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ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА  

БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УМО» НАПН УКРАЇНИ 

СИДОРЕНКО ВІКТОРІЇ ВІКТОРІВНИ  

НА ЗБОРАХ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ  

ЗА 2020 РІК 
 

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ 

 

Упродовж 2020 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» для організації освітнього 

процесу педагогів професійно-технічної та фахової передвищої освіти створено 

єдину інформаційно-комунікаційну 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 інформаційнокомунікаційна екосистема включає: LMS 

“Профосвіта”, інформаційно-аналітичний ресурс “Методична скарбничка”, 

Віртуальну школу педагогічного коучингу, онлайн консультпункт «Новітні 

виробничі технології», цифрові освітні курси, цифрові програмно-методичні 

комплекси, персональні веб-ресурси викладачів тощо. Професійна 

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

зареєстровано більше 5000 учасників) як освітньо-цифрового середовища 

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

ключових, предметних і міжпредметних компетентностей, формування 

європейських цінностей та вдосконаленні зовнішніх комунікацій між 

надавачами освітніх послуг, їхніми замовниками та ключовими стейкґолдерами, 

формування навичок використовувати цифрові засоби, нарощувати обсяги 

інформації, створювати власні цифрові продукти.  

У БІНПО в умовах карантинних заходів для 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. Додатково організовано віртуальні комунікативні майданчик для 

проведення онлайн-занять із застосуванням програм відеокоференцій, зокрема 

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

тощо. За необхідності проводиться анкетування та онлайн-інтерв’ювання, 

зокрема ресурсу https://ovr.com.ua.  

Безперечною перевагою використання платформи є доступність матеріалів 

і навчальних інструментів у будь-якому місці за наявності виходу в Інтернет і 

відповідних паролів. 
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ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ  

       Підготовка здобувачів на першому (бакалаврському) і  

другому (магістерському) рівнях вищої освіти 

  

Освітня діяльність у БІНПО здійснюється за двома напрямами: підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників галузі знань 01 «Освіта» та підготовка 

здобувачів освіти на рівні бакалавра і магістра за спеціальностями 

015 «Професійна освіта», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 010 «Науки про 

освіту» (Ліцензія від 15.11.2016 р., витяг з Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої 

освіти ЛВ № 01395-000242). 

Ліцензований обсяг місць за формами навчання становить 830 осіб. 

Головними завданнями організації освітнього процесу на рівні сучасних 

вимог у 2020 р. були: 

 підготовка всебічно розвиненої особистості, здатної до вибору 

індивідуальної освітньої траєкторії, навчання впродовж усього життя, розвиток 

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

професійні компетентності відповідно до її інтересів, здібностей, можливостей, 

потреб національної економіки та суспільства; 

 організація людино(студенто)центрованого освітнього середовища на 

компетентнісній основі з урахуванням досвіду, потенційних можливостей, 

інтересів і здібностей замовників освітніх послуг, яке забезпечує інноваційність, 

доступність, прозорість, гнучкість і відкритість освітнього процесу; 

 проведення освітньої, наукової, методичної тощо роботи з реалізації 

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

визначення шляхів розвитку ключових компетентностей фахівців, їхнього 

безперервного професійного розвитку впродовж життя шляхом формальної, 

неформальної та інформальної освіти; 

 забезпечення інтеграції освітнього процесу, науки і виробництва із 

залученням до освітнього процесу висококваліфікованих працівників 

виробництва та сфери послуг; 

 провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових 

досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, 

підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих 

результатів в освітньому процесі тощо. 

Освітній процес в Інституті ґрунтується з урахуванням основних 

системоутворювальних принципів побудови відкритої освіти, зокрема сприяння 

сталому розвитку, доступності освіти, студенто(людино)центрованого навчання, 

безперервності, системності, гуманізації, варіативності, модульності, 

випереджувального професійного розвитку, академічної доброчесності, 

індивідуалізації і диференціації, моніторингу якості тощо.  

