко., А.В. Денисова. 2021. 

БІНПО., 8 с. 

 

2. Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти 

Сидоренко В.В., А.В. Денисова. 

Положення присвячено регулюванню відносин, які виникають між 

учасниками освітнього процесу з питань підвищення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет 

менеджменту освіти».  

Упровадження Положення затверджує норми, які є обов’язковими при 

плануванні та організації освітнього процесу та характеризують зміст, 

технології, методи і засоби роботи всіх суб’єктів, роботодавців щодо 

підвищення якості освітнього процесу задля підготовки вмотивованого, 

компетентного, конкурентоспроможного на ринку праці фахівця. 

Для науково-педагогічних, педагогічних працівників і здобувачів вищої 

освіти. 

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти / наукова 

редакція, упорядкування В.В. Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2021. 30 с. 
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3. Положення про засади запобігання і протидії дискримінації, білунгу і 

мобінгу, гендерної нерівності та іншим проявам неетичної поведінки  

В.В. Сидоренко 

Положення присвячено засадам запобігання протидії дискримінації, булінгу 

та мобінгу, гендерної нерівності та іншим проявам неетичної поведінки 

розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю 

України, низки Законів України. 

Упровадження Положення забезпечує рівні можливості учасників освітнього 

процесу БІНПО у щодо реалізації прав і свобод усіх співробітників та 

здобувачів освіти, підтримання у БІНПО освітнього середовища, вільного від 

дискримінації, сексуальних домагань, булінгу, принижень честі та гідності 

особи. 

Для науково-педагогічних працівників, педагогічних працівників 

Положення про засади запобігання і протидії дискримінації, білунгу і 

мобінгу, гендерної нерівності та іншим проявам неетичної поведінки / В.В. 

Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2021. 10 с. 

 

4. Положення про конкурс на краще науково(навчально)-методичне 

забезпечення освітнього процесу у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти  

В.В. Сидоренко 

Положення присвячено умовам, цілям і завданням, номінації, порядку 

проведення конкурсу на краще науково(навчально)-методичне забезпечення 

освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти. 

Упровадження Положення дозволяє підвищити якість освіти, виявляти та 

підтримати творчу інноваційну діяльність викладачів, підвищити їхню 

педагогічну майстерність, професіоналізм діяльності і професіоналізм 

особистості, популяризувати педагогічні здобутки і перспективний 

педагогічний досвід. 

Для науково-педагогічних працівників, педагогічних працівників 

Положення про конкурс на краще науково(навчально)-методичне 

забезпечення освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти / В.В. Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2021. 17 с. 

 

5. Положення про організацію освітнього процесу в умовах змішаного 

навчання у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти  

Сидоренко В.В., Кулішов В.С.  

Положення присвячено розробленій дієвій інтегративній багаторівневій 

педагогічній системі наукового і методичного супроводу забезпечення якості 

освіти, яка гарантує досягнення стратегічної мети реалізації Стратегії 

розвитку Інституту на 2020–2025 рр. 
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Упровадження Положення спрямовано на підготовку 

конкурентоспроможних фахівців на ринку праці, які мають ключові і фахові 

компетентності, уміють вирішувати комплексні задачі, створювати 

висококласні та інноваційні інтелектуальні продукти, поділяють цінності 

вільного демократичного суспільства, швидко адаптуються до змін і 

розвитку в соціально-культурній сфері. 

Для науково-педагогічних працівників, педагогічних працівників 

Положення про організацію освітнього процесу в умовах змішаного навчання 

у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. Вікторія 

Сидоренко, Володимир Кулішов. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН 

України, 2021. 34 с. 

 

6. Положення про освітню, організаційну, інформаційну, консультативну 

та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти  

Сидоренко В.В., Петрушак О.М.  

Положення регламентує систему організаційного, навчального, 

інформаційного, соціального, консультативного науково-методичного 

супроводу підготовки всебічно розвиненої гармонійної особистості, здатної 

до вибору індивідуальної освітньої траєкторії, навчання впродовж життя, 

розвиток професійної кар’єри, яка здобула освітні та професійні 

компетентності відповідно до її інтересів, здібностей, можливостей, потреб 

національної економіки та суспільства. 

Упровадження Положення спрямовано дотримання принципу рівного 

доступу до якісної освіти, надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти 

на рівній основі, без дискримінації, незалежно від віку, громадянства, місця 

проживання, статі, кольору шкіри, соціального й майнового стану, 

національності, мови, походження, стану здоров’я, ставлення до релігії, 

наявності судимості тощо 

Для науково-педагогічних працівників, педагогічних працівників, здобувачів 

освіти 

Положення про освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та 

соціальну підтримку здобувачів вищої освіти у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти / Вікторія Сидоренко, Оксана Петрушак. Біла 

Церква: БІНПО, 2021. 18 с. 

 

7. Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти.  

Сидоренко В.В., Кулішов В.С., Клочко А.В.   

Положення регламентує розвитку системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти, що розроблено з метою визначення її функцій, складу, порядку 

організації роботи і взаємодії із внутрішніми та зовнішніми стейкголдерами, 
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кафедрами і структурними підрозділами, окреслення відповідних прав, 

обов’язків та відповідальності. 

Упровадження Положення спрямовано на дотримання принципів 

колегіальності та гласності обговорення питань, які належать до її завдань, 

академічної доброчесності, прозорості, неупередженості, відкритості і 

достовірності інформації. 

Для науково-педагогічних працівників, педагогічних працівників, внутрішніх 

та зовнішніх стейкголдерів 

Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. 

В.В. Сидоренко, В.С. Кулішов, А.В. Клочко,  Біла Церква: БІНПО ДЗВО 

«УМО» НАПН України, 2021. 12 с. 

 

8. Положення про сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти і 

випускників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.   

Сидоренко В.В., Мандрагеля В.А. 

Положення регламентує організацію взаємодії із роботодавцями та ключовими 

стейкголдерами, активізацію професійної орієнтації здобувачів вищої освіти з 

урахуванням набутих компетентностей та кваліфікацій у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.  
Упровадження Положення спрямовано на дотримання системи організації 

працевлаштування здобувачів освіти і випускників: вивчення потреби в кадрах, 

встановлення договірних відносин із закладами освіти, підприємствами, організаціями, 

одержання даних про місця роботи, встановлення зв’язків із випускниками і проведення 

моніторингових досліджень з питань, пов’язаних з якістю підготовки випускників. 
Для науково-педагогічних працівників, педагогічних працівників, здобувачів 

освіти  

Положення про сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти і випускників 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.  В.В. Сидоренко, 

Мандрагеля В.А. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 

14 с. 

