


ПЛАН  РОБОТИ
БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ 

НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
НА 2021 РІК

БІЛА ЦЕРКВА
2020

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ  ІНСТИТУТ  НЕПЕРЕРВНОЇ  ПРОФЕСІЙНОЇ  ОСВІТИ
LMS «ПРОФОСВІТА»

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Вченою радою 

Білоцерівського інституту неперервної 
професійної освіти

«25» листопада 2020 року
протокол № 7

Директорка                          В.В. Сидоренко



2

УДК 378.37.001

Рекомендовано до друку Вченою радою Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 
(протокол № 7 від 25.11.2020 р.)

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

Автори-розробники:
Сидоренко В.В. – директорка БІНПО, докторка педагогічних наук
Денисова А.В. – в.о. заступника директорки з навчальної роботи;
Лукіянчук А.М. – учена секретарка БІНПО, кандидатка психологічних наук;
Єрмоленко А.Б. – завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, 

кандидат політичних наук, доцент;
Сахно О.В. – завідувач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, кандидат сільськогоспо-

дарських наук, доцент;
Харагірло В.Є. – в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту;
Горлова Г.Г. – завідувачка відділу сучасних технологій виробництва;
Трегуб О.Д. – бібліотекарка;
Ковальчук О.М. – завідувачка навчального відділу; 
Сажко С.М. – методист навчального відділу.

ПЛАН РОБОТИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА 2021 РІК / 
наукова ред., упорядкування В.В. Сидоренко. Біла Церква.: БІНПО, 2020.  106с.

У Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (про-
фесійно-технічна) освіта» на період до 2027 року зазначається, що забезпечення якості професійної (професійно-техніч-
ної) освіти має відбуватися шляхом формування змісту професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній ос-
нові; модернізації освітнього середовища, що забезпечує інноваційність, доступність, прозорість, гнучкість і відкритість 
освітнього процесу; удосконалення системи підготовки педагогічних працівників у сфері професійної (професійно-тех-
нічної) освіти із залученням до освітнього процесу висококваліфікованих працівників виробництва та сфери послуг; фор-
мування системи професійних кваліфікацій та створення єдиного освітнього середовища професійної (професійно-тех-
нічної) освіти. Виконання цих завдань потребуть випереджувального підходу, упровадження інноваційних технологій 
навчання, модернізацію змісту професійного навчання, залучення соціальних партнерів до розроблення державних 
освітніх стандартів. Особливої актуальності набуває питання мобільності, конкурентоспроможності та рівня кваліфікації 
працівників.

Система професійної (професійно-технічної) освіти і діяльність БІНПО зокрема підлягають кардинальному переформа-
туванню, оскільки акценти змістились із державного на регіональний рівень із використанням нових інструментів (у тому 
числі й трансферних), із залученням роботодавців і ключових стейкхолдерів до розроблення професійних стандартів і 
фінансування підготовки кадрів.

План роботи БІНПО на 2020 рік побудований за кластерним підходом як основною формою взаємодії і партнерства 
між усіма учасниками професійної спільноти. Напрямами освітніх кластерів кафедр є: реалізація принципів полісферно-
сті, безперервності, багаторівневості, технологічності; забезпечення інтеграції ресурсів і потенціалів структурантів, що 
входять в освітній кластер; упровадження нових технологій навчання дорослих упродовж життя шляхом формальної, 
неформальної та інформальної освіти; забезпечення максимальної ефективності та продуктивності функціонування всієї 
системи в цілому й окремих її складників зокрема.

Для педагогічних, науково-педагогічних працівників, керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 
працівників методичних служб, а також усіх, хто цікавиться питаннями модернізації вітчизняної системи післядипломної 
освіти.
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Філософське осмислення освітніх процесів сучасності та їх відповідних перспективних 
трансформацій епохального характеру в майбутньому дає підстави обґрунтувати це явище 
як «парадигмальна революція в освіті». Недаремно у світі став потужно проявляти себе за-
гальноцивілізаційний закон пріоритетності освіти, здатної швидко й адекватно реагувати 
на соціально-економічні й технологічні зміни. Своєрідним відгуком на цивілізаційно-істо-
ричні імперативи ХХІ століття є розроблення багатоваріантних, диверсифікованих за про-
філем програм, моделей, форм освіти дорослих, переосмислення засадничих принципів, 
ціннісних настанов підготовки і підвищення кваліфікації фахівців з урахуванням принципів 
людиноцентризму, неперервності, випереджувальності, гуманізації, варіативності, мобіль-
ності, індивідуалізації, мережевості тощо. 

Реформа професійної (професійно-технічної) освіти спрямована на підготовку кваліфі-
кованих і конкурентоспроможних на ринку праці фахівців на засадах компетентніс-
ного підходу, які здобули освітні та професійні компетентності відповідно до їхніх інтере-
сів, здібностей, можливостей, потреб національної економіки та знаннєвого суспільства, 
із залученням до освітнього процесу висококваліфікованих працівників виробництва та 
сфери послуг, шляхом державно-приватного партнерства у сфері професійної (професій-
но-технічної) освіти та взаємозв’язку з ринком праці, створення умов для розвитку дуальної 
форми здобуття освіти тощо. 

У Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) 
освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року зазнача-
ється, що забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти має відбуватися 
шляхом формування змісту професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній 
основі; модернізації освітнього середовища, що забезпечує інноваційність, доступність, 
прозорість, гнучкість і відкритість освітнього процесу; удосконалення системи підготовки 
педагогічних працівників у сфері професійної (професійно-технічної) освіти із залученням 
до освітнього процесу висококваліфікованих працівників виробництва та сфери послуг; 
формування системи професійних кваліфікацій та створення єдиного освітнього середови-
ща професійної (професійно-технічної) освіти.

Використання сучасних інструментів, обладнання та устаткування вимагає від підпри-
ємств, установ та організацій та їхніх працівників гнучкості й адаптивності. Окрім оволодін-
ня навичками у сфері IT, роботодавці мають робити ставку на кросфункціональність персо-
налу. Особливо цінуються і матимуть «попит» фахівці, які працюють «на перетині» професій. 
Ефективність змін залежить від своєчасного вивчення попиту на нові компетентності 
кваліфікованих працівників на ринку праці, інноваційного, організаційно-методич-
ного та наукового забезпечення професійної підготовки кваліфікованих робітників, 
ефективної взаємодії виробництва та закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти.

Ринкова економіка чітко визначає орієнтири професійної (професійно-технічної) освіти, 
робить очевидним, що головна мета всіх суб’єктів освітнього процесу полягає в необхідно-
сті врахування сучасних соціально-економічних реалій ринку праці та трансформування 

ВСТУП
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їх у конкретні освітні програми 
професійної підготовки. В ос-
нові підготовки і підвищення ква-
ліфікаці працівників професійної 
(професійно-технічної) освіти ма-
ють бути покладено професій-
ні стандарти, які відповідають 
динаміці поведінкових настанов 
молоді, задовольняють потре-
би роботодавців і достовірність 
прогнозування ринку праці. По-
стає завдання створення інте-
грованих, широкопрофільних 
професій. Практично в будь-якій 
галузі вимоги до умінь і навичок 
працівників змінюватимуться. 

Підприємствам, які мають намір відповідати вимогам четвертої промислової революції,  
доведеться допомогти виробничому персоналу адаптуватися до нових умов. Важливою 
складовою стане й різноманітність робочої сили, а розмиття географічних кордонів і мож-
ливість працювати віддалено – дозволить співпрацювати з талановитими людьми з будь-
якої країни світу.

План роботи БІНПО на 2021 рік побудований за кластерним підходом як основною фор-
мою взаємодії і партнерства між усіма учасниками/структурантами освітнього кластеру. 

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

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

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

системи в цілому й окремих її складників зокрема.
Професійний розвиток сучасного фахівця організововується в Інституті з використанням 

сучасних технологій формальної, неформальної та інформальної освіти та з урахуванням 
основних системоутворювальних принципів відкритої освіти, зокрема: 

• сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможно-
го людського капіталу та створення умов для освіти впродовж життя;

• людино(студенто)центрованого навчання, за якого освітній процес побудований  
з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей, професійних потреб, сензитив- 
них періодів розвитку особистості;

• безперервності, що передбачає організацію систематизованого й цілеспрямовано-
го розвитку компетентностей фахівців 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, чинни-
ків, організаційного, змістового, діагностичного й нормативно-правового забезпечення,  
що уможливлює послідовний, цілісний, логічно впорядкований і структурований, безпе-
рервний професійний розвиток;
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• варіативності, що передбачає 
комбінаційну гнучкість, можливість ви-
бору параметрів, змісту, методів, джерел, 
термінів, темпу навчання за індивідуаль-
ною освітньою траєкторією, що робить 
систему навчання ефективною, економіч-
ною і цікавою;

• випереджувального професійного 
розвитку, що уможливлює підвищення 
освітньої і професійної кваліфікації та по-
дальший професійний розвиток фахівців 
відповідно до інноваційних суспільних  
і освітніх викликів, європейських і дер-
жавних стандартів;

• академічної доброчесності як су- 
купності етичних принципів та визначе- 
них Законом України «Про вищу освіту» 
правил, якими мають керуватися учасни-
ки освітнього процесу під час навчання, 
викладання та провадження наукової 
(творчої) діяльності з метою забезпечен-
ня довіри до результатів навчання та/або 
наукових (творчих) досягнень;

• академічної мобільності, що вклю-
чає можливість учасників освітнього про-
цесу навчатися, викладати, стажуватися 
чи проводити наукову діяльність в іншо-
му закладі вищої освіти (науковій устано-
ві) на території України чи поза її межами;

• академічної свободи – самостій-
ність і незалежність учасників освітнього 
процесу під час провадження педагогіч-
ної, науково-педагогічної, наукової та/
або інноваційної діяльності, що здійсню-
ється на принципах свободи слова і твор-
чості, поширення знань та інформації, 
проведення наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуван-
ням обмежень, установлених законом;

• мережевої діяльності, тобто взаємодії і співробітництва всіх суб’єктів на засадах нау-
ково-методичного менеджменту;

• індивідуалізації і диференціації, що уможливлює планування і реалізацію індивідуаль-
ної освітньої траєкторії з урахуванням професійного досвіду, можливостей, здібностей, ін-
дивідуального стилю професійної діяльності замовників освітніх послуг;

• технологічності, що передбачає використання при навчанні в системі ефектив-
них андрагогічних технологій (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 твор-
чих ініціатив, інновацій, ефективному науковому, інформаційному, предметно-методично-
му, професійно-кваліфікаційному забезпеченні процесу самовдосконалення й самореалі-
зації, професійній мотивації до виконання професійних ролей і функцій;

• моніторингу якості, що забезпечує можливість вимірювати й оцінювати професійну 
динаміку професійного розвитку фахівця.

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти є провідним закладом вищої 
освіти України, на базі якого підвищують кваліфікацію педагогічні працівники закладів 
професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти. 

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти процес навчання педагогіч-
них працівників шляхом формальної і неформальної освіти максимально компетенізова-
но, переглянуто традиційний арсенал засобів, принципів, технологій, при цьому надається 
перевага суб’єктній активності й творчості педагогічного працівника, який самостійно мо-
делює та зреалізовує індивідуальну освітню траєкторію, визначає параметри процесу нав-
чання (зміст, тривалість, форми, методи, програми, засоби та ін.), здійснює цілепокладання 
і конструктивну корекцію в принципово нових умовах, варіативно прогнозує результати 
професійно-педагогічної діяльності тощо.

Науково-педагогічними працівниками інституту розроблено концептуальну модель 
безперервної професійної (професійно-технічної) освіти, яка ґрунтується на ключових 
компетентностях для навчання впродовж життя шляхом формальної, неформальної та ін-
формальної освіти. Специфіка діяльності БІНПО дозволяє здійснювати безперервну профе-
сійну підготовку фахівців від кваліфікованого робітника до магістра.

Організація безперервного професійного розвитку фахівців відбувається з викорис-
танням технологій формальної, неформальної, інформальної освіти. 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 конструктив-
ну корекцію в принципово нових умовах, варіативно прогнозує результати діяльності тощо.
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Стратегічними векторами реалізації освітнього кластеру Білоцерківського інституту не-
перервної професійної освіти на 2021 рік є такі:

1. КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ЯК ФОРМА ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ І ПАРТНЕРСТВА. 
Передбачає мережеву (кластерну) модель безперервного професійного розвитку фахів-

ців на засадах компетентнісного підходу:
• інтеграцію освітнього процесу, науки і виробництва; 
• співпраця із  НМЦ професійно-технічної освіти 17 областей України та НМК у м. Київ, 

50 закладами фахової передвищої освіти;
• залучення висококваліфікованих працівників виробництва і сфери послуг, робото-

давців і ключових стейкґолдерів;
• взаємодію і співробітництво на засадах науково-методичного менеджменту.

2. 4К: ВІД КВАЛІФІКОВАНОГО,  КОГНІТИВНОГО, КОМПЕТЕНТНОГО, КОНКУРЕНТО-
СПРОМОЖНОГО РОБІТНИКА ДО МАГІСТРА 

Включає сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспро-
можного людського капіталу і створення умов для освіти впродовж життя, зокрема:

• людино(студенто)центроване освітнє середовище для підготовки здобувачів 
освіти (бакалавр, магістр) та підвищення кваліфікації фахівців за різними моделями  
і формами навчання

• формування системи професійних кваліфікацій різних категорій педагогічних пра-
цівників ЗПО (викладач, майстер виробничого навчання, педагог професійного навчання, 
старший майстер, керівники ЗПО) із визначеними компетентностями, що відповідають су-
часним і перспективним завданням реформування П(ПТ) О.

3. ЄДИНА ОСВІТНЬО-ЦИФРОВА ЕКОСИСТЕМА.
Поєднує інтелектуальний, науковий, професійний, освіт-

ній, технологічний потенціал суб’єктів та передбачає вико-
ристання цифрових, андрагогічних, акмеологічних та інте-
рактивних технологій у віртуальному просторі:

• LMS «Профосвіта» (https://profosvita.org) (більше 
5000 тис. замовників освітніх послуг); 
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• інформаційно-методичний ресурс «Методична скарбничка» (банк кращих освітніх 
практик 24 областей України); 

• Віртуальна школа педагогічного коучингу;

• цифрові програмно-методичні комплекси;
• цифрові інформаційно-освітні ресурси;
• персональні веб-ресурси викладачів.

Освітня платформа БІНПО «Профосвіта» (PORTA – PROF – STUDIA https://
profosvita.org) як інноваційне освітньо-цифрове середовище використо-
вується в системі:

• формальної післядипломної освіти – у процесі підготовки 
здобувачів освіти, підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогів 
професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти за різ-
ними моделями і формами навчання, на всіх етапах міжкурсового періо-
ду, а також у системі науково-методичної роботи з педагогічними праців-

никами на місцевому рівні (у системі науково-методичної роботи навчально-методичних 
центрів, об’єднаних територіальних громадах);

• неформальної освіти – під час  проведення різноманітних форм роботи (між-
народне стажування, конференції тощо), що здійснюється в контексті навчально- 
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просвітницьких ініціатив (зокрема громадськими організаціями, просвітницькими центра-
ми, фондами, іншими суб’єктами, а також під час індивідуальних занять під керівництвом 
андрагогів, коучів та ін.) і спрямовується на розвиток додаткових умінь і навичок, набуття 
компетенцій;

• в інформальній освіті – у процесі самоорганізованої освіти, самоосвіти замовників 
освітніх послуг і ключових стейкголдерів задля перетворення освітнього потенціалу суспіль-
ства знань у дієві чинники власного саморозвитку, набуття нових компететностей.