У 2020 р. освітню діяльність БІНПО побудовано за кластерним підходом 

як основною формою взаємодії і партнерства між усіма учасниками професійної 
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спільноти, трансформація від лінійної до мережевої (кластерної) моделі 

безперервного професійного розвитку фахівців, інтеграція ресурсів і потенціалів 

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

освітніх послуг з юридичними та фізичними особами. Освітній процес 

здійснюється за денною та заочною формами навчання. 

Підготовка фахівців здійснюється за бакалаврським та магістерським 

рівнями вищої освіти. 

Студенти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти здобувають вищу 

освіту за спеціальностями 053 Психологія, 015 Професійна освіта (Дизайн); 

другого (магістерського) рівня вищої освіти – за спеціальностями 073 

Менеджмент (Управління навчальними закладами), 073 Менеджмент 

(Адміністративний менеджмент), 053 Психологія. 

Рух контингенту студентів у 2020 р. представлено у таблиці 1. 

 
 

Особлива увага в інституті приділяється удосконаленню організації 

освітнього процесу, впровадженню нових технологій і методів, властивих 

відомим вітчизняним та європейським закладам вищої освіти. 

Освітній процес забезпечують викладачі кафедр: 

 педагогіки, психології та менеджменту; 

 методики професійного навчання та соціально-гуманітарних 

дисциплін; 

 технологій навчання, охорони праці та дизайну. 

Оцінюючи в цілому рівень організації та науково-методичного 

забезпечення освітнього процесу, слід сказати, що інститут успішно реалізує 

програмні заходи: гнучко та оперативно вносяться необхідні зміни до робочих 
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навчальних планів та програм дисциплін, покращується рівень інформаційного 

забезпечення й опанування науково-педагогічними працівниками сучасних 

технологій освітнього процесу, оцінювання результатів засвоєння студентами 

знань, умінь та навичок. 

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

в реалізації студентами навчальних планів та робочих програм дисциплін 

складав 100%. Академічна заборгованість відсутня.  

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

бакалавра, 58 осіб – диплом магістра.  

Одним із головних завдань у 2020-2021 року визначено формування 

якісного контингенту студентів, з метою збереження та збільшення 

контингенту студентів підсилено увагу профорієнтаційній роботі.  

Основною метою цих заходів є презентація для широких кіл населення 

міста та області досягнень БІНПО, допомога абітурієнтам при свідомому виборі 

майбутньої професії та закладу вищої освіти. Постійна профорієнтаційна робота 

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

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

закладами фахової освіти різних регіонів України, заходи інституту широко 

висвітлюються у соціальних мережах тощо.  

Інститутом проведена значна робота в усіх напрямах. Проте, сьогодення 

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

освіти зокрема. В першу чергу, це відповідність рівня підготовки викладацького 

складу та якості освіти потребам ринку праці. Нагальною потребою для 

колективу науково-педагогічних кадрів постає завдання по створенню 

електронних підручників, навчальних посібників та методичних розробок. 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ ІЗ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

 

 

У БІНПО освітній процес було максимально компетенізовано, 

зорієнтовано на запити і потреби споживачів освітніх послуг, побудовано на 

засадах компетентнісного, особистісно-зорієнтованого та андрагогічного 

підходів, при цьому надається перевага 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.  

Освітній процес побудовано на розроблених структурних моделях 

підвищення кваліфікації (одноетапна, двоетапна, триетапна), які враховують 

форми і терміни навчання, обсяги і зміст освітньо-професійних програм та 

категорію слухачів. Основними формами підвищення кваліфікації фахівців 

стали: 1)  очна форма підвищення кваліфікації; 2) дистанційна форма 

підвищення кваліфікації; 3) очно-дистанційна форма; 4) заочна форма; 5) 
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стажування; 6) індивідуальна (педагогічний патронаж, на робочому місці (на 

виробництві). 

Основним контингентом слухачів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників БІНПО є викладачі професійно-теоретичної підготовки, майстри 

виробничого навчання, старші майстри ЗП(ПТ)О.  

У 2020 році за держбюджетом заплановано 3 категорії слухачів: майстри 

виробничого навчання, викладачі професійно-теоретичної підготовки та старші 

майстри ЗП(ПТ)О в обсязі 2000 осіб (таблиця 1) на базі НМЦ ПТО у Волинській, 

Закарпатській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, 

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

Черкаській, Херсонській та Харківській та НМК у м. Київ.. 