 

9. Положення про участь здобувачів вищої освіти у забезпеченні якості 

освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти.   

Сидоренко В.В. 

Положення регламентує  процедури залучення здобувачів вищої освіти у 

забезпеченні якості освіти, визначає мету і завдання, механізми впливу 

здобувачів на забезпечення якості освіти, представництво в управлінських 

структурах тощо. 

Упровадження Положення спрямовано на дотримання Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 

1341 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність», Стандарту і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти ESG (2015) і ДСТУ ISO 9001:2009 тощо і локальних документів. 
Для здобувачів освіти, науково-педагогічних працівників, педагогічних 

працівників 
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Положення про участь здобувачів вищої освіти у забезпеченні якості освіти у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти,  Сидоренко В.В. 

Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 14 с. 

 

10. Стратегія інтернаціоналізації Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти на 2021-2025 роки. 

Сидоренко В.В., Кулішов В.С.  

Стратегію присвячено регулюванню процесів забезпечення оцінки та 

розвитку поточного стану міжнародної наукової діяльності БІНПО у сфері 

наук про освіту, педагогіки і психології та залучення до неї науково-

педагогічних працівників, бакалаврів і магістрів, замовників освітніх послуг і 

ключових стейкголдерів. 

Упровадження Стратегії спрямовано на підвищення рівня 

інтернаціоналізації та покращення якості міжнародного науково-

дослідницького співробітництва в галузі наук про освіту, педагогіки і 

психології, підвищення конкурентоспроможності студентів, викладачів та 

вчених на внутрішньому та міжнародному ринку праці. 

Для науково-педагогічних працівників, педагогічних працівників, здобувачів 

освіти  

Стратегія інтернаціоналізації Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти на 2021-2025 роки. В.В. Сидоренко, В.С. Кулішов. Біла 

Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 22 с. 

 

Наукова продукція  

(монографії, препринти, збірники наукових праць тощо) 

 

1. Створення єдиної інформаційно -комунікаційної екосистеми для 

професійного розвитку фахівців в умовах цифрової трансформації  

Сидоренко В.В., Денисова А. В., Хлобистов Є.В.   
Монографію присвячено проблемі створення єдиної інформаційно-

комунікаційної екосистеми для професійного розвитку фахівців в умовах 

цифрової трансформації. Автори присвятили монографію оцінці проблемних 

напрямів, з якими стикаються фахівці в рамках функціонування в єдиній 

інформаційно-комунікаційній екосистеми для професійного розвитку; в 

монографії розкрито  
Упровадження монографії сприятиме залученню розробників освітньої 

політики, науковців, викладачів і PhD студентів до перспективного залучення в 

єдину інформаційно-комунікаційну систему з метою професійного розвитку в 

рамках цифрової трансформації. 

Для фахівців, науковців, керівників закладів освіти, викладачів і студентів 

закладів вищої освіти. 

Сидоренко В.В., Денисова А. В., Хлобистов Є.В.   Сталий розвиток — 

ХХІ століття. Дискусії 2020: колективна монографія / Національний 

університет «Києво-Могилянська академія» / за ред. проф. Хлобистова Є.В. 

Київ, 2020. 476 с. С. 454-469. 
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2. Науковий і методичний супровід — базова умова модернізації освіти/ 

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: 

монографія 

Сидоренко В.В., Кремень В. Г., Луговий В. І., Топузов О. М. 

 

Монографію присвячено всебічному аналізу стану і розвитку національної 

освіти за 30-річний період незалежності України, визначено актуальні 

проблеми освітньої сфери, виявлено причини їх виникнення, запропоновано 

науково обґрунтовані шляхи модернізації вітчизняної освіти в умовах 

глобалізації, європейської інтеграції, інноваційного розвитку та національної 

самоідентифікації. 

Упровадження монографії спрямовано до підвищення 

конкурентоспроможності української освіти в контексті цивілізаційних змін. 

Для фахівців, керівників закладів освіти, педагогічних і науково-

педагогічних працівників, широку громадськість. 

Сидоренко В.В. Науковий і методичний супровід — базова умова 

модернізації освіти/ Національна доповідь про стан і перспективи розвитку 

освіти в Україні: монографія. Нац. акад. пед. наук України; [редкол.: В. Г. 

Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), О. М.Топузов (заст. голови)] ; 

за заг. ред. В. Г. Кременя. - Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. -384 с. С. 143-150. 

Бібліогр.: с. 21. — (До 30-річчя незалежності України). DOI: 

https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua.. https://lib.iitta.gov.ua/726223. 

 

3. Modelling of natural and economic systems` sustainability: monograph  

Horoshkova Lidiia, Khlobystov Ievgen, Sarabeev Volodimir, Shvydka 

Svitlana. 

Монографію присвячено дослідженню принципів моделювання стійкості 

природньо-економічних систем.  Систематизовано типи складності, які 

можуть виникати при моделюванні економічної системи. Розглянуті засоби 

диференціального числення, які використовуються для опису динамічних 

моделей економіки. Наведено основні положення концепції функціонування 

складних соціально-економічних систем.  

Упровадження монографії надає можливість проаналізувати стійкість і 

рівновагу нелінійних динамічних систем та застосовувати підходи 

еволюційної економіки та методи економічної синергетики. 

Для фахівців, педагогічних і науково-педагогічних працівників 

Horoshkova Lidiia, Khlobystov Ievgen, Sarabeev Volodimir, Shvydka Svitlana. 

Modelling of natural and economic systems` sustainability: monograph / under the 

general edition of Lidiia Horoshkova, Iegen Khlobystov. Poland: Bielsko-Biala, 

2021. 178 p. 

 

4. Потенціал сталого використання ресурсів територіальних систем 

Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В.  

https://lib.iitta.gov.ua/726223
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Монографію присвячено дослідженню питань трансформації 

адміністративно-територіального устрою в Україні є однією із складових 

реформ, яких потребує українське суспільство. Для забезпечення 

ефективності процесу реформування адміністративно- територіального 

устрою країни необхідні нові моделі, інструменти й механізми управління та 

прийняття рішень, що забезпечать сталий розвиток територій, регіонів і 

держави в цілому. 

Упровадження монографії надає можливість визначення пріоритетних 

факторів розвитку та використання потенціалу територій, що забезпечує їх 

сталий геопросторовий розвиток у довготривалій перспективі. 

Для фахівців, педагогічних і науково-педагогічних працівників  

Потенціал сталого використання ресурсів територіальних систем / за ред. 