Професійна значущість використання освітньої платформи «Профосвіта» (зареєстрова-
но більше 5000 учасників) як освітньо-цифрового середовища полягає в трансформа-
ції її від лінійної до мережевої (кластерної) моделі розвитку ключових, предметних  
і міжпредметних компетентностей, формування європейських цінностей та вдоскона-
ленні зовнішніх комунікацій між надавачами освітніх послуг, їхніми замовниками та ключо-
вими стейкголдерами, формування навичок використовувати цифрові засоби, нарощувати 
обсяги інформації, створювати власні цифрові продукти. Використання феномену мереже-
вого ефекту (Network effect) при функціонуванні платформи «Профосвіта» відображається 
в її масштабуванні, відкритості, модульної структурованості, асинхронності, адаптивності  
і гнучкості. При цьому узагальнено й систематизовано теоретичні надбання та враховані ос-
танні тенденції створення платформ дистанційного та змішаного навчання. Запропонована 
структура забезпечує опанування теоретичних і практичних аспектів навчальних курсів здо-
бувачів освіти різних напрямів та спеціальностей.

4. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. МІЖНАРОДНЕ 
СТАЖУВАННЯ
Підвищення конкурентоспроможності студентів і викладачів на внутрішньому та міжна-

родному ринку праці:
• 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.
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5. НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД  
БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ФАХІВЦІВ ШЛЯХОМ ФОРМАЛЬНОЇ,  
НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ.

Супервізія творчих ініціатив, інновацій, профе-
сійного розвитку фахівців впродовж андрагогіч-
ного циклу:

• Feedback – активний зворотній зв’язок із за-
мовниками освітніх послуг; 

• Студія корпоративного тимбілдингу, 
онлайн Академія цифрових технологій, Школа 
педагогічного коучингу, Школа лідерів професій-
ної освіти, Школа передового педагогічного дос-
віду, Школа розвитку фахової майстерності та ін.;

• система міжкурсових заходів.

6. МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. НЕТВОРКІНГ.
Включає випереджувальні сервісні освітні послуги на принципах бенчмаркінгової діяль-

ності:
• освітній маркетинг у соціальних мережах (SMM);
• контент-маркетинг;
• робота з лідерами думок;
• комунікативна активність.

7.  МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ.
Включає перманентне вимірювання й оцінювання професійної акмединаміки фахівців на 

всіх етепах професійного саморозвитку та самовдосканалення впродовж усього життя:
• динаміка загального рівня задоволеності замовників освітніх послуг;
• визначення напрямів формування споживчої лояльності й показників ступеня при-

хильності клієнтів.
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Використання технологій моніторингу та оцінювання задоволеності замовників  
освітніх послуг та ключових стейкхолдерів допомагає забезпечити якість підвищення  
кваліфікації фахівців та досягти конкурентних переваг на ринку освітніх послуг. Проведено 
дорадчий моніторинг, який у формулюванні програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ по-
винен бути сфокусованим на вивченні роботи партнерства, плануванні та реалізації запла-
нованих заходів, пріоритетах, методології, виконанні завдань та досягненні результатів. При 
цьому було визначено показники якості освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфі-
кації, відповідно до критеріїв якості умов (освітнього середовища), процесу та результату  
з позицій основних замовників освітніх послуг (НМЦ ПТО у областях) з одного боку, слухачів 
курсів підвищення кваліфікації – з іншого боку. 

До проведення моніторингових досліджень якості підвищення кваліфікації фахівців у галу-
зі П(ПТ)О залучались НМЦ ПТО у Волинській, Закарпатській, Донецькій, Дніпропетровській, 
Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, 
Чернігівській, Черкаській, Херсонській, Харківській областях та НМК у м. Київ, керівники і пе-
дагогічні працівники ЗП(ПТ)О тощо.

Для збору первинної інформації використовували низку методів, зокрема експертне 
опитування, інтерв’ю, анкетування, тестування, спостереження; аналіз документів, 
оцінні засоби рівня досягнення результатів навчання на курсах підвищення кваліфі-
кації тощо.

У межах внутрішнього моніторингу якості на базі Білоцерківського інституту неперервної 
професійної освіти (БІНПО) щорічно проводяться репрезентативні моніторингові досліджен-
ня й оцінювання рівня задоволеності замовників (споживачів) освітніх послуг підвищення 
кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О, які спрямовуються на отримання даних про кількісно- 
якісні показники задоволеності різних категорій слухачів та аналіз їхньої динаміки. Перма-
нентний моніторинг якості освітніх послуг дає можливість стверджувати відповідність аль-
тернативних моделей, форм підвищення кваліфікації змісту потребам і запитам замовників 
освітніх послуг, доцільність добору і використання технологій формальної і неформальної 
освіти.

У 2021 році у БІНПО для науково-методичного супроводу безперервного професій-
ного розвитку педагогічних працівників закладів професійної (професійно-техніч-
ної) освіти передбачено реалізацію таких завдань:

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

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

- розроблення інноваційного науково-методичного забезпечення підвищення кваліфі-
кації 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  
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і доступність, адаптивність та гнучкість, інтернаціональність і глобалізація, відкритість і до-
ступність інформаційно-освітніх ресурсів, можливість  спілкуватися, взаємодіяти в режимі 
off-line (e-mail) і on-line (ICQ, Skype), модульна структурованість та асинхронність, економіч-
на ефективність). Відкритий контент включає електронні освітні ресурси (сайт, сторінки  
у Фейсбуці, Інстаграмі, освітня платформа «Профосвіта»), персональні освітні ресурси науко-
во-педагогічних працівників.

- розроблення положення про різні форми підвищення кваліфікації, надання додатко-
вих 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 управлін-
ської та іншої роботи майбутніх директорів, заступників директорів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, старших майстрів, старших майстрів виробничого навчання, 
керівників науково-методичних та навчально-методичних установ, їх заступників та інших 
працівників;

- забезпечення співпраці з підприємствами, організаціями різних типів та форм влас-
ності, соціальними партнерами;

- поширення, апробація та впровадження передового педагогічного досвіду тих педа-
гогів-слухачів курсів, які мають схильність до розроблення наукових досліджень тощо.

У тісній мережевій взаємодії БІНПО з Міністерством освіти і науки України, регіональними 
методичними службами, закладами професійної (професійно-технічної) освіти, науковцями, 
інституціями закладів вищої і післядипломної освіти можлива організація безперервного 
професійного саморозвитку, самореалізації та самовдосконалення педагогічних працівни-
ків, якісна підготовка кваліфікованих, компетентних і конкурентноспроможних на ринку 
праці фахівців ХХІ століття.

Вікторія Сидоренко,
докторка педагогічних наук, професорка,

директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 

сертифікована тренерка НУШ
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І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ
1.1. ЦИКЛОГРАМА УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТУ

Дні тижня
Тижні місяця

I II III IV

1 2 3 4 5

Понеділок Засідання кафедр 
(щомісяця)

Школа педаго-
гічного коучингу 
(згідно з надани-

ми заявками)

Засідання 
профспілко-

вого комітету 
(щомісяця)

Вівторок

Організаційна 
нарада 

у директорки 
інституту

Організаційна на-
рада у директорки 

інституту

Організаційна 
нарада у дирек-
торки інституту

Організацій-
на нарада у 
директорки 

інституту

Середа

Науково-
практичні та на-
уково-методичні 
семінари кафедр 
(згідно із планом 

проведення)

Засідання 
Вченої ради 

інституту
(один раз на 
два місяці)

Четвер

Оnline Академія 
цифрових 
технологій 

(один раз на три 
місяці)

Студія 
корпоративного 

тимбілдингу 
(один раз на три 

місяці)

Проведення 
конференцій, 

семінарів 
та круглих 

столів

П’ятниця

Дайджест періо-
дичних видань 
(для науково-

педагогічних пра-
цівників)

Школа лідерів 
професійної осві-

ти (ШЛПО)
(один раз на три 

місяці)

Субота

День самоосвіти 
і проведення нау-
ково-методичної 

роботи

День самоосвіти 
і проведення нау-
ково-методичної 

роботи

День самоосвіти
і проведення нау-
ково-методичної 

роботи

День самоосві-
ти і проведен-

ня науково- 
методичної 

роботи
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1.2. ПОМІСЯЧНИЙ ПЛАН-СІТКА УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТУ
СІЧЕНЬ

Дні тижня
Тижні місяця

I II III IV

1 2 3 4 5

Понеділок
4 січня 

Засідання кафедр 
інституту

11 січня 18 січня

25 січня
Засідання 

профспілкового 
комітету інституту

Вівторок

5 січня
Організаційна на-

рада у директорки 
інституту

12 січня
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

19 січня 
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

26 січня 
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

Середа 6 січня 13 січня 20 січня
27 січня 

Засідання Вченої 
ради інституту

Четвер 7 січня 
Вихідний день

14 січня 
Засідання оnline 
Академії цифро-
вих технологій

21 січня 28 січня

П’ятниця 1/8 січня 
Вихідний день

15 січня 
Дайджест 

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

22 січня 29 січня

Субота

2/9 січня 
День самоосвіти

і проведення 
науково-

методичної

16 січня

23 січня 
День самоосвіти 

і проведення 
науково-мето-
дичної роботи

30 січня 
День самоосвіти 

і проведення 
науково-

методичної
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ЛЮТИЙ

Дні тижня
Тижні місяця

I II III IV

1 2 3 4 5

Понеділок
1 лютого 

Засідання кафедр 
інституту

8 лютого 15 лютого 

22 лютого
Засідання проф-

спілкового коміте-
ту інституту

Вівторок

2 лютого 
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

9 лютого 
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

16 лютого 
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

23 лютого 
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

Середа 3 лютого

10 лютого 
Психологічний 

Open Space
«Мобінг і булінг 

дві сторони
одного 

процессу»

17 лютого 24 лютого

Четвер 4 лютого

11 лютого
Засідання оnline 
Академії цифро-
вих технологій

18 лютого
Засідання студіЇ 
корпоративного 

тимбілдингу

25 лютого

П’ятниця

5 лютого
Дайджест періо-
дичних видань 

(для науково-педа-
гогічних працівни-

ків інституту)

12 лютого 19 лютого 26 лютого

Субота

6 лютого
День самоосвіти 

і проведення нау-
ково-методичної 

роботи

13 лютого
День самоосвіти 

і проведення 
науково-мето-
дичної роботи

20 лютого
День самоосвіти 
і проведення на-
уково-методич-

ної роботи

27 лютого
День самоосвіти

і проведення нау-
ково-методичної 

роботи
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БЕРЕЗЕНЬ

Дні тижня
Тижні місяця

I II III IV

1 2 3 4 5

Понеділок
1 березня
Засідання 

кафедр інституту

8 березня
Вихідний день 15 березня

22 березня
29 березня

Засідання 
профспілкового 

комітету інституту

Вівторок

2 березня 
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

9 березня 
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

16 березня 
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

23/30 березня 
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

Середа 3 березня 10 березня 17 березня

24 березня
31 березня

Засідання Вченої 
ради інституту

Четвер 4 березня 11 березня 18 березня 25 березня

П’ятниця

5 березня 
Дайджест 

періодичних 
видань (для нау-

ково-педагогічних 
працівників)

12 березня 
Школа лідерів 
професійної 

освіти

19 березня 26 березня

Субота

6 березня
День самоосвіти 

і проведення нау-
ково-методичної 

роботи

13 березня
День самоосвіти 

і проведення 
науково-мето-
дичної роботи

20 березня
День самоосвіти 
і проведення на-
уково-методич-

ної роботи

27 березня
День самоосвіти 

і проведення нау-
ково-методичної 

роботи



19

КВІТЕНЬ

Дні тижня
Тижні місяця

I II III IV

1 2 3 4 5

Понеділок
5 квітня 

Засідання кафедр 
інституту

12 квітня 19 квітня

26 квітня
Засідання проф-

спілкового коміте-
ту інституту

Вівторок

6 квітня
Організаційна на-

рада у директорки 
інституту

13 квітня
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

20 квітня 
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

27 квітня 
Організаційна на-

рада у директорки 
інституту

Усеукраїнська 
науково-практич-
на конференція до 
дня охоронипраці 

«Сучасна пара-
дигма освіти з 

охорони праці»

Середа 7 квітня 14 квітня

21 квітня
Регіональний 
науково-прак-

тичний семінар:  
«Розвиток нау-
ково-методич- 
ної компетент-

ності педагогіч-
них працівників 
ЗП(ПТ)О у сучас-

них умовах»

28 квітня

Четвер 1/8 квітня 15 квітня

22 квітня
Засідання студіЇ 
корпоративного 

тимбілдингу

29 квітня
Регіональна педа-

гогічна студія:  
«Соціальне ста-
новлення осо-
бистості в умо-
вах суспільних 

трансформацій: 
наукові підходи та 
сучасні практики»

П’ятниця

2/9 квітня 
Дайджест періо-
дичних видань 

(для науково-педа-
гогічних працівни-

ків інституту)

17 квітня 23 квітня 30 квітня
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ТРАВЕНЬ

Субота

3/10 квітня
День самоосвіти 

і проведення нау-
ково-методичної 

роботи

18 квітня 
День самоосвіти 

і проведення 
науково-мето-
дичної роботи

24 квітня 
День самоосвіти 
і проведення на-
уково-методич-

ної роботи

Дні тижня
Тижні місяця

I II III IV

1 2 3 4 5

Понеділок 3 травня 
Вихідний день

10 травня 
Вихідний день

17 травня 
24/ 31 травня 

Засідання 
профспілкового 

комітету інституту

Вівторок 4 травня 
Вихідний день

11 травня
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

18 травня
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

25 травня
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

Середа 5 травня
Засідання кафедр 12 травня 19 травня 26 травня

Четвер 6 травня

13 травня
Засідання оnline 
Академії цифро-
вих технологій

20 травня 
Міжнародна 
конференція 

з онлайн-тран-
сляцією 

«Інноваційні 
моделі розвит-

ку науково- 
методичної 

компетентно-
сті педагогів 
професійної  

і фахової 
передвищої 

освіти: досвід, 
проблеми, пер-

спективи»

27 травня
Круглий стіл 

«Шляхи розвитку 
психолого-педа-
гогічної компе-

тентності педаго-
гів ЗП(ПТ)О»

П’ятниця

7 травня 
Дайджест періо-
дичних видань 

(для науково-педа-
гогічних працівни-

ків інституту)

14 травня 21 травня 28 травня
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ЧЕРВЕНЬ