Станом на 31.12.2020 р. за бюджетною формою зараховано 2 000 осіб 

(100%) і випущено 1997 осіб (99,85%), у т.ч. за очною формою – відповідно – 51 

особа і 51 особа, за заочною формою відповідно – 1193 особи і 1190 осіб, за очно-

дистанційною формою – відповідно – 756 осіб і 756 осіб, відраховано три особи: 

за заочною формою – 1 особу у зв’язку з прийняттям на військову службу за 

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

Таблиця 1 

Контингент слухачів КПК у 2020 році 

№ 

з/п 
Категорії слухачів 

Кількість 

слухачів 

Кількість 

груп 

Форма 

навчання 

1 2 3 4 5 

1. 
Старші майстри закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

37 1 Заочна 

35 1 Очно-дистанційна 

2. 

Майстри виробничого 

навчання закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

720 26 Заочна 

401 15 Очно-дистанційна 

26 1 Очна  

3. 

Викладачі професійно-

теоретичної підготовки 

закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

433 17 Заочна 

323 12 
Очно-

дистанційна 

25 1 Очна  

Разом: 2000 74  

Невідповідність фактичного виконання плановим показникам підвищення 

кваліфікації кадрів за кошти державного бюджету за кількістю слухачів та 

формами підвищення кваліфікації пов’язана з коригуванням обласними НМЦ 

ПТО запланованої раніше кількості слухачів курсів підвищення кваліфікації 

через відсутність належного фінансування та плинність кадрів окремих 
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працівників, включених у план-графік на 2020 р. 

Таким чином, кількість слухачів курсів підвищення кваліфікації за очно-

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

заочної форми навчання збільшено з 1190 до 1193 осіб. 

 

 
 

Підвищення кваліфікації слухачів у БІНПО в 2020 р. здійснювалось на 

основі нових освітньо-професійних програм (затверджених Вченою радою 

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

планів, робочих програм навчальних модулів, розкладів занять відповідно до 

Плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних 

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

(схваленого Вченою радою БІНПО ДЗВО «УМО», протокол № 5 від 29.11.2019 

року і затвердженого президентом НАПН України 05.12.2019 р.).  

В умовах карантинних заходів освітній процес у БІНПО здійснювався 

відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти України на 2020 

рік та затверджених розкладів занять груп на LMS «Профосвіта» (режим 

доступу profosvita.org). 

Для організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

шляхом формальної і неформальної освіти використовувалась 

презентативна й освітня локації LMS «Профосвіта». Освітньо-цифрове 

середовище платформи «Профосвіта» включає в себе засоби навчання, 

розроблені й зреалізовані на базі андрагогічних, інтерактивних, цифрових та 

акмеологічних технологій. Освітня локація платформи «Профосвіта» уміщує 

категорії слухачів курсів підвищення кваліфікації із персональними веб-

ресурсами тьюторів, викладачів та кураторів контенту, в основі яких – цифрові 

освітні курси.  



7 

 

Структура персональних веб-ресурсів викладачів представлена 

наступними складниками:  

- організація освітнього процесу (інструктивно-методичні матеріали, які 

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

облікові картки слухачів, контактну інформацію тьютора та викладачів груп, 

тематику випускних робіт за напрямами кафедр, графіків освітнього процесу, 

етапи проходження курсів підвищення кваліфікації тощо); 

- навчальні модулі згідно з навчальним планом (інформація надається 

викладачами груп згідно з розкладами, містить матеріали для самостійної та 

індивідуальної роботи, питання для самоконтролю, додаткові матеріали за 

тематикою тощо); 

- агрегатор результатів про розвинуті/удосконалені в процесі навчання 

компетентності; 

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

самоконтролю, рефлексійні анкети тощо); 

- інші додатки і програми для вивчення матеріалу і відпрацювання 

навичок (у т.ч. за додатковими посиланнями).  