Горошковой Л.А., Хлобистов Є.В. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. – 204 с. 

 

5. Особливості стратегії інноваційного управління освітньою системою / 

Тенденції та проблеми управління закладами освіти: виклики ХХІ 

століття 

Алейнікова О.В., Кириченко М. О. 

Монографію присвячено основній меті авторів: запропонувати напрями з  

професійної підготовки висококваліфікованих фахівців для управління у 

сфері освіти, спроможних розробляти, аналізувати й впроваджувати освітню 

політику; ефективно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним 

процесам в освіті відповідно до потреб здобувачів освіти, суспільних запитів, 

світових та європейських стандартів. 

Упровадження монографії дозволить поширити розуміння основних 

тенденцій та проблем управління закладами освіти, надає можливість оцінки 

особливостей стратегій інноваційного управління освітньою системою. 

Для фахівців, керівників закладів освіти, педагогічних і науково-педагогічних 

працівників  

Алейнікова О.В. Особливості стратегії інноваційного управління освітньою 

системою / Тенденції та проблеми управління закладами освіти: виклики ХХІ 

століття: кол. монографія / за наук. ред. М. О. Кириченка. — Київ : ДЗВО 

«Ун-т менедж. освіти», 2021. – С.8 – 16. 

 
6. Collective Scientific Monograph Designing an Individual Trajectory of 

Educator’s Professional Development in the Context of the Concept of «Lifelong 

Learning».  

Borshchenko V., Bukhovets B., Dikhtyarenko S., Dolinskyi В., Fasolia N., Galushko 

L., Gulbs O., Hasai Y., Kapinus N., Klymova V., Kobets O., Kovalenko O., Lavrut 

O., Malieieva O., Matsokina N., Meleshko L., Oliinyk O., Pischel O., Pogorelova O., 

Poul V., Salahub L., Sheredeka G., Shynhof I., Soldatenko M., Talbot C., Todorova 

V., Torba N., Tyshakova L., Yatsenko T., Zaritskyi O., Zavhorodnia N.  
Монографію присвячено вивченню питань проектування індивідуальної 

траєкторії професійного розвитку вихователя в контексті концепції 

«навчання впродовж життя», висвітлено питання щодо розробки та 
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впровадження інноваційних технологій професійної підготовки та 

професійного розвитку педагогів.  

Упровадження монографії дає можливість застосувати підходи овганізації 

діяльності педагога за індивідуальною освітньою траєкторією, 

використвуючи сучасні форми, моделі, технології, практики організації 

дієвого науково-методичного супроводу професійного розвитку, 

самоосвітньої діяльності педагогічних працівників.  

Для фахівців, представників наукової та освітянської спільноти, для 

педагогічних і науково-педагогічних працівників  

Collective Scientific Monograph Designing an Individual Trajectory of Educator’s 

Professional Development in the Context of the Concept of «Lifelong Learning». 

Authors of the monograph:  Borshchenko V., Bukhovets B., Dikhtyarenko S., 

Dolinskyi В., Fasolia N., Galushko L., Gulbs O., Hasai Y., Kapinus N., Klymova 

V., Kobets O., Kovalenko O., Lavrut O., Malieieva O., Matsokina N., Meleshko 

L., Oliinyk O., Pischel O., Pogorelova O., Poul V., Salahub L., Sheredeka G., 

Shynhof I., Soldatenko M., Talbot C., Todorova V., Torba N., Tyshakova L., 

Yatsenko T., Zaritskyi O., Zavhorodnia N. «Development and self-development of 

teacher’s professional skills in modern conditions» B. Shneider (ed.). Dallas: USA: 

Primedia eLaunch LLC. 2021.P 165-182.  ISBN 978-1-63848-592-6. UDC  

37.091.12:005.963(082). 

 

Виробничо-практична продукція 

 (практичні посібники, методичні посібники, методичні рекомендації, 

практичні порадники тощо) 

 

Методичні рекомендації 

1. Сидоренко В.В. Методичні рекомендації до організації та проведення 

практики студентів галузі знань 053 Соціальні та поведінкові науки 

спеціальності «Психологія» 

В.В. Сидоренко, В.С. Кулішов, Н.Г. Торба 

Методичні рекомендації складаються з 5 змістовних розділів. 

Методичні рекомендації містять інформацію щодо організації практичної 

підготовки, проведення контролю та підведення підсумків різних видів 

практик галузі знань 053 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 

«Психологія», вимоги до оформлення звітів про проходження практики, їх 

захисту. 

Упровадження методичних рекомендацій сприятиме проходженню практики 

як невід’ємного складника професійної підготовки у закладах вищої освіти. 

Адресована студентам денної та заочної форм навчання першого рівня вищої 

освіти (бакалаврський) галузі знань 053 Соціальні та поведінкові науки 

спеціальності «Психологія». 

Сидоренко В.В. Методичні рекомендації до організації та проведення 

практики студентів галузі знань 053 Соціальні та поведінкові науки 
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спеціальності «Психологія» / В.В. Сидоренко, В.С. Кулішов, Н.Г. Торба. Біла 

Церква: БІНПО, 2021. 64 с. 

 

2. Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики 

для здобувачів освіти освітнього рівня «Магістр» спеціальності 053 

«Психологія»  

А.М. Лукіянчук, Н.Г. Торба 

Методичні рекомендації складаються з 7 змістових розділів. 

Навчально-методичне видання розроблене з метою забезпечення здобувачів 

освіти методичними рекомендаціями щодо проходження переддипломної 

практики як невід’ємного складника процесу підготовки магістрів у закладах 

вищої освіти. 

Упровадження методичних рекомендацій сприятиме забезпеченню 

здобувачів освіти рекомендаціями щодо проходження переддипломної 

практики як невід’ємного складника процесу підготовки магістрів у закладах 

вищої освіти. 

Адресована здобувачам освіти заочної форми навчання другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». 

         Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для 

здобувачів освіти освітнього рівня «Магістр» спеціальності 053 «Психологія» 

/ А.М. Лукіянчук, Н.Г. Торба. Біла Церква: БІНПО, 2021. 31 с. 

 

3. Методичні рекомендації до виконання та оформлення кваліфікаційної 

роботи магістра для здобувачів вищої освіти спеціальності 053 

«Психологія» заочної форми навчання 

Максимов В.М., Лукіянчук А.М.  

Методичні рекомендації складаються з  5 змістових розділів. 

Упровадження методичних рекомендацій сприятиме забезпеченню 

рекомендаціями до виконання та оформлення кваліфікаційної роботи 

магістра для здобувачів вищої освіти. 