Субота

1 травня
8 травня

День самоосвіти  
і проведення нау-
ково-методичної 

роботи

15 травня 
День самоосвіти 

і проведення 
науково-мето-
дичної роботи

22 травня
День самоосвіти 
і проведення на-
уково-методич-

ної роботи

29 травня
День самоосвіти  

і проведення нау-
ково-методичної 

роботи

Дні тижня
Тижні місяця

I II III IV

1 2 3 4 5

Понеділок

7 червня
 Засідання 

кафедр 
інституту

14 червня 
Засідання проф-
спілкового комі-

тету інституту

21/28 червня
Вихідний день 

Вівторок

1 червня
 Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

8 червня
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

15 червня
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

22/29 червня 
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

Середа 2 червня

9 червня
Регіональний 
науково-прак-

тичний семінар 
«Упроваджен-

ня сучасних 
освітніх прак-
тик в процесі 

підготовки 
кваліфікованих 

робітників»

16 червня

23 червня
Засідання Вченої 

ради інституту

30 червня

Четвер 3 червня 10 червня 17 червня 25 червня

П’ятниця

4 червня
Дайджест періо-
дичних видань 

(для науково-педа-
гогічних працівни-

ків інституту)

11 червня
Засідання школи 

лідерів профе-
сійної освіти

18 червня 26 червня

Субота

5 червня
День самоосвіти  

і проведення нау-
ково-методичної 

роботи

12 червня
День самоосвіти 

і проведення 
науково-мето-
дичної роботи

19 червня
День самоосвіти 
і проведення на-
уково-методич-

ної роботи

26 червня
День самоосвіти 

і проведення нау-
ково-методичної 

роботи
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ВЕРЕСЕНЬ

Дні тижня
Тижні місяця

I II III IV

1 2 3 4 5

Понеділок
6 вересня 

Засідання кафедр 
інституту

13 вересня 20 вересня

27 вересня
Засідання 

профспілкового 
комітету інституту

Вівторок

7 вересня
Організаційна

 нарада у дирек-
торки інституту

14 вересня
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

21 вересня
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

28 вересня
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

Середа 1/8 вересня 15 вересня 22 вересня
29 вересня 

Засідання Вченої
ради інституту

Четвер 2/9 вересня

16 вересня 
Регіональний 
науково-прак-

тичний семінар 
«Особистісний 

досвід як умова 
розвитку моти-
вації професій-
ної діяльності 

педагога»

23 вересня
Регіональний 
науково-прак-

тичний семінар 
«Упроваджен-

ня перспектив-
ного педагогіч-

ного досвіду  
у закладах 

професійної 
(професійно- 

технічної)  
освіти»

30 вересня
Усеукраїнська 

науково-практич-
на інтернет-конфе-

ренція 
«Інноваційні 

технології при 
підготовці фахів-
ців транспортної 

галузі»

П’ятниця

3/10 вересня 
Дайджест періо-
дичних видань 

(для науково-педа-
гогічних працівни-

ків інституту)

17 вересня 24 вересня

Субота

4/11 вересня
День самоосвіти 
 і проведення на-
уково-методичної 

роботи

18 вересня
День самоосвіти 

і проведення 
науково-мето-
дичної роботи

25 вересня
Засідання студіЇ 
корпоративного 

тимбілдингу
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ЖОВТЕНЬ

Дні тижня
Тижні місяця

I II III IV

1 2 3 4 5

Понеділок
4 жовтня 

Засідання кафедр 
інституту

11 жовтня 18 жовтня

25 жовтня
Засідання проф-

спілкового коміте-
ту інституту

Вівторок

5 жовтня 
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

12 жовтня 
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

Засідання школи 
лідерів профе-

сійної освіти 

19 жовтня 
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

26 жовтня 
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

Середа

6 жовтня
Регіональний нау-
ково-практичний 

семінар
«Цифрова ком-
петентність як 

вагомий склад-
ник професійної 
компетентності 

педагогічно-
го працівника 

ЗП(ПТ)О»

13 жовтня 20 жовтня 27 жовтня

Четвер 7 жовтня 14 жовтня
Вихідний день

28 жовтня
Світове кафе 

(The world cafe)
«Технології ство-
рення інновацій-
ного освітнього 

простору»

П’ятниця

1 жовтня
Дайджест періо-
дичних видань 

(для науково-педа-
гогічних працівни-

ків інституту 
8 жовтня

Школа лідерів 
професійної 

освіти)

15 жовтня
Вихідний день 22 жовтня 29 жовтня
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Субота

2/9 жовтня
День самоосвіти 

і проведення нау-
ково-методичної 

роботи

16 жовтня
День самоосвіти 

і проведення 
науково-мето-
дичної роботи

23 жовтня
День самоосвіти 
і проведення на-
уково-методич-

ної роботи

30 жовтня
День самоосвіти

і проведення нау-
ково-методичної 

роботи

ЛИСТОПАД

Дні тижня
Тижні місяця

I II III IV

1 2 3 4 5

Понеділок
1 листопада

Засідання кафедр 
інституту

8 листопада 15 листопада

22/29 листопада
Засідання проф-

спілкового коміте-
ту інституту

Вівторок

2 листопада 
Організаційна на-

рада у директорки 
інституту

9 листопада 
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

16 листопада 
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

23/30 листопада 
Організаційна на-

рада у директорки 
інституту

Середа 3 листопада

10 листопада 
Усеукраїнський 

Open Space 
«Розвиток 
лідерських 

якостей пра-
цівників осві-

ти в умовах 
реформування 

галузі»

17 листопада

24 листопада
Засідання Вченої 

ради інституту

Четвер 4 листопада

11 листопада 
Засідання оnline 
Академії цифро-
вих технологій

18 листопада

25 листопада
VІІ-а Міжнародна 
науково-практич-

на інтернет-конфе-
ренція

«Психолого-
педагогічні 

аспекти навчання 
дорослих у систе-
мі безперервної 

освіти»

П’ятниця

5 листопада
Дайджест періо-
дичних видань 

(для науково-педа-
гогічних працівни-

ків інституту)

12 листопада

19 листопада
Засідання 

школи лідерів 
професійної 

освіти

26 листопада



25

Субота

6 листопада
День самоосвіти 

і проведення нау-
ково-методичної 

роботи

12 листопада
День самоосвіти 

і проведення 
науково-мето-
дичної роботи

20 листопада
День самоосвіти 
і проведення на-
уково-методич-

ної роботи

27 листопада
День самоосвіти 

і проведення нау-
ково-методичної 

роботи

ГРУДЕНЬ

Дні тижня
Тижні місяця

I II III IV

1 2 3 4 5

Понеділок

6 грудня 
Засідання  

кафедр  
інституту

13 грудня

20 грудня
Засідання проф-
спілкового комі-

тету
27 грудня

вихідний день

Вівторок

7 грудня
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

14 грудня
Організаційна 

нарада у дирек-
торки інституту

21/28 грудня
Організаційна на-

рада у директорки 
інституту

Середа 1 грудня 8 грудня 15 грудня

22 грудня
Засідання Вченої 

ради інституту
29 грудня

Четвер 2 грудня 9 грудня

16 грудня
Засідання студіЇ 
корпоративного 

тимбілдингу

23/30 грудня

П’ятниця

3 грудня
Дайджест періо-
дичних видань 

(для науково-педа-
гогічних працівни-

ків інституту)

10 грудня 17 грудня 24/31 грудня

Субота

5 грудня
День самоосвіти 

і проведення нау-
ково-методичної 

роботи

11 грудня
День самоосвіти 

і проведення 
науково-мето-
дичної роботи

18 грудня
День самоосвіти 
і проведення на-
уково-методич-

ної роботи

25 грудня
День самоосвіти 

і проведення нау-
ково-методичної 

роботи
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1.3. ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

ГОЛОВА ВЧЕНОЇ РАДИ – СИДОРЕНКО Вікторія Вікторівна, 
                                                      директорка БІНПО, докторка педагогічних наук
приймальня: (04563) 7-16-07, (04563) 8-50-20, (099)19-89-230
УЧЕНА СЕКРЕТАРКА – ЛУКІЯНЧУК Алла Миколаївна, 
                                                кандидатка психологічних наук
е-mail: vchenaradaBINPO@gmail.com

№ 
з/п Зміст роботи Дата 

проведення Відповідальні

ЗАСІДАННЯ 1

1. Діяльність БІНПО щодо реалізації І-го етапу Концепції 
реалізації державної політики у сфері професійної (про-
фесійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (профе-
сійно-технічна) освіта» на період до 2027 року

27.01.2021 Директорка інституту 
В.В. Сидоренко

2. Виконання плану-графіка підвищення кваліфікації педа-
гогічних працівників державних закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти в 2020 році та організація 
освітнього процесу в 2021 році

Зав. навчального від-
ділу О.М. Ковальчук 
В.о. заст. директора 
з НР А.В Денисова

3. Про роботу науково-педагогічних кластерів кафедр 
і структурних підрозділів у 2021 році

Завідувачі кафедр 
і структурних підроз-
ділів

4. Про організацію конкурсу на краще заняття для слуха-
чів КПК у 2021році

В.о. заст. директора 
з НР А.В Денисова

5. Про організацію конкурсу на краще науково-методичне 
забезпечення освітнього процесу в 2021 році

В.о. заст. директора 
з НР А.В Денисова
Вчений секретар
А.М. Лукіянчук

6. Про організацію конкурсу на кращу випускну роботу 
(проєкт) слухача КПК у 2021 році

В.о. заст. директора 
з НР А.В Денисова

7. Затвердження науково-(навчально)-методичних мате-
ріалів

Вчений секретар
А.М. Лукіянчук

ЗАСІДАННЯ 2

1. Внутрішня система забезпечення і підвищення якості 
освіти у БІНПО: інструменти, процедури та заходи на 
2021 рік

31.03.2021 В.о. заст. директора 
з НР А.В Денисова

2. Науково-методичний супровід професійного розвитку 
педагогів професійної (професійно-технічної) та фа-
хової передвищої освіти за індивідуальною освітньою 
траєкторією на кафедрі методики професійної освіти та 
соціально-гуманітарних дисциплін

Завідувач кафедри 
МПО та СГД 
А.Б. Єрмоленко

3. Про співпрацю кафедр з установами
МОН і НАПН України

Завідувачі кафедр
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4. Удосконалення системи підвищення кваліфікації педа-
гогічних працівників у сфері професійної (професій-
но-технічної) освіти із залученням до освітнього проце-
су висококваліфікованих працівників виробництва та 
сфери послуг, роботодавців і ключових стейкґолдерів

Завідувачі кафедр 
і структурних 
підрозділів

5. Про хід та проміжні результати виконанння підтеми НДР 
кафедри педагогіки, психології та менеджменту «Умови 
розвитку психолого-педагогічної компетентності педа-
гогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної 
професійної освіти»

В.о. завідувача 
кафедри ППтаМ
В.Є. Харагірго

6. Затвердження науково-(навчально)-методичних мате-
ріалів

Вчений секретар
А.М. Лукіянчук

ЗАСІДАННЯ 3

1. Аналіз роботи Інституту за перше півріччя 2021 р.: освіт-
ні виклики, основні результати, інновації і перспективи

23.06.2021 Директорка інституту 
В.В. Сидоренко

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

Завідувачі кафедр
А.Б.Єрмоленко,
В.Є. Харагірло, 
О.В. Сахно

3. Рейтинг науково-педагогічних працівників інституту  
у І півріччі 2021 р. Рейтинг кафедр. Цільові показники  
кафедр.

В.о. заст. директора 
з НР А.В Денисова 
Завідувачі кафедр

4. Про якість цифрових програмно-методичних комплек-
сів, авторського програмного забезпечення освітнього 
процесу

Директорка інституту 
В.В. Сидоренко
В.о. заст. директора 
з НР А.В Денисова

5. Про результати конкурсу на краще заняття для слухачів 
КПК

В.о. заст. директора 
з НР А.В Денисова

6. Про виконання рішень Вченої ради Учений секретар
А.М. Лукіянчук

7. Затвердження науково(навчально)-методичних 
матеріалів

Учений секретар
А.М. Лукіянчук

ЗАСІДАННЯ 4

1. Про хід і результати виконанння підтеми НДР кафедри 
технологій навчання, охорони праці та дизайну «Розви-
ток цифрової компетентності педагогічних працівників 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти за-
собами інформаційно-комунікаційних технологій»

29.09.2021 Завідувач кафедри
ТНОП та Д
О.В. Сахно

2. Про хід і результати виконанння підтеми НДР кафедри 
методики професійної освіти тасоціально-гуманітарних 
дисциплін «Розвиток науково-методичної компетент-
ності  педагогів професійної школи за  інноваційними 
моделями в системі безперервної освіти»

Завідувач кафедри
МПО та СГД
А.Б. Єрмоленко

3. Розвиток партнерських зв’язків із закордонними та ві-
тчизняними освітніми установами

В.о. зав. кафедри 
педагогіки, психології 
та менеджменту
В.Є. Харагірло
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4. Про роботу Відбіркової комісії і результати вступної 
кампанії у 2021 році

Відповідальний 
секретар відбіркової 
комісії
А.Б. Єрмоленко

5. Забезпечення академічної доброчесності у сфері вищої 
і професійної (професійно-технічної) освіти

В.о. заст. директора 
з НР А.В. Денисова

6. Затвердження науково-(навчально)-методичних мате-
ріалів

Учений секретар
А.М. Лукіянчук

ЗАСІДАННЯ 5
1. Про стан виконання НДР «Удосконалення сучасних мо-

делей підвищення кваліфікації педагогів професійної 
освіти в контексті формування та розвитку професій-
ної компетентності» (РК № 0117U002381) (01.01.2017 р.-
31.12.2021 р.)»: прикладні результати та інновації

24.11.2021 Директорка інституту
В.В. Сидоренко

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

3. Затвердження плану-графіка підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників державних закладів профе-
сійної (професійно-технічної) освіти України на 2022 р.