Додатково організовано віртуальні комунікативні майданчики для 

проведення онлайн-занять із застосуванням програм відеокоференцій 

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

З початку 2020 р. на платформі «Профосвіта» науково-педагогічними 

працівниками інституту створено понад 100 веб-ресурсів для груп слухачів 

курсів підвищення кваліфікації за категоріями: «Старші майстри закладів 

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

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

професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-

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

 

Старші майстри
Майстри виробничого 

навчання

Викладачі професійно-
теоретичної підготовки

Педагогічні працівники 
фахової передвищої освіти

Старші майстри закладів 
ПО

Майстри виробничого 
навчання

Викладачі професійно-
теоретичної підготовки

Педагогічні працівники 
фахової передвищої 
освіти

23%

34%

3%

40%
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Схема. 1. Веб-ресурси для слухачів курсів підвищення кваліфікації на освітній 

платформі «Профосвіта» 

 

Серед цифрових технологій, які використовуються в освітньому процесі 

БІНПО, найпоширенішими в 2020 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; 

 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. 

З метою здійснення науково-методичного супроводу безперервного 

професійного розвитку фахівців, надання їм методичної, організаційної та 

дорадницької допомоги по впровадженню педагогічних інновацій, узагальнення 

перспективного досвіду, оволодіння новітніми виробничими технологіями 

створено інформаційно-методичний ресурс «Методична скарбничка». 

Сформований банк кращих педагогічних практик за професіями, який включає: 

 уроки професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки; 

 банк матеріалів кращих освітніх практик за професіями: 

 інструкційно-технологічні картки,  презентації; 

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/
https://www.copyscape.com/
https://unicheck.com/
https://www.plag.lv/
https://profosvita.org/mod/page/view.php?id=7984
https://profosvita.org/mod/page/view.php?id=7984
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 електронне портфоліо «Державно-приватне партнерство партнерство в 

професійній освіті як умова розвитку конкурентоздатного працівника»; 

 контрольно-аналітичні  та інші методичні матеріали, які допоможуть різним 

категоріям фахівців  у практичній діяльності. 

У «Методичні скарбничці» матеріали кращих освітніх практик 

представлені закладами професійної (професійно-технічної) освіти 24 областей 

України (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Матеріали кращих освітніх практик закладів професійної (ПТ) освіти в 

інформаційно-методичному ресурсі «Методична скарбничка» 

 

Усього вивчено, узагальнено й представлено в «Методичній скарбничці» 

1400 перспективних досвідів   в  електронному  та близько 400 в паперовому 

варіантах. 

Створені мультимедійні інформаційні ресурси сучасних технологій 

виробництва  для   впровадження в освітній процес закладів професійної освіти  

для 47 професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійної 

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

відеоролики та 3Д фільми. Інформаційні матеріали по новітнім виробничим 

технологіям створюються також за результатами відвідування  спеціалізованих 

виставок.   

У січні 2020 року відкрито онлайн консультпункт   «Новітні виробничі 

технології» для слухачів курсів підвищення кваліфікації за різними формами 

навчання.  Складено графік проведення консультацій. Учасники консультацій 

можуть отримати інформацію щодо новітніх  технологій, передового досвіду 

педагогічних працівників з різних професій. 

У 2020 році на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти функціонують: Студія корпоративного тимбілдингу, онлайн Академія 

цифрових технологій, Школа педагогічного коучингу, Школа лідерів 

професійної освіти. 
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Однією сучасних моделей підвищення кваліфікаці є Віртуальна школа 

педагогічного коучингу, яку відкрито для реалізації завдань науково-дослідної 

роботи Інституту та на базі Науково-методичного центру професійно-технічної 

освіти Рівненської області. Розроблено Положення «Про віртуальну школу 

педагогічного коучингу в системі післядипломної освіти», експериментальну 

навчальну програму розвитку психолого-педагогічної компетентності фахівців у 

системі безперервної професійної освіти, робочий зошит слухача «Розвиток 

психолого-педагогічної компетентності». Серед видів навчальних занять 

поширені інтерактивні лекції, майстер-класи, вебінари, тренінги, практичні 

заняття, самостійна робота. Учасниками Віртуальної школи педагогічного 

коучингу було виконано самостійний проєкт «Проєктування власної траєкторії 

професійного розвитку». Аналіз анкет, робочих зошитів слухачів Віртуальної 

школи педагогічного коучингу свідчить про ефективність її роботи. 