Адресована здобувачам вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» заочної 

форми навчання. 

Методичні рекомендації до виконання та оформлення кваліфікаційної роботи 

магістра для здобувачів вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» заочної 

форми навчання / укладачі: Максимов В.М., Лукіянчук А.М. Біла Церква: 

БІНПО ДЗВО «УМО, 2021. 50 с. 

 

4. Сидоренко В.В. Методичні рекомендації до проходження науково-

педагогічної практики для здобувачів освіти освітнього рівня «Магістр» 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» спеціалізації «Педагогіка 

вищої школи» 

В.В. Сидоренко, В.С. Кулішов 

Методичні рекомендації складаються з 6 змістових розділів 
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Упровадження методичних рекомендацій сприятиме забезпеченню 

здобувачів освіти методичними рекомендаціями щодо проходження науково-

педагогічної практики як невід’ємним складником процесу підготовки 

магістрів у закладах вищої освіти. 

Адресована здобувачам освіти освітнього рівня «Магістр» спеціальності 011 

«Освітні, педагогічні науки» спеціалізації «Педагогіка вищої школи» 

              Сидоренко В.В. Методичні рекомендації до проходження науково-

педагогічної практики для здобувачів освіти освітнього рівня «Магістр» 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» спеціалізації «Педагогіка 
вищої школи» / В.В. Сидоренко, В.С. Кулішов. Біла Церква: БІНПО, 2021.-31 с. 
 
5. Методичні рекомендації до виконання та оформлення кваліфікаційної 

роботи магістра для здобувачів вищої освіти спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки (освітня програма «Педагогіка вищої школи») заочної 

форми навчання  

В.С. Кулішов, Н.В. Бабченко 

Методичні рекомендації складаються з 6 змістових розділів 

Упровадження методичних рекомендацій сприятиме забезпеченню 

методичними рекомендаціями до виконання та оформлення кваліфікаційної 

роботи магістра для здобувачів вищої освіти 

Адресована здобувачам вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні 

науки (освітня програма «Педагогіка вищої школи») заочної форми навчання 

                Методичні рекомендації до виконання та оформлення 

кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів вищої освіти спеціальності 

011 Освітні, педагогічні науки (освітня програма «Педагогіка вищої школи») 

заочної форми навчання / [упорядники] В.С. Кулішов, Н.В. Бабченко. Біла 

Церква: БІНПО, 2021. 85 с. 

 
6. Методичні рекомендації до виконання та оформлення кваліфікаційної 

роботи магістра для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «менеджмент» 

(освітня програма «Управління навчальним закладом»)  

 І.С. Грозний, О.В. Фархшатова 

Методичні рекомендації складаються з 5 змістових розділів 

Упровадження методичних рекомендацій сприятиме забезпеченню 

методичними рекомендаціями до виконання та оформлення кваліфікаційної 

роботи магістра для здобувачів вищої освіти 

Адресована здобувачам вищої освіти спеціальності 073 «менеджмент» 

(освітня програма «Управління навчальним закладом») 

           Методичні рекомендації до виконання та оформлення кваліфікаційної 

роботи магістра для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 

«менеджмент» (освітня програма «Управління навчальним закладом») / 
[упорядники] І.С. Грозний, О.В. Фархшатова. Біла Церква: БІНПО, 2021. 84 с. 
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7. Методичні рекомендації до виконання та оформлення кваліфікаційної 

роботи магістра для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 

«Менеджмент» (освітня програма «Адміністративний менеджмент»)   

І.С. Грозний, О.О.Рудич, О.В. Фархшатова  

Методичні рекомендації складаються з 6 змістових розділів 

Упровадження методичних рекомендацій сприятиме забезпеченню 

Методичні рекомендації до виконання та оформлення кваліфікаційної роботи 

магістра для здобувачів вищої освіти.  

Адресована здобувачам вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» 

(освітня программа «Адміністративний менеджмент») 

Методичні рекомендації до виконання та оформлення кваліфікаційної роботи 

магістра для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» 

(освітня программа «Адміністративний менеджмент») / [упорядники] І.С. 

Грозний, О.О.Рудич, О.В. Фархшатова. Біла Церква: БІНПО, 2021. 58 с. 

 
8. Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для 

здобувачів освіти освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент»  

І.С.Грозний, О.О.Рудич, О.В. Фархшатова 

Методичні рекомендації складаються з 6 змістових розділів 

Упровадження методичних рекомендацій сприятиме забезпеченню 

методичними рекомендаціями до проходження переддипломної практики для 

здобувачів освіти освітнього рівня «магістр». 

Адресована здобувачам освіти освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 

«Менеджмент» (освітньо-професійні програми «Адміністративний 

менеджмент», «Управління навчальним закладом») 

Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для 

здобувачів освіти освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 

«Менеджмент» (освітньо-професійні програми «Адміністративний 

менеджмент», «Управління навчальним закладом») / [упорядники] 

І.С.Грозний, О.О.Рудич, О.В. Фархшатова. Біла Церква: БІНПО, 2021. 32 с. 

 

Програми 
1. Освітньо-професійна програма «Управління навчальним закладом», галузь 

знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент» 
І.С. Грозний, О.О. Рудич, О.В. Фархшатова 
Освітньо-професійна програма складається з  6 розділів. 

Метою освітньо-професійної програми є: підготовка фахівців нового 

покоління, які здатні ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані 

задачі і практичні проблеми у сфері управління закладом освіти, їх 

підрозділів, що здійснюють роботу щодо проектування та удосконалення 

організаційної структури навчального закладу. 

Упровадження освітньо-професійної програми сприятиме розвитку 

індивідуальної освітньої траєкторії здобувача. 

Адресована: здобувачам освітнього рівня «магістр» галузь знань 07 

«Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент» 
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          Освітньо-професійна програма «Управління навчальним закладом» для 

здобувачів освітнього рівня «магістр» галузь знань 07 «Управління та 

адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент» [упорядники] І.С. Грозний, 

О.О. Рудич, О.В. Фархшатова. Біла Церква: БІНПО, 2021. 35 с. 

 
2. Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент», галузь 

знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент» 

І.С. Грозний, О.О. Рудич, О.В. Фархшатова.  

Освітньо-професійна програма складається з 6 розділів.  

Метою освітньо-професійної програми є: підготовка фахівців нового 

покоління, які здатні ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані 

задачі і практичні проблеми у сфері адміністративного управління, їх 

підрозділів, що здійснюють роботу щодо проектування та удосконалення 

організаційної структури підприємств. 