Зав. навчального 
відділу
О.М. Ковальчук

4. Про результати конкурсу на краще науково-методичне 
забезпечення освітнього процесу в 2021 році

В.о. заст. директора 
з НР А.В. Денисова

5. Про результати конкурсу на кращу випускну роботу 
(проєкт) слухача КПК у 2021 році

В.о. заст. директора 
з НР А.В. Денисова

6. Затвердження науково-(навчально)-методичних 
матеріалів

Учений секретар
А.М. Лукіянчук

ЗАСІДАННЯ 6

1. Моніторинг якості освітнього процесу на курсах підви-
щення кваліфікації педагогічних працівників держав-
них ЗП(ПТ)О

24.11.2021 В.о. заст. директора 
з НР А.В Денисова

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

В.о. заст. директора 
з НР А.В Денисова
Завідувачі кафедр

3. Затвердження навчального навантаження науково- 
педагогічних працівників кафедр інституту у 2022 році

Зав. навчального
відділу
О.М. Ковальчук

4. Затвердження освітньо-професійних програм, робочих 
програм, робочих навчальних програм курсів підви-
щення кваліфікації на 2022 рік

В.о. заст. директора 
з НР А.В Денисова

5. Затвердження Правил прийому в БІНПО у 2022 році Відповідальний 
секретар 
Відбіркової комісії 
А.Б. Єрмоленко

6. Про виконання рішень Вченої ради Вчений секретар
А.М. Лукіянчук

7. Затвердження науково(навчально)-методичних 
матеріалів

Вчений секретар
А.М. Лукіянчук
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1.4. РОБОТА ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ «БАКАЛАВР», «МАГІСТР»

1.4.1. ПЛАН ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

В.О. ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ – 
ДЕНИСОВА Анастасія Володимирівна

№ 
з/п Зміст роботи Термін 

виконання Відповідальні

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

1. Підготовка наказу «Про склад екзаменаційної комісії 
на 2021 р.» січень

В.В. Сидоренко,
А.В. Денисова

2. Підготовка і затвердження розкладів навчальних 
занять здобувачів вищої освіти заочної форми навчання

за два 
тижні 

до початку 
сесії

А.В. Денисова

3. Контроль за дотриманням графіка освітнього процесу 
у БІНПО

упродовж 
року

В.В. Сидоренко, 
А.В. Денисова

4. Підготовка поточних наказів про рух студентів упродовж 
року

методисти 
навчального відділу

5. Систематичний контроль за виконанням здобувачами 
вищої освіти індивідуальних графіків навчання

упродовж 
року

В.В. Сидоренко,
А.В. Денисова

6. Організація заходів щодо визначення якості знань 
здобувачами вищої освіти

упродовж 
року

В.В. Сидоренко,
А.В. Денисова

7. Ведення бази студентського обліку та результатів 
екзаменаційних сесій

упродовж 
року

методисти 
навчального відділу

8. Організація проведення практики здобувачів вищої 
освіти

згідно 
навчальних 

планів

В.В. Сидоренко,
А.В. Денисова

9. Робота з ЄДЕБО упродовж 
року

В.В. Сидоренко,
А.В. Денисова

10. Систематичний контроль за відвідуванням занять, 
вивчення та аналіз причин пропусків занять та акаде-
мічної успішності здобувачами вищої освіти

упродовж 
року

методисти 
навчального відділу

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

1. Розроблення нормативно-правової документації щодо 
організації роботи студентського самоврядування 
в Інституті

березень А.В. Денисова, 
Голова первинної 
профспілкової 
організації 
В.Є. Харагірло
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2. Проведення інструктажів з техніки безпеки для 
здобувачів освіти під час очних сесій

упродовж 
року

А.В. Денисова

3. Організація та проведення організаційних зборів 
для студентів-першокурсників

до 
15 вересня 

2021 р.

А.В. Денисова

4. Організація зустрічей із студентами, батьками студентів 
з адміністрацією Інституту

упродовж 
року

В.В. Сидоренко,
А.В. Денисова, 
методисти навчаль-
ного відділу, курато-
ри академічних груп

5. Організація проведення профорієнтаційних заходів 
«День відкритих дверей»

один раз 
на рік

А.В. Денисова, відпо-
відальний секретар 
Відбіркової комісії, 
завідувачі кафедр 
БІНПО, методисти 
навчального відділу, 
куратори академіч-
них груп, науково-пе-
дагогічні працівники 
кафедр БІНПО

6. Організація випускних заходів для студентів заочної 
форми навчання

упродовж 
року

А.В. Денисова, завід-
увачі кафедр БІНПО, 
методисти навчаль-
ного відділу, курато-
ри академічних груп, 
науково-педагогічні 
працівники кафедр 
БІНПО

7. Проведення зборів студентського самоврядування лютий, 
жовтень

А.В. Денисова, 
Голова первинної 
профспілкової 
організації 
В.Є. Харагірло

8. Участь у VIІ Міжнародній науково-практичній інтернет-
конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання 
дорослих у системі неперервної освіти», студентська 
секція «Міждисциплінарні дослідження проблем стало-
го розвитку: особливості та тенденції»

листопад А.В. Денисова, 
В.Є. Харагірло
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1.4.2. ПЛАН РОБОТИ ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ – 
ЄРМОЛЕНКО Андрій Борисович

№ 
з/п Назва заходу Термін 

виконання
Відповідальний 

виконавець
1. Розміщення на веб-сайті інституту та внесення 

до ЄДЕБО Правил прийому до Інституту в 2021 році до 
26.02.2021

Відповідальний 
секретар 
Відбіркової комісії
А.Б. Єрмоленко

2. Розробка банку тестових завдань із конкурсних пред-
метів для вступних іспитів, екзаменаційних матеріалів 
і Програм для вступних іспитів або співбесід та вступних
(фахових) випробувань для вступників 2021 року 

до 
27.03.2021

Голова 
Відбіркової комісії
В.В. Сидоренко

3. Затвердження екзаменаційних матеріалів і Програм 
для вступних іспитів або співбесід та вступних (фахових) 
випробувань для вступників 2021 року 

до 
30.03.2021

Голова 
Відбіркової комісії
В.В. Сидоренко

4. Підготовка витягів з Правил прийому для роботи 
Відбіркової комісії

до 
30.03.2021

Відповідальний 
секретар 
Відбіркової комісії
А.Б. Єрмоленко

5. Підготовка приміщень для роботи Відбіркової комісії 
вступної кампанії 

Червень Відповідальний 
секретар 
Відбіркової комісії
А.Б. Єрмоленко

6. Формування та затвердження розкладу вступних 
випробувань 

до 
30.06.2021

Голова Відбіркової 
комісії
В.В. Сидоренко
Відповідальний 
секретар Відбіркової 
комісії
А.Б. Єрмоленко

7. Технічне забезпечення проведення вступних 
випробувань

липень-
серпень

Відповідальний 
секретар 
Відбіркової комісії
А.Б. Єрмоленко
Адміністратор ЄДЕБО

8. Забезпечення проведення засідань Відбіркової комісії 
інституту

упродовж 
року

Відповідальний 
секретар 
Відбіркової комісії
А.Б. Єрмоленко

9. Інформаційне забезпечення роботи Відбіркової комісії 
Інституту

упродовж 
року

Відповідальний 
секретар Відбіркової 
комісії
А.Б. Єрмоленко
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10. Розробка та затвердження Положення про Відбіркову 
комісію Інституту до 

10.12.2021

Голова 
Відбіркової комісії
В.В. Сидоренко

11. Формування та затвердження складу Відбіркової комісії 
Інституту Грудень

Голова 
Відбіркової комісії
В.В. Сидоренко

12. Розробка оновленого Положення про Відбіркову 
комісію Інституту Грудень

Відповідальний 
секретар 
Відбіркової комісії
А.Б. Єрмоленко

13. Розробка Положення про Апеляційну комісію 
в 2022 році Грудень

Відповідальний 
секретар 
Відбіркової комісії
А.Б. Єрмоленко

14. Розробка Положення про проведення вступних випро-
бувань в 2022 році Грудень

Відповідальний 
секретар 
Відбіркової комісії
А.Б. Єрмоленко

15. Затвердження Правил прийому до Інституту в 2022 році

Грудень

Відповідальний 
секретар 
Відбіркової комісії
А.Б. Єрмоленко

16. Формування і затвердження складу Відбіркової комісії, 
екзаменаційних комісій з проведення вступних випро-
бувань у 2022 році 

Грудень

Голова відбіркової 
комісії
В.В. Сидоренко
Відповідальний 
секретар 
Відбіркової комісії
А.Б. Єрмоленко 
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ІІ. ОСВІТНІ КЛАСТЕРИ КАФЕДР І СТУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
2.1. ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР КАФЕДРИ МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

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

Кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 
дисциплін

E-mail: binpomethodica@ukr.net
Фейсбук: https://www.facebook.com/binpomethodica/
Адреса сторінки кафедри в Електронній бібліотеці НАПН України:  

https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/dvemh/

Місія кафедри:
Компетентнісний супровід фахового зростання педагога професійної освіти на всіх ета-

пах його освітньо-професійної траєкторії
Візія кафедри:
Збалансований розвиток кафедри як середовища можливостей освітньо-професійного 

зростання педагогічних працівників

Провідна тема освітнього кластеру: «Розвиток науково-методичної компетентно-
сті педагогів професійної школи за інноваційними моделями у системі неперервної 
освіти» (складник загальноінститутської НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищен-
ня кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професій-
ної компетентності» (РК №011U002381).

Віповідальний виконавець: А.Б. Єрмоленко, к.політ.н., доцент.
Навчальна робота:
Розроблено три освітньо-професійної програми для категорій слухачів:
• старші майстри ЗП(ПТ)О;
• методисти ЗП(ПТ)О;
• персонал, який залучається до професійного навчання на виробництві.
Підготовлено робочі навчальні програми для дев’ятнадцяти змістових модулів та сім-

надцяти спецкурсів.
Наукова інфраструктура:
Для проведення завершального етапу експерименту науково-дослідної роботи залучено 

педагогічних працівників п’яти експериментальних груп:
1. ДНЗ «Дніпровський центр професійної освіти», м. Дніпро;
2. ДНЗ «ПТУ 26», м. Кременчук,  Полтавська обл.;
3. ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну»;
4. «Регіональний центр професійно-технічної освіти», м. Зіньків, Полтавська обл.;
5. ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування», 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
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Напрям партнерства Партнери Індикатор 
успіху

Очікуваний 
результат

Професійна 
комунікація

Учреждение образования
«Минский государственный 
профессионально-технический 
коледж кулинарии» 
(г. Минск, Республика Беларусь)

Організація спільних за-
ходів з НДР, упроваджен-
ня сучасних технологій 
у професійну підготовку 
фахівців

Назва 
документа 

про 
співпрацю

Назва організації, 
установи, з якою здійснюється 

співробітництво
Напрями співпраці Термін 

дії

Угода 
про 

співпрацю 
від 

15.11.2019р

Кафедра професійної та вищої освіти Цен-
трального інституту післядипломної осві-
ти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
НАПН України (м. Київ)
Кафедра професійної освіти та технологій 
сільськогосподарського виробництва Глухів-
ського національного педагогічного універ-
ситету ім. О. Довженка (м. Глухів, Сумська обл.)

Співпраця з проведення 
спільних досліджень, на-
укових заходів, обміну 
досвідом у реалізації ін-
новаційних підходів до 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників 
системи ПТО.

2019

Договори
про 

співпрацю
із ЗП(ПТ)О 

України

1. ДНЗ «Одеське вище професійне училище 
автомобільного транспорту».
2. ДНЗ «Дніпродзержинське вище професійне 
училище».
3. Ізмаїльське вище професійне училище Ки-
ївської державної академії водного транспор-
ту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдач-
ного.
4. ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне 
училище з поліграфії та інформаційних техно-
логій».
5. ДПТНЗ «Дніпропетровський центр профе-
сійної освіти».
6. ДНЗ «Херсонське вище професійне комер-
ційне училище».
7. ДНЗ «Одеське вище професійне училище 
морського туристичного сервісу».
8. ДНЗ «Ізюмський професійний ліцей».
9. ДНЗ «Краматорське вище професійне учи-
лище».
10. ДНЗ «Херсонське вище професійне учили-
ще ресторанного господарства».
11. Вище професійне училище № 7 м.Кремен-
чука Полтавської області.
12. ДНЗ «Сєверодонецьке вище професійне 
училище».

• Проведення спільних 
науково-методичних та 
науково-практичних за-
ходів з проблем упро-
вадження інноваційних 
технологій у професійну 
підготовку кваліфікова-
них робітників;
• співпраця з проведення 
емпіричних досліджень 
з проблем розвитку нау-
ково-методичної компе-
тентності педагогічних 
працівників;
• обмін інформаційними 
ресурсами щодо науко-
во-технічних та науко-
во-методичних проблем 
підготовки кваліфікова-
них робітників;
• науково-методичне  
дорадництво, супервізія  
з актуальних проблем на-
вчально-методичної ро-
боти ЗП(ПТ)О.

2014

Нові грані міжнародного співробітництва:

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

співпрацю 
із заклада-
ми фахової 
передвищої 

освіти 
України

(2020)

Базові обласні заклади:
1. ДВНЗ «Миколаївський політехнічний ко-
ледж»;
2. Івано-Франківський базовий медичний ко-
ледж;
3. Вінницький коледж НУХТ;
4. Технологічний коледж Дніпровського дер-
жавного технічного університету;
5. Олександрійський політехнічний коледж;
6. Фаховий коледж транспорту та комп’ютер-
них технологій НУ «Чернігівська політехніка»;
7. Житомирського технологічного коледжу 
Київського національного університету будів-
ництва і архітектури;
8. Надвірнянський коледж Національного 
транспортного університету;
9. Одеський коледж транспортних технологій;
10. Чернівецький державний комерційний 
технікум
11. Понад 40 УГОД із закладами фахової пе-
редвищої освіти.

• проведення спільних на-
уково-методичних та нау-
ково-практичних заходів 
з проблем впровадження 
інноваційних технологій 
у фахову передвищу ос- 
віту;
• співпраця з проведення 
емпіричних досліджень 
з проблем розвитку нау-
ково-методичної компе-
тентності педагогічних 
працівників;
• обмін інформаційними 
ресурсами щодо науко-
во-технічних та науко-
во-методичних проблем 
підготовки фахівців;
• очно-дистанційне кон-
сультування науковцями 
кафедри педагогічних 
працівників за актуальни-
ми проблемами навчаль-
но-методичної роботи.

Експериментально-дослідне поле кластеру:
Підпроблеми НДР «Розвиток науково-методичної компетентності педагогів профе-

сійної школи за інноваційними моделями в системі безперервної освіти»:
• реалізація змістового і процесуального компонентів моделі розвитку науково-мето-

дичної компетентності педагогів професійної школи в системі безперервної освіти;
• упровадження інноваційних форм, методів, технологій розвитку науково-методич-

ної компетентності на курсах підвищення кваліфікації та міжкурсовий період;
• науково-методичний супровід професійного розвитку педагогів  професійної (про-

фесійно-технічної) та фахової передвищої освіти за індивідуальною освітньою траєкторією 
шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти;

• апробація авторського навчально-методичного забезпечення (освітніх програм, 
спецкурсів, цифрових програмно-методичних комплексів тощо) розвитку науково-мето-
дичної компетентності педагогів професійної школи в системі безперервної освіти;

• створення єдиного освітнього середовища на засадах компетентнісного підходу для 
задоволення професійних потреб і запитів педагогів, розвитку ключових і предметних ком-
петентностей, їхнього творчого потенціалу, мотивації до інноваційної діяльності, навчання 
впродовж життя за індивідуальною освітньою траєкторією.

Ризики для реалізації освітнього кластеру

Зовнішні ризики:
Нормативно-правові:
• несформованість законодавчо-нормативної бази системи підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О;
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• відсутність системи професійних кваліфікацій та єдиного освітнього середовища 
професійної (професійно-технічної) освіти»

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

працівників ЗП(ПТ)О;
• низька мотивація слухачів КПК до професійного саморозвитку впродовж життя.

Внутрішні ризики:
Нормативно-правові:
• відсутність кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.
Операційно-технологічні:
• невідповідність змісту навчальних модулів сучасному стану професійної підготовки 

кваліфікованих робітників;
• невідповідність корегування змісту електронних навчальних комплексів термінам 

оновлення змісту робочих навчальних програм;
• низький рівень упровадження інноваційних технологій в освітній процес підвищен-

ня кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О;
• невідповідність рівня випускних робіт нормативним вимогам.
Програмно-технічні:
• відсутність матеріально-технічного та програмного забезпечення для створення  

відкритого освітнього середовища кафедри за професійною спрямованістю ЗП(ПТ)О.
Організаційні:
• відсутність необхідного фінансування програм, проєктів, навчально-методичних  

видань

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

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

Засідання 1 (січень)

1. Про стан готовності науково-методичного забезпечення проведення 
занять за різними моделями і формами підвищення кваліфікації

В.С. Кулішов

2. Затвердження індивідуальних планів роботи науково-педагогічних 
працівників кафедри

Завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

3. Про перспективи реалізації наукового потенціалу кафедри в кон-
тексті науково-методичної співпраці із вітчизняними та іноземними  
закладами освіти

Завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

4. Регіональні науково-практичні заходи кафедри як важливий сладник 
розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної 
і фахової передвищої освіти.