Віртуальна школа педагогічного коучингу це: 

 новий формат взаємодії, що став особливо актуальним в умовах 

пандемії; 

 інноваційна форма науково-методичного супроводу з використанням 

технологій формальної, неформальної та інформальної освіти; 

 безперервний професійний розвиток кожного учасника школи за 

індивідуальною освітньою траєкторією з урахуванням його професійних 

запитів і потреб, потенційних можливостей і ресурсів; 

 професійна гнучкість та адаптивність до змін, адже в умовах кризи 

компетентностей, зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг 

зможе продуктивно діяти гнучкий і адаптивний, готовий до 

впровадження освітніх інновацій педагог 

 плекання кожного з нас як особистості і акме-професіонала. 

Продуктивнсть діяльності Школи педагогічного коучингу для 

підготовки інноваційного, вмотивованого, конкурентоспроможного 

педагога професійної освіти підтверджено такими показники проведеного 

вступного та заключного моніторингу: 

 збільшення у педагогів професійної стресостійкості до змін, освітніх 

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

• підвищення мотивації до безперервного професійного розвитку, який став 

системним, цілеспрямованим для реалізації власних проєктів (програм) за 

індивідуальною освітньою траєкторією (на 68%); 

• збільшення кількості професійних ініціатив, інноваційних навчально-

методичних продуктів у формі авторських персонал-технологій, методів 

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

• збільшення активності педагогів у заходах міжкурсового періоду, 

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

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

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

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

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

діяльності Школи педагогічного коучингу, здобутки ії перших випускників –

профтехосвітян Рівненщини було представлено на Президії НАПН 17 грудня 

2020р у доповіді директора НМЦ ПТО у Рівненської області Бондарчук В.М. 

З метою комплексної реалізації програми дослідно-експериментальної 

роботи, розв’язання поставлених завдань було сплановано і зреалізовано 

систему практико зорієнтованих міжкурсових заходів, що обєднали навколо 

себе більше 7500 освітян. 

Упродовж квітня 2020 року у період проведення обмежувальних заходів  

щочетверга організовано Освітній івент з онлайн-трансляцією. Було 

зареєстровано 1100 учасників з 19 областей України та м. Києва.  

Організовано та проведено Міжнародні та Всекраїнські заходи: 

дискусійна панель і міжнародний освітній краудсорсинг на Міжнародних 

виставках, 2 Міжнародні конференції, 3 Всеукраїнські конференції з онлайн-

трансляцією, залучили до цих заходів 47 міжнародних учасників, понад 2600 

вітчизняних представників вітчизняних закладів освіти. Зокрема проведено 

п’яту ювілейну Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію 

«Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної 

освіти». Представлено 124 доповіді від вітчизняних та зарубіжних навчальних 

закладів та організацій. В роботі конференції взяли участь понад 500 науково-

педагогічних та педагогічних працівників, 30 закордонних учасників з 

Азербайджана, Біларусії, Грузії, Казахстана, Латвії, Естонія, Польщі, США, 

Фінляндії. 19 лютого 2020року проведено Всеукраїнський коворкінг з онлайн-

трансляцією: «Використання хмарних технологій в освітньому процесі закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти». Участь у заході взяли 150 освітян із 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти Полтавської, Донецької, 

Кіровоградської, Волинської, Закарпатської, Одеської, Херсонської, Сумської 

областей. Для педагогів професійної (професійно-технічної) освіти організовано 

й проведено 8 регіональних семінарів, конференцій, круглих столів, майстер-

класів  

У зазначений період укладено 130 договорів (угод) про співпрацю із 

замовниками освітніх послуг, 8 угод із закордонними закладами освіти.  

У 2020 році 2783 особи педагогічних працівників фахової передвищої 

освіти пройшли навчання за авторською короткотерміновою варіабельною 

програмою ПК педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти 

«Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних 

працівників закладів фахової передвищої освіти»: 1348 (за дистанційною 

моделлю навчання), 1099 (за очною моделлю навчання). 