Упровадження освітньо-професійної програми сприятиме розвитку 

індивідуальної освітньої траєкторії здобувача. 

Адресована: здобувачам освітнього рівня «магістр» галузь знань 07 

«Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент» 

           Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент» для 

здобувачів освітнього рівня «магістр» галузь знань 07 «Управління та 

адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент» [упорядники] 

І.С. Грозний, О.О. Рудич, О.В. Фархшатова. Біла Церква: БІНПО, 2021. 35 с. 

 
3. Освітньо-професійна програма «Психологія», галузь знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки», спеціальність 053 «Психологія» 

М.В. Максимов, А.М. Лукіянчук, Н.Г. Торба 

Освітньо-професійна програма складається з 6 розділів. 

Метою освітньо-професійної програми є підготовка фахівців нового 

покоління, які здатні ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані 

задачі і практичні проблеми у сфері соціальних та поведінкових наук, їх 

підрозділів, що здійснюють роботу щодо формування та удосконалення 

психологічної поведінки. 

Упровадження освітньо-професійної програми сприятиме розвитку 

індивідуальної освітньої траєкторії здобувача. 

Адресована: здобувачам освітнього рівня «магістр» галузь знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 053 «Психологія»  

              Освітньо-професійна програма «Психологія» для здобувачів 

освітнього рівня «магістр» галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 

спеціальність 053 «Психологія» [упорядники] М.В. Максимов, А.М. 

Лукіянчук, Н.Г. Торба. Біла Церква: БІНПО, 2021. 35 с. 

 
4. Освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи», галузь знань 01 

Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

В.С, Кулішов, Н.В. Бабченко 

Освітньо-професійна програма складається з 6 розділів 
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Метою освітньо-професійної програми є підготовка фахівців нового 

покоління, які здатні ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані 

задачі і практичні проблеми у сфері освітніх та педагогічних наук, їх 

підрозділів, що здійснюють роботу щодо формування та удосконалення 

принципів педагогіки вищої школи. 

Упровадження освітньо-професійної програми сприятиме розвитку 

індивідуальної освітньої траєкторії здобувача. 

Адресована: здобувачам освітнього рівня «магістр» галузь знань 01 

Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

           Освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи» для 

здобувачів освітнього рівня «магістр» галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, 

спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки [упорядники] В.С, Кулішов, 

Н.В. Бабченко,  Біла Церква: БІНПО, 2021. 48 с. 

 

Цифрові програмно-методичні комплекси 

 

1. Діяльність Школи педагогічного коучингу в умовах управління 

децентралізацією освіти в Україні. Школа педагогічного коучингу як 

компетентнісна модель професійного розвитку сучасного фахівця: 

цифровий програмно-методичний комплекс  

В.Сидоренко, В. Харагірло, О. Нежинська, Н. Торба 

Цифровий програмно-методичний комплекс складається з освітньо-

професійної програми «Розвиток коучингової компетентності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О» та коуч-сесії із програмами спецкурсів. 

Упровадження цифрового програмно-методичного комплексу сприятиме 

поліпшенню принципів професійної освіти в процесі модернізації системи 

безперервної професійної освіти, організації навчання дорослих упродовж 

життя. 

Адресований: педагогам, психологам, батькам; може бути корисною 

студентам педагогічних і психологічних спеціальностей, старшокласникам, 

усім зацікавленим користувачам. 

Сидоренко В.В. Діяльність Школи педагогічного коучингу в умовах 

управління децентралізацією освіти в Україні. Школа педагогічного коучингу 

як компетентнісна модель професійного розвитку сучасного фахівця: 

цифровий програмно-методичний комплекс: В.Сидоренко, В. Харагірло, О. 

Нежинська, Н. Торба / за науковою редакцією доктора педагогічних наук 

В.В. Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2021, 210с. С. 5-21. (золота медаль 

Міжнародної виставки) 

 
2. Селф-коучинг (самонаставництво) як технологія самолідерства та 

управління професійними змінами: спецкурс. Школа педагогічного коучингу як 

компетентнісна модель професійного розвитку сучасного фахівця: цифровий 

програмно-методичний комплекс 

В.Сидоренко, В. Харагірло, О. Нежинська, Н. Торба 
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Цифровий програмно-методичний комплекс розраховано на 36 годин, 

Запропоновано проблемно-пошукові запитання і завдання для самостійної та 

індивідуальної роботи. Уміщено анкети і самотести: «Звички неефективних і 

ефективних людей», «Оцінка реалізації потреб педагога в розвитку й 

саморозвитку», «Самоменеджмент. Ефективність його використання у вашій 

роботі», «Ваші цінності,критерії і пріоритети». 

Упровадження цифрового програмно-методичного комплексу сприятиме 

безперервному професійному розвитку педагога для реалізації стратегічних 

завдань реформування освіти, Концепції «Нова українська школа» відповідно 

до основних напрямів державної політики в галузі освіти, запитів знаннєвого 

суспільства, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх 

послуг, сприянні самореалізації і самовдосконаленню в умовах соціальних 

трансформацій. 

Адресований: педагогам, психологам, батькам; може бути корисною 

студентам педагогічних і психологічних спеціальностей, старшокласникам, 

усім зацікавленим користувачам. 

Сидоренко В.В. Селф-коучинг (самонаставництво) як технологія 

самолідерства та управління професійними змінами: спецкурс. Школа 

педагогічного коучингу як компетентнісна модель професійного розвитку 

сучасного фахівця: цифровий програмно-методичний комплекс: 

В.Сидоренко, В. Харагірло, О. Нежинська, Н. Торба / за науковою редакцією 

доктора педагогічних наук В.В. Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2021, 210с. 

С. 47-112  (золота медаль Міжнародної виставки). 

 

3. Школа педагогічного коучингу як компетентнісна модель 

професійного розвитку сучасного фахівця: цифровий програмно-

методичний комплекс 

 В.Сидоренко, В. Харагірло, О. Нежинська, Н. Торба 

Цифровий програмно-методичний комплекс складається з освітньо-

професійної програми «Розвиток коучингової компетентності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О» та коуч-сесії із програмами спецкурсів. 

Упровадження цифрового програмно-методичного комплексу сприятиме 

поліпшенню принципів професійної освіти в процесі модернізації системи 

безперервної професійної освіти, організації навчання дорослих упродовж 

життя. 

Адресований: вчителям, методичним службам усіх рівнів, науковцям, 

працівникам вищих закладів освіти, організаторам післядипломної 

педагогічної освіти, слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів та установ 

системи загальної середньої освіти, а також усім, хто цікавиться питаннями 

професійного саморозвитку й самореалізації педагога Нової української 

школи. 