В.С. Кулішов

Засідання 2 (лютий)

1. Підготовка підсумкового звіту за результатами виконання НДР В.С. Кулішов

2. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу за дистан-
ційною моделлю підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
закладів П(ПТ)О

Т.П. Щипська
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3. Розвиток компетентнісного потенціалу НПП кафедри шляхом фор-
мальної, неформальної та інформальної освіти

Завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

4. Напрями оптимізації роботи куратора-тьютора зі здобувачами освіти 
із використанням технологій дистанційного навчання

С.С. Шевчук

Засідання 3 (березень)
Спільне засідання кафедри ПП та М та кафедри МПО та СГД

1. Забезпечення якості освітнього процесу на курсах підвищення квалі-
фікації за різними моделями і формами навчання.

В.Є. Харагірло 
А.Б. Єрмоленко

2. Напрями оптимізації діяльності колективу кафедри як системоутво-
рювального кластера Інституту

Завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

3. Застосування цифрового середовища кафедри для розвитку 
науково-методичної компетентності педагогів професійної і фахової 
передвищої освіти

Т.П. Щипська

Засідання 4 ( квітень)

1. Тематичні та авторські курси ПК як важливий чинник задоволення за-
питів замовників освітніх послуг

Завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

2. Про організацію та проведення Міжнародної конференції 
з онлайн-трансляцією «Інноваційні моделі розвитку науково-мето-
дичної компетентності педагогів професійної і фахової передвищої 
освіти: досвід, проблеми, перспективи»

В.С. Кулішов

3. Про стан підготовки наукових публікацій у вітчизняних фахових та 
періодичних виданнях, міжнародних журналах, включених до науко-
метричних баз даних

В.А. Студінський

4. Робота із контингентом в міжкурсовий період: стратегія, напрями та 
перспективи

Завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

Засідання 5 (травень)

1. Про впровадження інноваційних технологій дистанційного навчання 
при проведенні онлайн-занять на курсах ПК

В.С. Кулішов

2. Якість освітнього процесу за результатами відвідування (взаємовідві-
дування) занять науково-педагогічних працівників кафедри

Завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

3. Організаційно-методичні засади керованої самостійної роботи слуха-
чів на дистанційному етапі підвищення кваліфікації

С.С. Шевчук

4. Майстер-клас: «Характерні національні риси педагога: історичний 
ракурс»

В.А. Студінський

Засідання 6 (червень)

1. Стан виконання індивідуальних планів науково-педагогічних праців-
ників кафедри. Рейтинги науково-педагогічних працівників кафедри 
за І півріччя 2021 р.

Завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

2. Затвердження звіту про роботу кафедри за І півріччя 2021 р. Завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

3. Наукова діяльність кафедри за результатами науково-дослідної робо-
ти в І півріччі 2021 р.

В.С. Кулішов

4. Про підготовку Усеукраїнської науково-практичної інтернет-конфе-
ренція «Інноваційні технології при підготовці фахівців транспортної 
галузі»

В.С. Кулішов
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Засідання 7 (вересень)

1. Позиціювання кафедри на ресурсі Електронної бібліотеки НАПН 
України, в соціальних мережах та інших інформаційних цифрових ре-
сурсах.

Т.П. Щипська

2. Результати проведення регіональних науково-практичних семінарів. 
Про стан підготовки електронних видань матеріалів регіональних 
науково-практичних семінарів

В.С. Кулішов
С.С. Шевчук
Т.П. Щипська

3. Майстер-клас: «Інсайти науково-педагогічної діяльності» (обмін 
інноваційним практичним досвідом НПП кафедри)

Згідно графіку

Засідання 8 (жовтень)

1. Результати і перспективи співпраці з кафедрою професійної освіти 
та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 
національного педагогічного університетом ім. О. Довженко

Завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко
В.І. Ковальчук

2. Про стан підготовки наукових публікацій за результатами науково-
дослідної роботи

В.С. Кулішов

3. Про результи проведення Усеукраїнської науково-практичної 
інтернет-конференція «Інноваційні технології при підготовці
фахівців транспортної галузі»

В.С. Кулішов

4. Майстер-клас: «Інсайти науково-педагогічної діяльності» 
(обмін інноваційним практичним досвідом НПП кафедри)

Згідно графіку

Засідання 9 (листопад)

1. Удосконалення змістового й процесуального компонентів курсів 
підвищення кваліфікації в контексті реалізації компетентністного  
підходу

Завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

2. Про хід і результати виконанння підтеми НДР кафедри методики про-
фесійної освіти тасоціально-гуманітарних дисциплін «Розвиток нау-
ково-методичної компетентності педагогів професійної школи 
за  інноваційними моделями в системі безперервної освіти»

Завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

3. Командна робота колективу кафедри: позитивні та проблемні 
моменти. Перспективні моменти розвиткуи

Завідувач кафедри
А.Б. Єрмоленко 
С.С. Шевчук

4. Майстер-клас: «Інсайти науково-педагогічної діяльності» 
(обмін інноваційним практичним досвідом НПП кафедри)

Згідно графіку

Засідання 10 (грудень)

1. Затвердження звіту про виконання завершального етапу підтеми  
науково-дослідної роботи кафедри

В.С. Кулішов

2. Про виконання індивідуальних планів науково-педагогічних праців-
ників кафедри. Рейтинг викладачів кафедри у 2021 р. Цільові показ-
ники роботи кафедри у 2021 році

Завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

3. Затвердження плану роботи кафедри у 2021 р. Завідувач кафедри 
А.Б. Єрмоленко

4. Майстер-клас: «Інсайти науково-педагогічної діяльності» 
(обмін інноваційним практичним досвідом НПП кафедри)

Згідно графіку
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2.2. ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ, 
ПСИХОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

В.О. ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ – ХАРАГІРЛО Віра Єгорівна

Кафедра педагогіки,психології та менеджменту:
E-mail: kafpppo@ukr.net 
Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/541890096557167  
Адреса сторінки кафедри в Електронній бібліотеці НАПН
України:  
https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/dppm/
Віртуальна Школа педагогічного коучингу: 
https://profosvita.org/course/view.php?id=334

Місія кафедри:
Професійний розвиток педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти
Візія кафедри:
Розвиток психолого-педагогічної компетентності та інноваційного потенціалу 
педагогів 
Провідна тема освітнього кластеру: «Умови розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної професій-
ної освіти» (складник загальноінститутської НДР «Удосконалення сучасних моделей підви-
щення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку профе-
сійної компетентності» (РК №011U002381).

Віповідальний виконавець: В.Є. Харагірло, в.о. завідувача кафедри.
Завдання освітнього кластеру
• розвиток особистості педагогів ЗП(ПТ)О,  здатних до вибору індивідуальної освіт-

ньої траєкторії, навчання впродовж усього життя, розвиток професійної кар’єри, яка здобу-
ла освітні та професійні компетентності відповідно до інтересів, здібностей, можливостей,  
потреб національної економіки та суспільства;

• організація людиноцентрованого освітнього середовища на компетентнісній основі 
з урахуванням досвіду, потенційних можливостей, інтересів і здібностей замовників освіт-
ніх послуг, яке забезпечує інноваційність, доступність, прозорість, гнучкість і відкритість ос-
вітнього процесу;

• проведення освітньої, наукової, методичної роботи з реалізації державної політики у 
сфері вищої і професійної (професійно-технічної) освіти, визначення сприятливих умов роз-
витку психолого-педагогічної компетентності педагогів, їхнього безперервного професій-
ного розвитку впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти;

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

Навчальна робота:
• розроблено 4 освітньо-професійні програми підвищення кваліфікації для ка-

тегорії: викладачів професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професій-
но-технічної) освіти; директорів, заступники директорів з навчально-виробничої роботи 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти; вихователів гуртожитків закладів 
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професійної (професійно-технічної) освіти; бібліотекарів закладів професійної (професій-
но-технічної) освіти

• оновлено робочі навчальні програми – 8 
• змістовних модулів – 28
• вибіркових спецкурсів – 17
Із них за інноваційними – 4
Одна експериментальна програма Віртуальної школи педагогічного коучингу 
Навчання і взаємонавчання науково-педагогічних працівників інституту
Студія корпоративного тімбілдингу 
Методологічний семінар «Механізм оформлення свідоцтв про реєстрацію авторського 

права» (проф. Горошкова Л.А.)

№ Напрям 
партнерства Партнери Індикатор успіху Очікуваний 

результат

1. Мережева 
взаємодія

Краківська Академія ім. Фри-
ча Моджевського (Польша, 
м. Краків)

Розвиток профе-
сійної компетент-
ності педагогіч-
них працівників  

2. Спільне прове-
дення науко-

во-практичних 
заходів (конфе-
ренцій, круглі 

столи)

«Національний центр підви-
щення кваліфікації «Орлеу» « 
Інститут підвищення кваліфі-
кації педагогічних працівни-
ків за Жамбилській області » 
Республіка Казахстан

залучення
науково-педагогіч-

них працівників  
до вивчення

досвіду організації
освітнього процесу 

в інших країнах

Налагодження 
професійних
 зв’язків

3. Професійна  
комунікація

Вища Школа Економіко-Гума-
нітарна (Польша, м. Бельско- 
Бяла)

О з н а й о м л е н н я  
з досвідом робо-
ти закладів вищої 
освіти інших країн

Нові грані міжнародного партнерства:

№

Назва 
документа 

про співпра-
цю

Назва організації, 
установи, з якою 

здійснюється співро-
бітництво

Напрями співпраці Термін 
дії

1. Договір про 
співпрацю

НМЦ ПТО у Харківській 
області

Викладання на курсах підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О
Залучення педагогічних працівників 

закладів професійно(професійно-тех-
нічної) освіти області до участі у науко-

во-організаційих заходах кафедри

2021

• Співпраця із закладами вищої освіти, освітніми установами та громадськими 
організаціями в межах України:
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2. Договір 
про 

співпрацю

НМЦ ПТО 
у Миколаївській області

Викладання на курсах підвищення квалі-
фікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

Залучення педагогічних працівників 
закладів професійно(професійно-

технічної) освіти області до участі у нау-
ково-організаційих заходах кафедри

Реалізація складових НДР

2021

3. Договір 
про 

співпрацю

Відділ освіти Попільнян-
ської РДА Житомирської 
області

Залучення педагогів до участі  
у міжнародних та регіональних 

конференціях

2021

4. Договір 
про 

співпрацю

НМЦ ПТО 
у Чернігівській області

Науково-методичне партнерство щодо 
організації спільних науково-практичних 

інтернет-семінарів 
Реалізація складових НДР

2021

5. Договір 
про 

співпрацю

ДНЗ Уманський профе-
сійний аграрний ліцей

Залучення педагогів до участі  
у міжнародних та регіональних 

конференціях

2021

6. Договір 
про 

співпрацю

ДНЗ «Миколаївське ви-
ще професійне училище 
технологій та дизайну»

Залучення педагогів до участі  
у міжнародних та регіональних 

конференціях

2021

7. Договір 
про 

співпрацю

НМЦ ПТО у Волинській 
області

Викладання на курсах підвищення квалі-
фікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

Залучення педагогічних працівників 
закладів професійно(професійно-тех-

нічної) освіти області до участі у науко-
во-організаційих заходах кафедри

2021

8. Договір 
про 

співпрацю

НМЦ ПТО у Донецькій 
області

Викладання на курсах підвищення квалі-
фікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

Залучення педагогічних працівників 
закладів професійно(професійно-тех-

нічної) освіти області до участі у науко-
во-організаційих заходах кафедри

Реалізація складових НДР

2022

9. Договір 
про 

співпрацю

ДНЗ «Лиманський 
професійний аграрний 

ліцей»

Залучення педагогічних працівників 
закладів професійно(професійно-тех-

нічної) освіти області до участі у науко-
во-організаційих заходах кафедри

2022

10. Договір про 
співпрацю

ДНЗ «Цебриківський 
професійний аграрний 

ліцей»

Залучення педагогічних працівників 
закладів професійно(професійно-тех-

нічної) освіти області до участі у науко-
во-організаційих заходах кафедри

2022

11. Договір про 
спів працю, 

план спільної 
діяльності

НМЦ ПТО у Рівненській 
області

Викладання на курсах підвищення квалі-
фікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

Науково-методичне партнерство щодо 
організації роботи експерименталь-
ної віртуальної школи педагогічного 

коучингу.
Реалізація складових НДР

2022
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12. Договір 
про 

співпрацю

ДНЗ «Березівський про-
фесійний аграрний лі-
цей » в Одеській області

Залучення педагогічних працівників 
закладів професійно (професійно-тех-
нічної) освіти області до участі у науко-

во-організаційих заходах кафедри

2022

13. Договір 
про 

співпрацю

НМЦ ПТО у Полтавській 
області

Викладання на курсах підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О 
Науково-методичне партнерство щодо 
організації спільних науково-практич-

них інтернет-семінарів

2022

14. Договір про 
спів працю, 

план спільної 
діяльності

НМЦ ПТО 
у Закарпатській області

Викладання на курсах підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О 
Науково-методичне партнерство щодо 
організації спільних науково-практич-

них інтернет-семінарів

2022

15. Договір 
про 

співпрацю

НМЦ ПТО у Одеській 
області

Викладання на курсах підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О 
Науково-методичне партнерство щодо 
організації спільних науково-практич-

них інтернет-семінарів
Реалізація складових НДР

2022

16. Договір 
про 

співпрацю

«Дніпровський центр 
професійної освіти» 
м. Дніпро

Залучення педагогічних працівників 
закладів професійно(професійно-тех-

нічної) освіти області до участі у науко-
во-організаційих заходах кафедри

Реалізація складових НДР

2023

17. Договір 
про 

співпрацю

ДНЗ «Білгород-Дні-
стровський професій-
ний будівельний ліцей»

Залучення педагогічних працівників 
закладів професійно(професійно-тех-

нічної) освіти області до участі у науко-
во-організаційих заходах кафедри

2023

18. Договір 
про 

співпрацю

Вище професійне учи-
лище суднобудування 
м. Миколаїв

Залучення педагогічних працівників 
закладів професійно(професійно-тех-

нічної) освіти області до участі у науко-
во-організаційих заходах кафедри

2023

19. Договір 
про 

співпрацю

Новоодеський профе-
сійний аграрний ліцей

Залучення педагогічних працівників 
закладів професійно(професійно-тех-

нічної) освіти області до участі у науко-
во-організаційих заходах кафедри

2023

20. Договір 
про 

співпрацю

Полтавський 
професійний ліцей

Залучення педагогічних працівників за-
кладів професійно(професійно-техніч-
ної) освіти області до участі у науково- 

організаційих заходах кафедри

2023

21. Договір 
про 

співпрацю

ДНЗ «Міжрегіональне 
вище училище з полі-

графії та інформаційних 
технологій»

Залучення педагогічних працівників 
закладів професійно(професійно-тех-

нічної) освіти області до участі у науко-
во-організаційих заходах кафедри

2023
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22. Договір про 
співпрацю

ДНЗ «Дніпропетровський 
професійно-технічної 
освіти туристичного сер-
вісу»

Залучення педагогічних працівників 
закладів професійно(професійно-тех-

нічної) освіти області до участі у науко-
во-організаційих заходах кафедри

2023

23. Договір про 
співпрацю

НМЦ ПТО у Черкаській 
області

Викладання на курсах підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О 
Науково-методичне партнерство щодо 
організації спільних науково-практич-

них інтернет-семінарів

2024

24. Договір 
про спів 

працю, план 
спільної 

діяльності

Маріупольський 
професійний ліцей

Викладання на курсах підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О 
Організація професійного партнерства

2025

25. Договір про 
співпрацю

Коростишівський профе-
сійний аграрний ліцей

Викладання на курсах підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О 
Зміцнення наукових та професійних 

зв’язків 

2025

26. Договір про 
співпрацю

Регіональний центр про-
фесійно-технічної освіти 
№ 1 м. Кременчук, 
Полтавська обл..