Програма підвищення кваліфікації для педагогічних працівників 

закладів фахової передвищої освіти є короткотерміновою (30 год., 1 ЄКТС-

кредит), після усішного опанування програми набуваються або 

вдосконалюються професійні (фахові, предметні) компетентності. 

Варіабельність програми підвищення кваліфікації для педагогічних 

працівників закладів фахової передвищої освіти, тобто змінність, 
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взаємозамінність і взаємодовнюваність її змістових складників (тем, спецкурсів), 

дає можливість швидко реагувати на запити споживачів освітніх послуг та 

ключових стейкхолдерів, ураховувати їхні здібності, професійні потреби, запити, 

вибудовувати професійний розвиток фахівців за індивідуальною освітньою 

траєкторією. 

Роботодавці і ключові стейкхолдери безпосередньо та/або через свої 

об’єднання були залучені до процесу періодичного перегляду програми ПК 

та інших процедур забезпечення її якості як партнери. 

Програму підвищення кваліфікації успішно апробовано в групах слухачів 

КПК закладів фахової передвищої освіти на основі угод про співрацю між 

БІНПО і закладами фахової передвищої освіти. 

У 2020 році з урахуванням інноваційних освітніх викликів, запитів 

замовників освітніх послуг і ключових стейкґолдерів розроблено цифровий 

програмно-методичний комплекс «Розвиток професійних (предметних) 

компетентностей педагога фахової передвищої освіти в умовах 

діджиталізації», що включає Програму підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів фахової передвищої освіти та робочі навчальні програми 

спецкурсів «Менеджмент і лідерство в освіті дорослих», «Методика викладання 

фахових дисциплін», «Основи андрагогіки. Особливості роботи із здобувачами 

фахової передвищої освіти», «Інклюзія. Робота із студентами з особливими 

освітніми потребами», «Цифрові технології в освіті». Матеріали комплексу 

можуть бути опановані замовниками освітніх послуг в off-line і on-line режимах 

та всебічно сприятимуть розвитку їхньої андрагогічної, інклюзивної, 

управлінської, методичної, цифрової компетентностей в системі формальної, 

неформальної та інформальної освіти. 
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ (ПРЕДМЕТНИХ) КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГА 

ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ: цифровий програмно-

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

О.Ковальчук / за науковою редакцією доктора педагогічних наук В.В. Сидоренко. К.: 

Агроосвіта, 2020.  

Цифровий програмно-методичний комплекс 23 листопада 2020 року 

нагороджено золотою медаллю Міжнародної спеціалізованої виставки 

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

навчання, проєктів, програм і технологій для вдосконалення та підвищення 

ефективності освітнього процесу». 

 

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 

Використання технологій моніторингу та оцінювання задоволеності 

замовників освітніх послуг та ключових стейкґолдерів допомагає забезпечити 

якість підвищення кваліфікації фахівців та досягти конкурентних переваг на 

ринку освітніх послуг. Проведено дорадчий моніторинг, який, за визначенням 

програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ повинен бути сфокусованим на 

вивченні роботи партнерства, плануванні та реалізації запланованих заходів, 

пріоритетах, методології, виконанні завдань та досягненні результатів.  



13 

 

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

респондентами. Анкетування проведено в групах майстрів виробничого 

навчання і викладачів професійно-теоретичної підготовки ЗП(ПТ)О.  

До проведення моніторингових досліджень якості професійного розвитку 

фахівців шляхом формальної і неформальної освіти залучались навчально-

методичні центри професійно-технічної освіти у Волинській, Закарпатській, 

Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, 

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

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

працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти тощо. 

Кількісні абсолютні та відносні показники надали можливіть здійснити їх 

оперативне коригування та підвищити рівень задоволеності замовників 

(отримувачів) освітніх послуг. Так, станом на червень 2020 року узагальнено 

відповіді, надані 625 респондентами. Анкетування проведено в групах майстрів 

виробничого навчання і викладачів професійно-теоретичної підготовки закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти.  