        Сидоренко В.В. Школа педагогічного коучингу як компетентнісна 

модель професійного розвитку сучасного фахівця: цифровий програмно-
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методичний комплекс: В.Сидоренко, В. Харагірло, О. Нежинська, Н. Торба / 

за науковою редакцією доктора педагогічних наук В.В. Сидоренко. Біла 

Церква: БІНПО, 2021, 210 с. (золота медаль Міжнародної виставки). 

 

Навчальні посібники, підручники 

 

1. Управління державним сектором економіки: навчальний посібник 

Є.Г. Карташов, І.О. Драган, Н.В. Дацій, О.В. Чумак, А.В. Антонов, І.І. 

Туболець, В.В. Іванюта, О.В. Алейнікова 

Навчальний посібник присвячено проблематиці управління державним 

сектором економіки. У посібнику виділені критерії, на основі яких 

здійснюється визначення державного сектору економіки як структурного 

елементу національної економіки та рекомендації щодо подальших напрямів 

його розвитку. 

Упровадження матеріалів навчального посібника сприятиме визначенню 

критерію адміністративно господарського управління, відповідно до якого 

виділення державного сектору економіки та його структурних елементів 

відбувається не лише за статичною формою фіксації об'єктів відповідної 

форми власності, а й врахування їх функціональних особливостей, що 

включає і динамічні характеристики його означення. 

Для фахівців державного сектору, представників наукової та освітянської 

спільноти, для педагогічних і науково-педагогічних працівників. 

Управління державним сектором економіки : [навчальний посібник] / 

Є.Г. Карташов, І.О. Драган, Н.В. Дацій, О.В. Чумак, А.В. Антонов, І.І. 

Туболець, В.В. Іванюта, О.В. Алейнікова; за заг. ред. професора Є.Г. 

Карташова. — Київ : Освіта України, 2021. — 330 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) 

 

1. Внутрішня система забезпечення якості освіти у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти: інструменти, процедури, 

заходи: навчально-методичний посібник.  

Сидоренко В.В. 

Навчально-методичний посібник присвячено проблематиці внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти. В навчально-методичному посібнику розкрито основні 

інструменти, процедури, заходи, що застосовуються в процесі забезпечення 

якості освіти. У навчально-методичному виданні презентована система якості 
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вищої та професійної (професійно-технічної) освіти у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти, що ґрунтується на системі 

стратегічного планування, перманентного внутрішнього та зовнішнього 

моніторингу, самооцінки забезпечення якості замовниками освітніх послуг, 

роботодавцями та ключовими стейкголдерами та реалізується на всіх рівнях 

структури управління Інститутом. 

Упровадження матеріалів навчально-методичного посібника сприятиме 

поліпшенню умов, які гарантують підвищення якості освіти у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. 

Для фахівців, представників наукової та освітянської спільноти, для 

педагогічних і науково-педагогічних працівників. 

Сидоренко В.В. Внутрішня система забезпечення якості освіти у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти: інструменти, 

процедури, заходи: навчально-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО, 

2021. 86 с. 

 

2. Підготовка і підвищення кваліфікації фахівців в умовах змішаного 

навчання : навчально-методичний посібник 

Сидоренко В.В. 

Навчально-методичний посібник присвячено проблемам пошуку та 

відбору ефективних методів підготовки фахівців і підвищення їх кваліфікації 

в умовах змішаного навчання. В роботі доведено, що при підготовці та 

підвищенні кваліфікації слід застосовувати проектування індивідуальних 

освітніх траєкторій, освоєння проектно-дослідницьких і комунікативних 

методів та організацію продуктивної взаємодії з усіма суб'єктами освітнього 

процесу на засадах кооперації, рівноправного співробітництва та 

співтворчості.  
Упровадження матеріалів навчально-методичного посібника сприятиме 

покращенню показників мотивації та співтворчості в освітньому процесі.  

Для фахівців, представників наукової та освітянської спільноти, для 

педагогічних і науково-педагогічних працівників. 

Сидоренко В.В. Підготовка і підвищення кваліфікації фахівців в умовах 

змішаного навчання : навчально-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО, 

2021. 42 с. 

 

3. Психологічні аспекти творчого підходу в роботі педагога сучасної 

професійної школи : навчально-методичний посібник  
Торба Н.Г.  

Навчально-методичний посібник присвячено проблемі творчого підходу 

в роботі педагогів ЗП(ПТ)О у сучасних соціально-економічних умовах. 

Творчість розглядається як інтелектуальна активність особистості, як 

сукупність психічної активності. Висвітлюється психолгічна структура 

механізму творчості та стадії творчого процесу. Приділено достатньо уваги 

питанням обдарованості підлітків та методам роботи з обдарованою молоддю 
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Упровадження матеріалів навчально-методичного посібника (методики, 

тренінг, вправи) спрямовані на визначення креативності та розвиток творчих 

здібностей здобувачів освіти. 

Для фахівців, педагогічних працівників системи ЗП(ПТ)О, які не мають 

спеціальної психолого-педагогічної освіти, практичних психологів, батьків. 

Торба Н.Г. Психологічні аспекти творчого підходу в роботі педагога 

сучасної професійної школи : навчально-методичний посібник / укладач 

Торба Н.Г. – Біла Церква: БІНПО УМО, 2021. – 111 с. 

 

4. Інноваційні педагогічні технології у професійній діяльності педагогів 

ЗП(ПТ)О: Навчально-методичний посібник. 
Харагірло В.Є. 

Навчально-методичний посібник присвячено проблемі застосування 

інноваційних технологій в педагогічній практиці. Встановлено та 

проаналізовано етапи реалізації педагогічної технології в закладах 

професійної освіти: вибір технології відповідно до поставлених цілей, 

теоретична побудова технології (планування), практична реалізація, аналіз 

отриманих результатів (корекція). З’ясовано мету впровадження 

інноваційних технологій в освітній процес закладів професійної освіти. 

Упровадження матеріалів навчально-методичного посібника сприятиме 

підвищенню результативності освітнього процесу. 

Для фахівців, представників наукової та освітянської спільноти, для 

педагогічних і науково-педагогічних працівників. 

Харагірло В.Є. Інноваційні педагогічні технології у професійній 

діяльності педагогів ЗП(ПТ)О:Навчально-методичний посібник. Біла Церква 

,2021.128С. 

 

5. Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у системі 

безперервної професійної освіти: навчально-методичний посібник.   