Викладання на курсах підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О

2025

27. Договір про 
співпрацю

Міжрегіональний центр 
професійної перепідго-
товки звільнених у запас 
військовослужбовців 
м. Хорол, Полтавська обл..

Викладання на курсах підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О 
Організація професійного партнерства

2025

28. Договір про 
співпрацю

ДНЗ «Одеське вище профе-
сійне училище морського 
туристичного сервісу»

Викладання на курсах підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О 

2025

29. Договір про 
співпрацю

Слов’янський багатопро-
фільний регіональний 
центр професійної освіти 
імені П.Ф. Кривоноса

Викладання на курсах підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О 
Зміцнення освітніх, наукових та інфор-

маційних зв’язків

2025

30. Договір про 
співпрацю

ДПТНЗ «Бородянський 
професійний аграрний 
ліцей»

Підвищення ефективності та якості 
освітнього процесу Зміцнення освітніх, 

наукових та інформаційних зв’язків 
ефективності

2025

31. Договір про 
співпрацю

ДПТНЗ «Ізмаїльське вище 
професійне училище»

Викладання на курсах підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О 
Зміцнення освітніх, наукових та інфор-

маційних зв’язків

2025

32. Договір про 
співпрацю

НМК ПТО у Кіровоград-
ській області

Викладання на курсах підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О 
Організація професійного партнерства

2025
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Експериментально-дослідне поле кластеру

Підпроблеми НДР «Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педа-
гогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної професійної освіти»:

• мотивація до розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних праців-
ників ЗП(ПТ)О шдяхом формальної, неформальної та інформальної освіти;

• розвиток готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності в системі 
безперервної професійної освіти;

• безперервний професійний розвиток майстрів виробничого навчання та викладачів 
професійно-теоретичного навчання за індивідуальною освітньою траєкторією;

• розвиток конфліктологічної компетентності педагогічних працівників як складника 
психолого-педагогічної.

Ризики для реалізації освітнього кластеру
Організаційні ризики:
• недосконалість механізмів реалізації державної політики в галузі освіти на регіо-
          нальному та місцевому рівнях;
• дострокове припинення дії договору про наукову співпрацю, відсутність фінансу-
          вання та/або матеріального забезпечення запланованих заходів.
• недостатнє матеріально-технічного забезпечення структурного підрозділу;
• слабкість маркетингової політики в умовах конкуренції  на ринку праці;
• відсутність необхідного фінансування програм, проєктів, навчально-методичних 
          видань;
• слабка мотивація науково-педагогічних працівників кафедри до реалізації 
          інноваційних проєктів.

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

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

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

• недостатня розробленість системи моніторингу розвитку психолого-педагогічної 
компетентності педагогів ЗП(ПТ)О на окремих етапах міжкурсового періоду.

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

режі інтернет під час проведення інтернет заходів;
• недостатній рівень цифрової компетентності педагогів ЗП(ПТ)О.

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

в інноваційному освітньому середовищі;
• психологічні бар’єри педагогічних працівників системи професійно-технічної освіти 

до впровадження інноваційних психолого-педагогічних технологій;
• стан фрустрації в процесі проєктування індивідуальної освітньої траєкторії профе-

сійного розвитку шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти.
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ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

№ 
з/п Зміст роботи Відповідальні

1 2 3

І півріччя

Засідання 1 (січень)

1.  Обговорення та затвердження індивідуальних планів роботи 
науково-педагогічних працівників кафедри на 2021р.

В.о завідувача 
кафедри 
В.Є. Харагірло

2. Обговорення та затвердження оновлених робочих навчальних 
програм, вибіркових та авторських спецкурсів на 2021 р.

В.о завідувача 
кафедри 
В.Є. Харагірло

3. Про розподіл навчального навантаження науково-педагогічних 
працівників кафедри на 2021 рік

В.о завідувача 
кафедри 
В.Є. Харагірло

4. Про стан готовності науково-методичного забезпечення та електро-
нних навчальних комплексів для проведення занять за дистанційною 
формою навчання.

В.о завідувача 
кафедри 
В.Є. Харагірло

5. Про організацію профорієнтаційної роботи працівників кафедри 
в 2021 р

В.о завідувача 
кафедри 
В.Є. Харагірло

Засідання 2 (лютий)

1. Методологічний семінар: «Механізм оформлення свідоцтв про реє-
страцію авторського права»

Л.А. Горошкова

2. Оцінка ефективності умов розвитку та моделі психолого-педагогічної 
компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі безпе-
рервної професійної освіти.

Л.А. Горошкова 
Є.В. Хлобистов

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

В.о завідувача 
кафедри 
В.Є. Харагірло

4. Популяризація результатів наукових досліджень через е-ресурси 
(офіційний веб-сайт ДЗВО УМО, БІНПО, е-журнали, соціальні мережі 
тощо)

А.М. Лукіянчук

Засідання 3 (березень)
Спільне засідання кафедри ПП та М та кафедри МПО та СГД

1. Забезпечення якості освітнього процесу на курсах підвищення квалі-
фікації за різними моделями і формами навчання.

В.Є. Харагірло 
А.Б. Єрмоленко

2. Про організацію та проведення регіональних науково-практичних 
семінарів кафедри

В.Є. Харагірло

3. Про організацію співпраці кафедри з ключовими стейкхолдерами 
з метою удосконалення психолого-педагогічної компетентності 
педагогічних працівників.

В.Є. Харагірло

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

А.М. Лукіянчук
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Засідання 4 (квітень)

1. Дискусійна панель: «Інновації в освіті: інтеграція науки і практики» Л.А. Горошкова 
Є.В. Хлобистов

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

В.о завідувача
кафедри 
В.Є. Харагірло 

3. Забезпечення якості освітнього процесу шляхом використання 
технологій формальної, неформальної та інформальної освіти.

А.В. Денисова

Засідання 5 (травень)

1. Дискурс « Освіта для сталого розвитку» Л.А. Горошкова 
Є.В. Хлобистов

2. Про хід і результати виконання науково-дослідної роботи кафедри 
«Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогіч-
них працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної професійної освіти»

В.о завідувача 
кафедри 
В.Є. Харагірло

3. Моніторинг якості освітніх послуг в контексті взаємодії з ключовими 
стейкхолдерами 

А.В. Денисова

4. Шляхи розвитку та вдосконалення інноваційного освітнього середо-
вища кафедри

В.о завідувача 
кафедри 
В.Є. Харагірло

Засідання 6 (червень)

1. Про стан виконання індивідуальних планів науково-педагогічними 
працівниками кафедри за I півріччя 2021 р

В.о завідувача 
кафедри 
В.Є. Харагірло
Науково-педагогічні 
працівники кафедри

2. Аналіз навчальної, методичної, наукової  роботи кафедри за І півріччя 
2021 р.

В.о завідувача 
кафедри 
В.Є. Харагірло

3. Аналіз рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри 
за І півріччя 2021 р.

В.о завідувача 
кафедри 
В.Є. Харагірло

4. Стан і перспективи наукових публікацій науково-педагогічних 
працівників кафедри

В.о завідувача 
кафедри 
В.Є. Харагірло

ІІ півріччя
Засідання 7 (вересень)

1.  Про організацію та проведення Всеукраїнської Open Access  
«Розвиток лідерських якостей працівників освіти в умовах 
реформування галузі»

В.о завідувача  
кафедри 
В.Є. Харагірло 
А.В. Денисова

2. Перспективи розвитку міжнародного співробітництва у системі 
безперервної професійної освіти

Л.А. Горошкова
Є.В. Хлобистов

3. Пропагування принципів академічної доброчесності в освітньому 
процесі та науковій діяльності

А.В. Денисова

4. Затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів. Н.В. Верченко
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Засідання 8 (жовтень)

1. Спільне засідання кафедри ПП та М  та кафедри ТНОП та Д. 
Застосування інноваційних технологій навчання в умовах діджиталі-
зації освіти

В.Є. Харагірло
О.В. Сахно

2. Про організацію та проведення VII Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання 
дорослих у системі безперервної освіти»

В.о завідувача
кафедри 
В.Є. Харагірло 

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

В.Є. Харагірло
А.М. Лукіянчук
А.В. Денисова

4. Затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів В.о завідувача
кафедри 
В.Є. Харагірло

Засідання 9 (листопад)

1. Про стан виконання науково-дослідної роботи кафедри В.о завідувача
кафедри 
В.Є. Харагірло

2. Про виконання рішень, прийнятих на  засіданнях кафедри у 2021 році Н.В. Верченко

3. Планування навчальної, наукової і методичної роботи на 2022 р. В.о завідувача
кафедри 
В.Є. Харагірло

4. Про стан виконання рішень Вченої ради БІНПО Н.В. Верченко

Засідання 10 (грудень)

1. Обговорення збірника матеріалів VII Міжнародної науково-практич-
ноі інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання 
дорослих у системі безперервної освіти»

В.о завідувача
кафедри 
В.Є. Харагірло

2. Підсумки навчальної, методичної, наукової роботи кафедри за 2021 р. 
Затвердження звіту про роботу кафедри за 2021 рік

В.о завідувача
кафедри 
В.Є. Харагірло

3. Аналіз рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри за 2021р. 
Цільові показники кафедри

В.о завідувача
кафедри 
В.Є. Харагірло
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2.3. ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР КАФЕДРИ ОХОРОНИ ПРАЦІ, 
ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ТА ДИЗАЙНУ

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ – САХНО Олександр Володимирович, 
кандидат сільскогосподарських наук, доцент 

E-mail: tnoptad@ukr.net
Фейсбук: facebook.com/Кафедра-технологій-навчання-охоро-

ни-праці-та-дизайну-ТНОПтаД-БІНПО-103820901182647
Адреса сторінки кафедри в Електронній бібліотеці НАПН
України:  https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/dttlsd/2020.html
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCA6uuvJjRu-

hCA6Gj83lutg?app=desktop

Місія кафедри 
Підготовка висококваліфікованих та конкурентоздатних фахівців у галузі охорони праці 

та дизайну, розвиток цифрової компетентності та компетентності з охорони праці педаго-
гічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Візія кафедри 
Підготовка спеціалістів з охорони праці в Україні, що визначає стандарти якості навчання 

цих фахівців, відповідно до вимог часу, умов ринкової економіки та європейської інтеграції 
України

Провідна тема освітнього кластеру: «Розвиток цифрової компетентності педагогіч-
них працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти засобами інфор-
маційно-комунікаційних технологій» (складник загальноінститутської НДР «Удоскона-
лення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті 
формування та розвитку професійної компетентності» (РК №011U002381). 

Віповідальний виконавець: О.В. Сахно к.с.-г.н., доцент. 
Навчальна робота: 
Розроблено чотири освітньо-професійні програми підвищення кваліфікації для катего-

рій слухачів: 
• майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти; 
• викладачів професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професій-

но-технічної) освіти; 
• персоналу, який залучається до професійного навчання на виробництві;
• старших майстрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, методистів  

закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 
Розроблено сім освітньо-професійних програм короткострокових тематичних курсів  

підвищення кваліфікації для усіх категорій педагогічних працівників:
• Технології проведення вебінарів;
• Освітні ризики у контексті соціальних відносин;
• Ризик- менеджмент у системі охорони праці закладу освіти;
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• Додатки GOOGLE в професійній діяльності педагога;
• Використання цифрових технологій в освітній діяльності педагогів ЗП(ПТ)О;
• Інформаційно-пошукові системи в освітній і науковій діяльності викладача закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти;
• Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації 

суспільства.
Підготовлено двадцять робочих навчальних програм для змістових модулів 1 «Соціаль-

но-гуманітарна підготовка» та 5 «Цифрові технології в освіті» для підвищення кваліфікації за 
очною, заочною, очно-дистанційною та дистанційною формами навчання; шість спецкурсів: 
«Еколого-правові проблеми регіонів України», «Адаптація законодавства України з охорони 
праці до європейських норм», «Формування і механізм соціального захисту педагогічних 
працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Відкрита освіта і дистан-
ційне навчання», «Хмарні технології», «Організація і проведення вебінарів», п’ять онлайн  
і дистанційних курсів для різних категорій слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

Наукова інфраструктура: 
Для проведення формувального етапу експерименту науково-дослідної роботи залучено 

педагогічних працівників п’яти експериментальних груп на базі: 
Володимир-Волинського ВПУ (м.Володимир-Волинський Волинської обл.); 
ДНЗ «Малинський ПЛ» (м.Малин, Житомирської обл.); 
ПТУ №4 м. Полтави; 
ДПТЗ «Солонянський ПАЛ» (смт. Солоне, Солонянський район Дніпропетровської обл.); 
ДПТНЗ «Дніпровський регіональний центр ПТО» (м. Дніпро, Дніпропетровської обл.). 

№

Назва 
документа 

про 
співпрацю

Назва організації, 
установи, з якою 

здійснюється 
співробітництво

Напрями співпраці Термін 
дії

1. Договір
про співпрацю

ДНЗ «Криворізький 
гірничо-металургій-
ний професійний 
ліцей»

Викладання на курсах підвищення квалі-
фікації педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О. Залучення педагогічних праців-
ників закладу до участі в науково-орга-

нізаційних заходах.

2022

2. Договір про 
співпрацю

ДНЗ «Вище професій-
не училище Націо-
нального авіаційного 
університету»

Викладання на курсах підвищення квалі-
фікації педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О. Залучення педагогічних праців-
ників закладу до участі у науково-органі-

заційних заходах

2022

3. Договір про 
співпрацю

ДНЗ «Київське вище 
професійне училище 
деревообробки»

Викладання на курсах підвищення квалі-
фікації педагогічних працівників  

ЗП(ПТ)О. Залучення педагогічних праців-
ників закладу до участі у науково-органі-

заційних заходах

2022

Співпраця із закладами вищої освіти, освітніми установами та громадськими 
організаціями в межах України:
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4. Договір про 
співпрацю

ДНЗ «Арбузинський 
професійний аграр-
ний ліцей»

Викладання на курсах підвищення квалі-
фікації педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О. Залучення педагогічних праців-
ників закладу до участі у науково-органі-

заційних заходах

2022

5. Договір про 
співпрацю

ДНЗ «Благовіщин-
ський професійний 
ліцей»

Викладання на курсах підвищення квалі-
фікації педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О. Залучення педагогічних праців-
ників закладу до участі у науково-органі-

заційних заходах

2022

6. Договір про 
співпрацю

ДНЗ «Сєвєродоне-
цьке вище професій-
не училище»

Викладання на курсах підвищення квалі-
фікації педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О. Залучення педагогічних праців-
ників закладу до участі у науково-органі-

заційних заходах

2022

7. Договір про 
співпрацю

ДНЗ «Первомайський 
професійний промис-
ловий ліцей»

Викладання на курсах підвищення
кваліфікації педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О.