Переважна більшість опитаних (85,7 %) вважає, що рівень їхнього фахової 

компетентності після закінчення курсів підвищення кваліфікації як форми 

безперервної освіти суттєво підвищився; 13,5% респондентів обрали варіант 

«підвищився несуттєво»;  лише 0,8 % вважає, що залишилась без змін (see fig. 3).  

 

 
 

Рис 3. Рівень фахової компетентності фахівців після проходження 

курсів підвищення кваліфікації 

З отриманими результатами також корелюють результати діагностики 

загального рівня досягнення результатів навчання на курсах підвищення 

кваліфікації слухачів. Зазначимо, що із 625 респондентів 97,5% опитаних вказали 

на практичну орієнтацію занять, бажання використовувати отримані знання, 

сформовані вміння і навички у своїй подальшій професійній діяльності, 2,5% - 

затруднились відповісти (рис.4). 
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Рис 4. Діагностика практичної спрямованості на курсах підвищення кваліфікації 

Найбільш продуктивними респонденти вважають такі форми формальної 

освіти (see fig. 5): обмін перспективним досвідом роботи (85,8%), семінарські 

заняття 71,6%, теоретичні заняття, лекції (67,6%), самостійна робота за 

індивідуальною освітньою траєкторією (51,5 %), тренінги, майстер-класи (45,4 

%), науково-дослідна робота під керівництвом викладача (26,9 %). 
 

 

Рисунок 5. Продуктивні форми формальної освіти для безперервного розвитку 

фахівців 

Інтенсивність (напруженість) освітнього процесу в цілому вважають 

оптимальною 81,8%, дуже високою – 18,2%. 
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Самооцінку слухачами розвитку ключових компетентностей на курсах підвищення 

Аналіз отриманих даних показників кластеру системи міжособистісних 

відносин «викладач-слухач» свідчить про позитивну оцінку задоволеності 

замовників (споживачів) освітніх послуг роботою викладацького складу на 

курсах підвищення кваліфікації, що також підтверджується висловленням 

схвальних відгуків щодо конкретних викладачів. 

Систематичний моніторинг якості освітніх послуг дає можливість 

стверджувати про відповідність альтернативних моделей, форм підвищення 

кваліфікації змісту потребам і запитам замовників освітніх послуг, доцільність 

технологій формальної і неформальної освіти. 

 

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

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

м. Києві. 

Таблиця 4. Контингент слухачів КПК у 2021 р. 

№ з/п НМЦ ПТО (у областях) План 

1 2 3 

1.  Волинська 93 

2.  Донецька 192 

3.  Дніпропетровська 303 

4.  Житомирська 110 

5.  Закарпатська 60 

6.  Киівська  101 

7.  Кіровоградська 115 

8.  Луганська 80 

9.  м. Київ  178 

10.  Миколаївська 130 

11.  Одеська 177 

12.  Полтавська 168 

13.  Рівненська 88 

14.  Сумська 100 
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15.  Харківська 111 

16.  Херсонська 94 

17.  Черкаська 145 

18.  Чернігівська 79 

 
Разом: 2324 

 

 
 

 

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

категорії слухачів: майстри виробничого навчання, викладачі професійно-

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

5). 

Таблиця 5. Напрями та категорії слухачів курсів підвищення 

 кваліфікації БІНПО на 2021 рік 

 
№ 

з/п 
Категорії слухачів 

Кількість 

слухачів 

Кількість 

груп 
Форма навчання 

1 2 3 4 5 

1. 

Старші майстри закладів 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

29 1 Заочна 

39 2 
Очно-

дистанційна 

2. 

Майстри виробничого 

навчання закладів 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

436 15 Заочна 

781 28 
Очно-

дистанційна 

25 1 Очна  

3. 
Викладачі професійно-

теоретичної підготовки 
263 9 Заочна 
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закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

390 15 
Очно-

дистанційна 

37 1 Очна  

Разом: 2000 71  

 

 

У 2021 році у БІНПО для науково-методичного супроводу безперервного 

професійного розвитку педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти передбачено реалізацію таких завдань: 

- розроблення професійних профілів різних категорій педагогічних 

працівників ЗПО (викладач, майстер виробничого навчання, педагог 

професійного навчання, старший майстер, керівники ЗПО) із визначеними 

компетентностями, що відповідають сучасним і перспективним завданням 

реформування П(ПТ) освіти; 