Сидоренко В.В. Грозний І.С., Горошкова Л.А., Лукіянчук А.М., 

Торба Н.Г., Харагірло В.Є.  

Навчально-методичний посібник присвячено проблематиці створення 

умов розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у системі 

безперервної професійної освіти, встановлено, що головний акцент повинен 

бути на системне формування й розвиток загальних (академічних, гнучких) 

психолого-педагогічних компетентностей і усвідомленій реалізації потреби 

безперервно вчитися упродовж життя. 

Упровадження матеріалів навчально-методичного посібника сприятиме 

посиленню значимості індивідуальної освітньої траєкторії особистісного і 

професійного розвитку здобувача вищої педагогічної освіти, науково-

педагогічних працівників. 
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Для фахівців, педагогів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти у контексті вдосконалення їх психолого-педагогічної компетентності. 

Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у системі 

безперервної професійної освіти: навчально-методичний посібник / 

Сидоренко В.В. Грозний І.С., Горошкова Л.А., Лукіянчук А.М., Торба Н.Г., 

Харагірло В.Є. БІНПО: Біла Церква. 2021. 179 с. 

 

6. Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О у системі післядипломної освіти 

Набок М.В., Єрмоленко А.Б., Шевчук С.С., Масліч С.В., 

Кулішов В.С. 

Вид та зміст розробки. Науково-методичний посібник. У розробці 

розкрито та теоретично обґрунтовано теоретичні засади компетентнісного 

підходу до розвитку професійної майстерності педагога закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти, модель розвитку його науково-методичної 

компетентності та її оцінювання, основні підходи до створення сучасного 

середовища професійного розвитку педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, методику впровадження 

технології науково-методичного супроводу у процесі підвищення 

професійної компетентності педагога закладу професійної (професійно-

технічної) освіти. 

Очікуваний соціальний ефект упровадження. Упровадження даної 

моделі розвитку науково-методичної компетентності педагога закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти має містити не лише компоненти 

його професійної діяльності, а повинна також бути спрямована на реалізацію 

здібностей та потенціалу особистості з урахуванням необхідних послідовних 

і прогресивних змін, спрямованих на постійне вдосконалення. Стратегічним 

орієнтиром розвитку науково-методичної компетентності педагога закладу 

професійної(професійно-технічної) освіти є максимальне врахування його 

індивідуальних особливостей, освітніх запитів і потреб, об’єктивне 

оцінювання результатів діяльності та спроможності вирішувати нові 

завдання в рамках уніфікованих і стандартизованих процедур оцінювання 

для побудови індивідуальної траєкторії розвитку, що буде спонукати, 

підтримувати і забезпечувати процеси самопізнання, самовдосконалення та 

самореалізації педагога. 

Цільова група користувачів. Матеріали видання стануть у нагоді 

науковим та науково-педагогічним працівникам системи післядипломної 

педагогічної освіти, методистам обласних навчально-методичних центрів 

професійно-технічної освіти, педагогічним працівникам закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти та усім зацікавленим у питаннях підвищення 

якості безперервної професійної освіти педагогічних працівників. 

Набок М.В., Єрмоленко А.Б., Кулішов В.С., Масліч С.В., Шевчук С.С. 

Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників 
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ЗП(ПТ)О у системі післядипломної освіти: науково-методичний посібник. 

БІНПО: Біла Церква, 2021. 101 с. 

 

7. Теоретичні і методичні аспекти проведення інтегрованих занять у 

закладі професійної освіти на засадах компетентнісного підходу 

Кулішов В.С. 

Вид та зміст розробки. Навчально-методичний посібник. У розробці 

висвітлено історичні аспекти становлення інтеграції в освіті, сутність та зміст 

сучасного інтегрованого навчання, методику проведення інтегрованих занять 

у закладі професійної освіти на засадах компетентнісного підходу. У 

додатках подано методичні розробки інтегрованих уроків з професійної 

підготовки. 

Очікуваний соціальний ефект упровадження. Навчально-методичний 

посібник розроблено на допомогу педагогам системи професійної освіти у 

контексті оновлення та удосконалення знань щодо інтеграційних процесів у 

сучасній освіті та розвитку організаційно-методичних умінь з питань 

планування, організації та проведення інтегрованих занять на засадах 

компетентнісного підходу. 

Навчально-методичний посібник «Теоретичні і методичні аспекти 

проведення інтегрованих занять у закладі професійної освіти на засадах 

компетентнісного підходу» входить до структури комплексного методичного 

забезпечення навчального модуля 3 «Дидактика професійної освіти» кафедри 

методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін на курсах 

підвищення кваліфікації у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти. 

Цільова група користувачів. Матеріали видання стануть у нагоді 

педагогічним працівникам закладів професійної освіти та всім, хто 

цікавиться питаннями упровадження інтегрованого навчання та підвищення 

якості освітнього процесу у системі професійної освіти. 

Кулішов В.С.Теоретичні і методичні аспекти проведення інтегрованих 

занять у закладі професійної освіти на засадах компетентнісного підходу: 

навчально-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН 

України, 2021. 68 с. 

 

8. Навчально-методична діяльність педагога ЗП(ПТ)О на засадах 

компетентнісного підходу 

Шевчук С.С. 

Вид та зміст розробки. Навчально-методичний посібник. Зміст 
даної розробки відображає сучасні тенденції планування, організації та 
здійснення освітньої діяльності у ЗП(ПТ)О на основі компетентнісного 
підходу, містить інформацію щодо сутності компетентнісного підходу в 
освіті, методики організації та проведення інтерактивних аудиторних 
занять і позааудиторних навчальних заходів, реалізації сучасних освітніх 
практик у методичну діяльність педагогічних працівників ЗП(ПТ)О на 
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основі компетентнісного підходу. Навчально-методичний посібник 
входить до структури комплексного методичного забезпечення 
навчального модуля 4 «Сучасні освітні практики» кафедри методики 
професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін (МПО та СГД) 
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти (БІНПО).  

Очікуваний соціальний ефект упровадження. Мета розробки 
даного навчально-методичного посібника: формування, оновлення, 
поглиблення та систематизація знань, розвиток та удосконалення умінь 
педагогічних працівників ЗП(ПТ)О із планування, організації та 
здійснення навчально-методичної діяльності педагогічних працівників 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти на основі 
компетентнісного підходу.  

Основні положення даного посібника носять як науково-
методичний, так і практико-зорієнтований характер, і покликані 
сприяти більш чіткому та систематизованому представленню про 
навчально-організаційну і методичну діяльність педагога професійної 
школи.  