2022

Експериментально-дослідне поле кластеру 

Підпроблеми НДР «Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти засобами інформаційно-комуні-
каційних технологій»: 

• визначення і теоретичне обґрунтування організаційно-педагогічних умов розвитку 
цифрової компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти; 

• розроблення та впровадження інноваційної моделі розвитку цифрової компетент-
ності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти; 

• зовнішній моніторинг рівня володіння інформаційно-комунікаційними технологіями 
для якісного виконання професійних ролей іфункцій;

• науково-методичний супровід розвитку цифрової компетентності педагогічних пра-
цівників шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти;

• формування здатності педагога орієнтуватися в інформаційному просторі, отриму-
вати  інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного висо-
котехнологічного інформаційного суспільства, нарощувати обсяги інформації, створюва-
ти власні електронні продукти, вибудовувати власний стиль комунікації в суспільстві, яке 
навчається, використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології, комп’ютерну 
техніку, у тому числі зокрема мережеві системи пошуку та обробки інформації; електронні 
бібліотечні ресурси, мультимедійне обладнання; он-лайн ресурси; комп’ютерні програми 
статистичної обробки та візуалізації даних діагностики та результатів експериментального 
дослідження тощо;

• розроблення науково-методичного забезпечення розвитку цифрової компетентно-
сті педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 
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Ризики для реалізації освітнього кластеру 

Організаційні ризики: 
• відсутність необхідного фінансування програм, проєктів, навчально-методичних  

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

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

• недостатнє матеріально-технічне забезпечення навчального закладу;
• слабка мотивація науково-педагогічних працівників кафедри до реалізації іннова-

ційних проєктів.
• дострокове припинення дії договору про наукову співпрацю, відсутність фінансу-

вання та/або матеріального забезпечення запланованих заходів;
• введення карантину та виникнення комунікативних бар’єрів;
• ризик зменшення професійнокваліфікаційного рівня персоналу у навчальному за-

кладі, ризик плинності кадрів у навчальному закладі

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

зультати важко перевірити; 
• недостатня розробленість перманентного моніторингу розвитку цифрової компе-

тентності педагогічного працівника на окремих етапах міжкурсового періоду. 

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

тів (центрів); 

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

ність окремих педагогів до розвитку цифрової компетентності; 
• зміна кадрового складу методичних кабінетів (центрів);
• ризик некерованості впровадженням інновацій.

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

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

Засідання 1 (січень)

1. Затвердження індивідуальних планів роботи науково-педагогічних 
працівників 

Завідувач кафедри
О.В. Сахно, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри

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

Завідувач кафедри
О.В. Сахно 

3. Затвердження плану роботи кафедри на 2021 рік Завідувач кафедри
О.В. Сахно 
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4. Про організацію профорієнтаційної роботи працівників кафедри 
в 2021 р. 

Завідувач кафедри
О.В. Сахно 
С.І. Удовик 

5. Стан і перспективи наукових публікацій науково-педагогічними 
працівниками

Науково-педагогічні 
працівники кафедри

Засідання 2 (лютий)

1. Хід і проміжні результати контрольного етапу експерименту підтеми 
колективної науково-дослідної роботи в 2021 р. 

Завідувач кафедри
О.В. Сахно, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри

2. Стан та навчально-методичне наповнення освітньої платформи 
«Профосвіта».

Завідувач кафедри
О.В. Сахно, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри

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

Завідувач кафедри
О.В. Сахно, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри

Засідання 3 (березень)

1. Внутрішній моніторинг забезпечення якості освітнього процесу 
за дистанційною формою навчання на КПК

Завідувач кафедри 
О.В.Сахно

2. Про стан підготовки наукових публікацій у вітчизняних фахових 
та періодичних виданнях, включених до наукометричних баз даних

Завідувач кафедри
О.В. Сахно, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри

3. Про організацію та проведення Усеукраїнської науково-практичної 
інтернет-конференції до Дня охорони праці "Сучасна парадигма 
освіти з охорони праці "

Завідувач кафедри
О.В. Сахно 

проф. Н.А. Бородіна
доц. І.А.Уряднікова
доц. Грядуща В.В.

Засідання 4 (квітень)

1. Про науково-методичний рівень проведення за-нять викладачами 
кафедри (за результатами взаємовідвідування занять)

Завідувач кафедри
О.В. Сахно

2. Про діяльність оnline Академії цифрових технологій Завідувач кафедри
О.В. Сахно, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри

Засідання 5 (травень)

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

Завідувач кафедри
О.В. Сахно

2. Аналіз виконання підтеми науково-дослідної роботи інституту 
«Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників 
професійних навчальних закладів засобами інформаційно-
комунікаційних технологій»

Завідувач кафедри
О.В. Сахно, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри
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3. Про публікації та стан підготовки електронних видань матеріалів кон-
ференцій та регіональних науково-практичних семінарів

Завідувач кафедри
О.В. Сахно, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри

Засідання 6 (червень)

1. Затвердження звітів про роботу викладачів кафедри та їх рейтингу 
за І півріччя 2021 року. 

Завідувач кафедри
О.В. Сахно, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри

2. Затвердження звіту роботи кафедри в І півріччі 2021 р. 
Рейтинг науково-педагогічних працівників. Цільові показники 
кафедри.

Завідувач кафедри
О.В. Сахно, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри

3. Про стан профорієнтаційної роботи НПП кафедри Завідувач кафедри
О.В. Сахно, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри

Засідання 7 (вересень)

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

Завідувач кафедри
 О.В. Сахно

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

Завідувач кафедри
О.В. Сахно, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри

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

Завідувач кафедри 
О.В. Сахно

Засідання 8 (жовтень)

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

Завідувач кафедри
О.В. Сахно, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри

2. Аналіз взаємовідвідування занять науково-педагогічних працівників 
кафедри 

Завідувач кафедри
 О.В. Сахно

3. Спільне засідання кафедри ПП та М та кафедри ТНОП та Д. 
Застосування інноваційних технологій навчання в умовах діджиталі-
зації освіти

В.Є. Харагірло
О.В. Сахно

Засідання 9 (листопад)

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

Науково-педагогічні 
працівники

2. Внутрішній моніторинг якості проведення занять та пропозиції щодо 
вдосконалення освітнього процесу КПК

Завідувач кафедри
О.В. Сахно

3. Про стан виконання підтеми науково-дослідної роботи кафедри. Завідувач кафедри
О.В. Сахно
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Засідання 10 (грудень)

1. Затвердження звітів про роботу науково-педагогічних працівників 
кафедри та виведення рейтингу за 2021 р. 

Науково-педагогічні 
працівники кафедри

2. Затвердження звіту про роботу кафедри в 2021р.  Рейтинг науково-
педагогічних працівників. Цільові показники кафедриу 2021 році.

Завідувач кафедри
О.В. Сахно, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри

3. Затвердження звіту з підтеми науково-дослідної роботи інституту 
за 2021 рік 

Завідувач кафедри
О.В. Сахно, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри

4. Розподіл навчального навантаження науково-педагогічних 
працівників кафедри на 2022 рік 

Завідувач кафедри
О.В. Сахно, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри

5. Про затвердження робочих навчальних програм Завідувач кафедри
О.В. Сахно, 
науково-педагогічні 
працівники кафедри

6. Затвердження плану роботи кафедри на 2022 рік Науково-педагогічні 
працівники кафедри
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2.4. ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ІНСТИТУТУ

ЗАВІДУВАЧКА ВІДДІЛУ – КОВАЛЬЧУК Олена Миколаївна

E-mail: navchviddil@ukr.net
Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/1782117948760553

Завдання освітнього кластеру:
• планування та організація управління освітнім процесом;
• здійснення контролю за якістю й ефективністю освітньої діяльності на курсах підви-

щення кваліфікації, системне вдосконалення її;
• оперативне керівництво та координація діяльності кафедр та структурних підрозді-

лів щодо забезпечення виконання освітньо-професійних програм, навчальних планів для 
всіх категорій слухачів курсів підвищення кваліфікації за різними формами і моделями нав-
чання, здобувачів вищої освіти;

• моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної (професій-
но-технічної) освіти;

• участь у розробленні навчальних планів та робочих навчальних планів за напряма-
ми та спеціальностями підготовки фахівців в Інституті;

• нормоконтроль навчальної документації та ведення особових справ студентів;
• контроль ведення документації, необхідної для організації навчальної роботи  

в Інституті (списки студентів, залікові книжки або індивідуальні навчальні плани студентів, 
заліково-екзаменаційні відомості студентів, списки викладачів, перелік предметів у відпо-
відності з навчальним планом, навчальні картки студентів; журнал навчальних занять  тощо);

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

• облік динаміки руху контингенту слухачів, здобувачів вищої освіти, підготовка та на-
дання відповідної звітності;

• здійснення позабюджетної діяльності із підвищення кваліфікації за кошти фізичних 
та юридичних осіб;

Наукова інфраструктура:
обласні Навчально-методичні центри професійно-технічної освіти, навчально-методичні 

кабінети, заклади професійної (професійно-технічної) освіти України, заклади фахової пе-
редвищої освіти.

За держзамовленням заплановано 3 категорії слухачів: майстри виробничого навчання, 
викладачі професійно-теоретичної підготовки і старші майстри закладів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти в обсязі 2000 осіб за очною, заочною та очно-дистанційною 
формами навчання на базі ЗП(ПТ)О у Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Жито-
мирській, Закарпатській, Кіровоградській, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, 
Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській, Черкаській та 
НМК у м. Київ (17 областей і м. Київ)
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№ 
з/п Зміст роботи Термін 

виконання Відповідальні

1. Координація діяльності структурних підрозділів щодо 
забезпечення виконання навчальних планів і програм 
усіх категорій курсів підвищення кваліфікації.

упродовж 
року

О.М. Ковальчук,
методисти відділу

2. Формування навчальних груп слухачів згідно річного 
плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників державних ЗП(ПТ)О України на 2021 рік

упродовж 
року

О.М. Ковальчук
С.М. Сажко
М.О. Князєва

3. Погодження організаційних питань з обласними НМЦ 
ПТО.

упродовж 
року

О.М. Ковальчук
С.М. Сажко

4. Планування загального навчального навантаження, по-
годження із завідувачами кафедр обсягів навчального 
навантаження науково-педагогічних працівників 
кафедр Інституту

грудень-
січень

О.М. Ковальчук
М.О. Князєва

5. Документальний супровід освітнього процесу підви-
щення кваліфікації

упродовж 
року

О.М. Ковальчук,
методисти відділу

6. Організація моніторингу якості освітнього процесу на 
курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівни-
ків державних ЗП(ПТ)О 

упродовж 
року

О.М. Ковальчук

7. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів з пи-
тань організації освітнього процесу, представлення від-
повідних матеріалів для розгляду на оперативних нара-
дах директора та Вченій раді Інституту

упродовж 
року

О.М. Ковальчук,
методисти відділу

8. Облік чисельності і динаміки руху контингенту слухачів, 
підготовка та надання відповідної звітності

щоквартально 
за рік відпо-

відно до роз-
поряджень 

ДЗВО «УМО»

О.М. Ковальчук
С.М. Сажко 

9. Здійснення позабюджетної діяльності з підвищення 
кваліфікації за кошти фізичних та юридичних осіб

упродовж 
року

О.М. Ковальчук
методисти відділу

10. Контроль за розподілом та виконанням навчального 
навантаження науково-педагогічних працівників 
ка-федр Інституту

упродовж 
року

О.М. Ковальчук
М.О. Князєва

11. Складання річного плану-графіка підвищення квалі-
фікації педагогічних працівників державних ЗП(ПТ)О 
України на 2021 рік

листопад О.М. Ковальчук
С.М. Сажко

12. Наповнення сайту Інституту матеріалами, що входять 
до компетенції відділу

упродовж 
року

О.М. Ковальчук
методисти відділу

За напрямом роботи із здобувачами вищої освіти

13. Участь у розробленні навчальних планів та робочих на-
вчальних планів за напрямами та спеціальностями під-
готовки фахівців в Інституті.

упродовж 
року

О.М. Ковальчук
методисти відділу

14. Нормоконтроль навчальної документації та ведення 
особових справ студентів.

упродовж 
року

О.М. Ковальчук
М.О. Князєва
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15. Контроль:
– ведення документації, необхідної для організації на-
вчальної роботи в Інституті (списки студентів, залікові 
книжки або індивідуальні навчальні плани студентів, 
заліково-екзаменаційні відомості студентів, списки ви-
кладачів, перелік предметів у відповідності з навчаль-
ним планом, навчальні картки студентів; журнал на-
вчальних занять  ін.);
– виконання викладачами навчального навантаження 
та індивідуальних планів

упродовж 
року

О.М. Ковальчук
М.О. Князєва

Ризики для реалізації освітнього кластеру

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

дів післядипломної освіти.
Операційно-технологічні:
• контингент-ризики, збільшення рівня конкуренції на ринку освітніх послуг.
Фінансово-господарські:
• ризик недостатнього бюджетного фінансування.