- модернізація змісту, форм, моделей підготовки, перепідготовки, 

підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників з урахуванням 

державних стандартів професійно-технічної освіти; 

- розроблення інноваційного науково-методичного забезпечення 

підвищення кваліфікації різних категорій, керівників та педагогічних 

працівників; 

- розроблення інструментарію маркетингу освітніх послуг, визначення 

освітніх запитів і потреб усіх категорій педагогічних працівників; 

- забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників на основі впровадження гнучкої безперервної 

підготовки відповідно до вимог інноваційного розвитку професійної 

(професійно-технічної) освіти; 

- розроблення відкритого контенту і відкритих освітніх ресурсів 

Інституту і кафедр зокрема, побудованих з урахуванням засадничих принципів 

відкритої освіти (масовість і доступність, адаптивність та гнучкість, 

інтернаціональність і глобалізація, відкритість і доступність інформаційно-

освітніх ресурсів, можливість  спілкуватися, взаємодіяти в режимі off-line (e-mail) 

і on-line (ICQ, Skype), модульна структурованість та асинхронність, економічна 

ефективність). Відкритий контент включає електронні освітні ресурси (сайт, 

сторінки у Фейсбуці, Інстаграмі, освітня платформа «Профосвіта»), персональні 

освітні ресурси науково-педагогічних працівників. 

- розроблення положення про різні форми підвищення кваліфікації, 

надання додаткових освітніх послуг; 

- започаткування роботи «Школи лідерів професійної освіти» 

(ШЛПО), що має на меті проведення на базі БІНПО спільно з Департаментами 

освіти і Навчально-методичними та науково-методичними центрами 

(кабінетами) професійної (професійно-технічної) освіти різних регіонів України 

системної роботи з виявлення, підтримки і підготовки до управлінської та іншої 

роботи майбутніх директорів, заступників директорів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, старших майстрів, старших майстрів 
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виробничого навчання, керівників науково-методичних та навчально-

методичних установ, їх заступників та інших працівників; 

- забезпечення співпраці з підприємствами, організаціями різних типів 

та форм власності, соціальними партнерами; 

- поширення, апробація та впровадження передового педагогічного 

досвіду тих педагогів-слухачів курсів, які мають схильність до розроблення 

наукових досліджень тощо. 

 

 

 

Звіт про фінансову діяльність  

 Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти за 2020 рік 

(за загальним фондом) 

 

У 2020 році  Білоцерківському інституту неперервної професійної 

освіти було затверджено  кошторис за загальним фондом державного бюджету у 

сумі  7676700,00 грн., а саме: КЕКВ 2110 «Заробітна плата» – 6121100,00 грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» – 1346700,00 грн., КЕКВ 2270 

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 208900,00 грн.  

Протягом 2020 року  утворилася економія бюджетних коштів за КЕКВ 

2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на загальну суму 30500,00 

грн.  

З метою ефективного використання бюджетних коштів загального 

фонду бюджету та для повноцінного функціонування,  безперебійної і своєчасної 

організації роботи установи та забезпечення  освітнього процесу,  Інститут 

зробив перерозподіл коштів, а саме: зменшив  видатки за КЕКВ 2270 «Оплата 

комунальних послуг та енергоносіїв»  за загальним фондом на 30500,00 грн.  та 

збільшив видатки на відповідну суму за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар». Відповідні зміни були внесені до кошторису за 

загальним фондом державного бюджету на 2020 рік. Кошти були витрачені на 

придбання: монітор – 2од., системний блок – 1од., мобільні стенди – 3од., 

термометр – 1од., вебкамера – 1од., телевізор – 1од., клавіатура та мишка -1од., 

папір – 22 пачки. 

 Всього протягом 2020 року було  придбано обладнання на загальну 

суму  30500,00 грн. 

Заробітна плата, матеріальна допомога на оздоровлення працівникам 

Інституту була виплачена у повному обсязі. 

Станом на 01.01.2021 рік в Інституті відсутня заборгованість за видатками 

загального фонду державного бюджету.
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