Цільова група користувачів. Матеріали даного посібника стануть у 

нагоді педагогічним працівникам ЗП(ПТ)О (викладачам професійно-

теоретичної підготовки, майстрам виробничого навчання, методистам і 

керівникам ЗП(ПТ)О). 

Шевчук С.С. Навчально-методична діяльність педагога ЗП(ПТ)О на 

засадах компетентнісного підходу: Навчально-методичний посібник. БІНПО: 

Біла Церква, 2021. 68 с. 

 

9. Дидактика професійної освіти: практико-зорієнтований аспект 

Шевчук С.С., Кулішов В.С. 

Вид та зміст розробки. Навчально-методичний посібник. Зміст даного 

навчально-методичного посібника відображає сучасні тенденції з методики 

формування ключових і фахових компетентностей майбутніх кваліфікованих 

робітників у закладах професійної освіти, містить інформацію щодо сутності 

компетентнісного і технологічного підходів в освіти, методики організації та 

проведення інтерактивних аудиторних занять і позааудиторних навчальних 

заходів, методики професійної підготовки  кваліфікованих фахівців в умовах 

сучасного підприємства на засадах компетентнісного підходу. 

Навчально-методичний посібник «Дидактика професійної освіти: 

практико-зорієнтований аспект» входить до структури комплексного 

методичного забезпечення навчального модуля 3 «Дидактика професійної 

освіти» кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін (МПО та СГД) Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти (БІНПО). 

Очікуваний соціальний ефект упровадження. Мета цієї розробки: 

формування, оновлення, поглиблення та систематизація знань, розвиток та 

удосконалення умінь педагогічних працівників із планування, організації та 
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здійснення освітнього процесу у закладах професійної освіти на засадах 

компетентнісного, інтегрованого та технологічного підходів. Основні 

положення даного посібника носять як науково-методичний, так і практико-

зорієнтований характер, і покликані сприяти більш чіткому та 

систематизованому представленню про освітню діяльність педагога 

професійної школи. 

Цільова група користувачів. Матеріали даного посібника стануть у 

нагоді педагогічним працівникам і керівникам закладів професійної та 

передвищої фахової освіти, методистам навчально-методичних центрів ПТО, 

персоналу, що здійснює професійну підготовку в умовах сучасного 

підприємства (установи сфери послуг). 

Шевчук С.С., Кулішов В.С. Дидактика професійної освіти: практико-

зорієнтований аспект: навчально-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО 

ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 215 с. 

 

10. Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних 

працівників у контексті реформування системи професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Упорядкування А.Б. Єрмоленко, В.С. Кулішов, І.В. Кучерак. 

Вид та зміст розробки. Збірник робочих навчальних програм 

спецкурсів. Збірник включає 19 робочих навчальних програм спецкурсів. Ця 

розробка дає можливість створити для педагогів ЗП(ПТ)О в процесі 

курсового підвищення кваліфікації сприятливі умови для розвитку їх 

науково-методичної компетентності  шляхом удосконалення освітнього 

середовища з метою задоволення професійних потреб педагогів, створення  

можливостей для розвитку їх творчого потенціалу, диференціації та 

індивідуалізації процесу навчання. 

Матеріали збірника  є актуальними, виконані на високому науково-

методичному рівні, містять варіативну складову і адресну спрямованість 

курсового підвищення кваліфікації на базі Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти. Робочі навчальні програми спецкурсів 

розроблено у рамках забезпечення навчальних модулів «Дидактика 

професійної освіти» та «Освітні інновації в професійній діяльності педагога 

професійної(професійно-технічної) освіти». 

Очікуваний соціальний ефект упровадження. Представлений збірник 

робочих навчальних програм спецкурсів сформовано відповідно до запитів 

слухачів курсів підвищення кваліфікації у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти у процесі коригування змістового 

компоненту підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками 

кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін. 

Цільова група користувачів. Для педагогів, методистів, керівних кадрів 

системи П(ПТ)О, а також усіх зацікавлених у підвищенні якості безперервної 

професійної освіти педагогічних працівників. 
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Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників 

у контексті реформування системи професійної (професійно-технічної) 

освіти: збірник робочих навчальних програм спецкурсів. Упорядкування 

А.Б. Єрмоленко, В.С. Кулішов, І.В. Кучерак. Біла Церква: БІНПО, 2021. 

300 с. 

 

11. Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій  
Івашев Є.В., Сахно О.В., Грядуща В.В., Денисова А.В., Лукіянчук 

А.М., Удовик С.І. 

Навчальний посібник створено у відповідності до пріоритетних напрямів 

діяльності Міністерства освіти і науки України у сфері цифровізації освіти. У 

ньому подано концептуальні аспекти дослідження сутності цифровізації та її 

ролі в розвитку освіти, запропоновано модель розвитку цифрової 

компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, окреслено аспекти використання різноманітних цифрових 

технологій в освітньому процесі закладу освіти, а також упровадження в 

освітній процес підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти курсів за вибором та 

короткострокових тематичних авторських курсів. 

Навчальний посібник адресовано педагогічним працівникам закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. Його зміст рекомендовано для 

широкого кола педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників, до 

сфери професійної діяльності та наукових інтересів яких належать питання 

розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників, а також 

цифровізації вітчизняної системи освіти. 

Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти засобами інформаційно-

комунікаційних технологій: навчальний посібник / Івашев Є.В., Сахно О.В., 

Грядуща В.В., Денисова А.В., Лукіянчук А.М., Удовик С.І. Біла Церква: БІНПО, 

2021. 258 с.  

 

Навчальні підручники у міжнародних виданнях 

 

1. Artificial Intelligence Silesian University of Technology 

Ihor Hroznyi 

Навчальний підручник присвячено проблематиці цифровізації та 

впровадження штучного інтелекту в освітньому процесі. Встановлено, для 

такої інтеграції програми професійного розвитку викладачів мають 

передбачатися навчання роботи з освітніми платформами та оптимального 

поєднання їх ресурсів і можливостей із більш традиційними технологіями 

навчання. 

Упровадження матеріалів навчального підручника сприятиме поширенню 

процесів цифровізації в освітньому процесі. 
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Для фахівців, представників наукової та освітянської спільноти, для 

педагогічних і науково-педагогічних працівників. 

Ihor Hroznyi Artificial Intelligence Silesian University of Technology: ISBN 978-

83-66489-58-5 Publisher: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. ul. 

Głowackiego 35/341, 20-060 Lublin 2021, P.122 www.wydawnictwo-tygiel.pl 
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