Внутрішні ризики:
Нормативні:
• обсяг документаційних потоків.
Операційно-технологічні:
• несвоєчасність надходження заявок від ключових стейкґолдерів;
• несвоєчасність надходження звітності від науково-педагогічних працівників, 
тьюторів;
• невідповідність первинних документів та звітності;
• невідповідність технічним, санітарним, пожежним та іншим нормам безпеки 
життєдіяльності.
Кадрові:
• недостатній для сучасних соціокультурних та освітніх викликів професійно-
кваліфікаційний рівень персоналу;
• плинність кадрів;
• демотивування персоналу.
Фінансово-господарські:
• зростання вартості освітніх послуг;
• недосконалість механізмів залучення коштів стейкґолдерів.
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Ризики Ззаходи контролю Очікувані результати від реалізації 
заходів контролю

Контингент-ризики Формування резерву 
контингенту

Виконання плану-графіка

Несвоєчасне 
надходження заявок 

від 
стейкхолдерів

Організація контролю 
за виконанням документів

Виконання плану-графіка

Ризик недоскона-
лості механізмів 

залучення коштів 
стейкхолдерів

Визначення правил і вимог 
до здійснення операцій

Виконання планів щодо формування 
контингенту

Ризик несвоєчасного 
надходження звітно-
сті від науково-педа-
гогічних працівників

Здійснення систематичного 
перегляду звітності

Оптимізація документаційних потоків

Ризик несвоєчасного 
надходження звітно-

сті від тьюторів

Здійснення систематичного 
перегляду звітності

Оптимізація документаційних потоків

Ризик завеликого 
обсягу документа- 

ційних потоків

Розмежування обов’язків 
між працівниками у роботі 

з документами

Оптимізація документаційних потоків, 
мінімізація допущення помилок та недо-
ліків щодо процесів пов’язаних з органі-

зацією підвищення кваліфікації
Ризик зменшення 
професійно-квалі-
фікаційного рівня 

персоналу

Здійснення систематичного 
перегляду роботи кожного 

працівника відділу для визна-
чення якості виконання посадо-

вих обов’язків та поставлених 
завдань, розробка індивідуаль-
них планів підвищення кваліфі-

каційного рівня

Мінімізація допущення помилок та недо-
ліків щодо процесів пов’язаних з органі-

зацією підвищення кваліфікації

Ризик демотивуван-
ня персоналу

Вдосконалення системи 
морального та матеріального 

заохочення

Мінімізація допущення помилок і недо-
ліків щодо процесів, пов’язаних із орга-

нізацією підвищення кваліфікації
Невідповідність пер-
винних документів 

та звітності

Проведення звірок облікових 
даних із фактичними

Оптимізація документаційних потоків, 
мінімізація випадків порушень у наданні 

звітності

Ризик невідповідно-
сті технічним, сані-
тарним, пожежним 
та іншим нормам 

безпеки життєдіяль-
ності

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

Відповідність нормам

Заходи контролю та моніторингу результатів щодо мінімізації ризиків 
освітнього кластеру
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2.5. ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР 
ВІДДІЛУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА

ЗАВІДУВАЧКА ВІДДІЛУ – ГОРЛОВА Ганна Григорівна

E-mail: Stehnology@ ukr.net
Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/1852 32042062749

Місія
Інноваційна, якісна та особистісно - орієнтована освіта.
Візія
Креативнисть, ініціативність, прагнення до досконалості, партнерство.
Цінності
Бути відкритим, виказувати повагу, розуміти, підтримувати, допомагати, слухати та чути.

МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВІДДІЛУ СТВ

1. Вивчення освітніх запитів та професійних потреб педагогічних працівників закладів 
професійної (професійно-технічної)  освіти з метою надання їм консультативної допомоги.

2. Розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників (знання навчаль-
ного предмета, фахових методик, технологій) в умовах карантину.

3. Сприяння розвитку у педагогічних працівників закладів професійної (професій-
но-технічної) освіти сучасних поглядів на розвиток професійних компетентностей галу-
зевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення  
із сучасним устаткуванням, обладнанням, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, 
підприємства, організації та установи.

4. Формування банку новітніх виробничих технологій, кращих освітніх практик, відео-
матеріалів працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, їх узагальнення 
і систематизація з метою поширення їх в освітній процес закладів професійної (професій-
но-технічної) освіти.

5.  Надання методичної, організаційної, дорадницької та фасилітативної допомоги з ви-
користання освітніх інновацій, упровадження і поширення перспективного досвіду педаго-
гічним працівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

6. Участь в організації та проведенні науково-методичних заходів: майстер-класів, нау-
ково-практичних конференцій, круглих столів, вебінарів тощо.

7. Систематизація  матеріалів спеціалізованих виставок 2020 року. Підготовка презен-
тацій, альбомів, відеоматеріалів. Створення каталогів матеріалів виставок.

8. Розміщення у структурі освітньої платформи «Профосвіта» матеріалів на допомогу 
педагогічним працівникам закладів (професійно-технічної) освіти: 

- із досвіду роботи Навчально-практичних центрів;
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- із досвіду впровадження елементів дуальної форми навчання згідно з наказом МОН 
України № 204 від 23.02.2017;

- упровадження досвіду державно-приватного партнерства в закладах професійної 
(професійно-технічної освіти);

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

та в соціальній мережі Фейсбук за напрямами:
- інновації в освіті;
- використання дуальної системи навчання при підготовці кваліфікованих робітників;
- використання досвіду європейських країн у підготовці кваліфікованих робітників;
- віртуальне комплексно-методичне забезпечення з професії;
- спеціалізовані виставки сучасних технологій виробництва.
11.    Створення робочої навчальної  програми спецкурсу з проблеми: «Фасилітація в про-

фесійній діяльності педагога закладу професійної (професійно-технічної) освіти».
Створення робочої навчальної програми спецкурсу з проблеми: «Технологіїї змішаного 

навчання в умовах обмеженої освіти»

Наукова інфраструктура:
Банк матеріалів кращих освітніх практик за професіями:

1. Професії галузі «Гірництво».
2. Кондитер.
3. Офіціант, бармен.
4. Секретар керівника.
5. Швачка.
6. Фотограф.
7. Інноваційні технології при підготовці кваліфікованих робітників в системі професій-

ної освіти.
Науково-методичний супровід процесу вдосконалення професійної компетентності  

педагога закладу професійної освіти
1. На допомогу майстру виробничого навчання-початківцю.
2. На допомогу старшому майстру.
Технологія змішаного навчання в системі обмеженої освіти
3. е-портфоліо
Інклюзивне навчання як засіб соціалізації  здобувачів з особливими освітніми потребами
4. е-портфоліо
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Матеріали кращих освітніх практик представлені закладами професійної(ПТ) 
освіти 24 областей України:

№ Назва області Кількість матеріалів 
в Методичній  скарбничці

1 Київська 65
2 Черкаська 17
3 Рівненська 10
4 Тернопільська 13
5 Дніпропетровська 40
6 Хмельницька 12
7 Одеська 13
8 Житомирська 25
9 Закарпатська 13

10 Миколаївська 9
11 Запорізька 12
12 Сумська 14
13 Кіровоградська 29
14 Полтавська 37
15 Івано – Франківська 5
16 Львівська 19
17 Черкаська 17
18 Харківська 17
19 Донецька 17
20 Херсонська 27
21 Луганська 8
22 Волинська 17
23 Вінницька 5
24 Чернігівська 10
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Відвідано, проаналізовано й систематизовано матеріали спеціалізованих 
виставок:
23 Міжнародна будівельна виставка: «KYIVBUILD 2020»
Міжнародна спеціалізована виставка: «АгроВесна 2020»
Міжнародна виставка:«INTERIOR MEBEL»
Міжнародна виставка реклами та друку: «RemaDays»
Міжнародна виставка сільськогосподарської техніки та обладнання: «ІнтерАГРО 2020»

Ризики для реалізації освітнього кластеру

Ризики 
для реалізації

освітнього 
кластеру:

Операційно- 
технологічні:

Недостатній рівень
цифрової 

компетентності
педагогічних
працівників

закладів П(ПТ)О

Нормативно-
правові:

Відсутність 
оновленої

законодавчої бази 
з професійної освіти 

(Закон України 
«Про професійну 

освіту»

Операційно-
технологічні:

Низька мотивація  
до безперервної 

освіти педагогічних 
працівників закладів 

П(ПТ)О.
Неготовність педа-

гогічних працівників 
закладів П(ПТ)О до 

впровадження інно-
ваційних педагогіч-
них і новітніх вироб-

ничих технологій.
Плинність кадрів

Розв’язання складних професійно 
педагогічних проблем в умовах 

карантину

Труднощі у відборі 
інформації для 

формування 
професійної

компетентності
педагогічних
працівників

закладів П(ПТ)О

Зовнішні Внутрішні

№ Найменування заходу Термін 
виконання

Відповідаль-
ний

1.1 Виявлення освітніх запитів і професійних потреб  
педагогічних працівників закладів професійної  
(професійно-технічної) освіти з метою надання  
їм консультативної допомоги

Вересень
Жовтень

Г.Г. Горлова

1.2. Вивчення результатів проведення моніторингових 
досліджень серед слухачів Інституту щодо виявлення 
і систематизації кращих освітніх практик працівників 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти  
з метою його вивчення і поширення

Упродовж
року

Г.Г. Горлова
О.Ю. Ковтун

Заходи щодо мінімізації ризиків освітнього кластеру
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1.3. Накопичення, аналіз, систематизація, узагальнення ін-
формації з питань професійної (професійно-технічної) 
освіти, освітніх інновацій, кращих освітніх практик на 
різних носіях на допомогу слухачам курсів підвищення 
кваліфікації

Упродовж
року

Г.Г. Горлова
О.Ю. Ковтун

1.4. Оновлення і поповнення інформаційного банку муль-
ти-медійних інформаційних ресурсів новітніх виробни-
чих технологій для використання в освітньому процесі 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Упродовж
року

Т.В Кирилиши-
на

1.5. Оновлення матеріалів кращих освітніх практик, підго-
товлених до видання в 2016-2020 роках

Упродовж
року

Г.Г. Горлова
О.Ю. Ковтун

1.6. Оновлення і редагування каталогів матеріалів кращих 
освітніх практикза професіями (на електронних носіях 
та в паперовому варіанті), мультимедійних інформа-
ційних ресурсів сучасних технологій виробництва; 
виробників сучасного обладнання, інструменту; техні-
ки й матеріалів (інформаційні ресурси спеціалізованих 
виставок)

Постійно Г.Г. Горлова
О.Ю. Ковтун

1.7. Надання допомоги слухачам курсів із питань упрова-
дження кращих освітніх практик і новітніх виробничих 
технологій у практику роботи закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти шляхом консультацій 
по новітнім виробничим технологіям

Упродовж
року

Г.Г. Горлова

1.8. Вивчення досвіду, підготовка та видання інформацій-
них матеріалівкращого досвіду закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти з інклюзивного навчання

Упродовж
року

Г.Г. Горлова

1.9. Оновлення банку інформації за освітніми проєктами, 
виробничими технологіями, методиками навчання 
на освітні платформі «Профосвіта»

Упродовж
року

Г.Г. Горлова
О.Ю. Ковтун

1.10. Продовжити розміщення в «Методичній скарбничці» 
матеріалів: 
- із досвіду роботи  Навчально-практичних центрів;
-досвіду впровадження елементів дуальної форми 
навчання згідно з наказом МОН України № 204 від 
23.02.2017;
- упровадження досвіду роботи Центрів професійної 
досконалості

Упродовж
року

Г.Г. Горлова

1.11. Видання експрес-інформації про перспективний досвід 
засобами веб-сторінки в соціальній мережі Фейсбук 
за напрямами:
1. Інновації в освіті;
2. Використання дуальної системи навчання при підго-
товці кваліфікованих робітників;
3. Використання досвіду європейських країн в підго-
товці кваліфікованих робітників;
4. Віртуальне комплексно-методичне забезпечення 
з професії;
5. Спеціалізовані виставки сучасних технологій вироб-
ництва

Постійно Г.Г. Горлова
О.Ю. Ковтун
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1.12. Відвідування спеціалізованих виставок із метою отри-
мання інформації щодо сучасних технологій виробни-
цтва

Згідно 
з графіком

О.Ю. Ковтун

1.13. Узагальнення і систематизація матеріалів спеціалізо-
ваних виставок 2021 року  Підготовка презентацій, 
альбомів, відеоматеріалів. Створення каталогів мате-
ріалів виставок,їх розміщення на освітній платформі 
«Профосвіта»

Упродовж року О.Ю. Ковтун

1.14. Пошук новітньої інформації з періодичних технічних 
видань та Інтернет сайтів з метою добору матеріалу 
про сучасні виробничі технології, обладнання, матеріа-
ли тощо.

Щомісячно Т.В. Кирилиши-
на

1.15. Здійснення моніторингу і вивчення досвіду створення 
Центрів професійної досконалості в Україні

Упродовж року Г.Г. Горлова

1.16. Вивчення і поширення досвіду професійно технічних 
навчальних закладів з організації професійно-прак-
тичної підготовки в умовах виробництва та підготовки 
робітничих кадрів з використанням елементів дуальної 
форми навчання

Упродовж року Г.Г. Горлова

1.17. Участь у проведенні методичних заходів, організації 
круглих столів, семінарів із метою популяризації пере-
дового педагогічного досвіду згідно з планами роботи 
кафедр БІНПО

Згідно з планом 
роботи 

інституту

Г.Г. Горлова
О.Ю. Ковтун

1.18. Підготовка інформацій і звітів про роботу відділу сучас-
них технологій виробництва

Згідно з планом 
роботи 

інституту

Г.Г. Горлова
О.Ю. Ковтун
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2.6. ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

БІБЛІОТЕКАРКА – ТРЕГУБ Ольга Дмитрівна

Завдання освітнього кластеру наукової бібліотеки:
• Забезпечення повного, якісного й оперативного бібліотечно-бібліографічного та ін-

формаційного обслуговування, професорсько-викладацького складу, студентів, співробіт-
ників інституту та інших категорій користувачів згідно з їх інформаційними запитами.

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

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

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

• Здійснення розміщення,комплектування, облік і зберігання бібліотечного фонду.
• Підготовка річного звіту роботи бібліотеки за 2020 рік.
• Планування роботи бібліотеки на 2021 рік.
• Підписка періодики на 2021 рік.

№ 
п/п Найменування  процесів Одиниця 

виміру
План 

на 2021р. Відповідальні

1. Кількість читачів Читачі 335 О.Д.Трегуб 
у.т.ч.: викладачі Читачі 30
співробітники Читачі 5
слухачі ПК Читачі 100
Студенти Читачі 150

2. Кількість відвідувань відв. 600 О.Д.Трегуб 
У.т.ч.:викладачі відв. 200
співробітники відв 50
слухачі ПК відв. 100
Студенти відв. 200

3. Кількість виданої літератури екземпляр 5000 О.Д.Трегуб 
у т.ч. за типами видань: Екземпляр
Книги Екземпляр 2500
періодичні видання Екземпляр 2000
методичні  рекомендації Екземпляр 100
за змістом:
суспільно-політична Екземпляр 100
Технічна Екземпляр 100
Економічна Екземпляр 100
Педагогічна Екземпляр 2000
Психологічна Екземпляр 2000
Художня Екземпляр 200

Наукова  інфраструктура:
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№ 
п/п Назва заходу Одиниця 

виміру План Примітка

1 Виставки Виставка 20
2 усні огляди літератури Огляд 6
3 а) тематичні Огляд 6
4 б) інформаційні (нових  надходжень) Огляд 12
5 Дні  інформації Захід 6
6 Довідки 300

Напрямки діяльності Заходи Термін 
виконання Відповідальні

Свята, традиції,обряди українського 
народу

Бесіда січень О.Д.Трегуб 

Різдво Христове Бесіда січень О.Д.Трегуб 
День Соборності України Книжкова 

полиця
січень О.Д.Трегуб 

Міжнародний день пам’яті жертв 
Голокосту

--//--- січень О.Д.Трегуб

День пам’яті героїв Крут --//--- січень О.Д.Трегуб
«Нові надходження» Книжкова 

полиця
упродовж

року 
О.Д.Трегуб

«Новинки періодики» --//--- упродовж
року

О.Д.Трегуб

«Праці науково-педагогічних 
працівників БІНПО»

--//--- упродовж
року

О.Д.Трегуб

День Героїв Небесної Сотні 
«Нескорені – сильні духом»

--//--- лютий О.Д.Трегуб

Міжнародний день рідної мови 
«Наша мова – солов’їна»

--//--- лютий О.Д.Трегуб

Книжкова виставка «Жінка – 
берегиня роду людського»

--//--- березень О.Д.Трегуб

«Наш Кобзар – геній і пророк» Шевченківські 
читання

березень О.Д.Трегуб

Світле Христове  Воскресіння
«Великодні звичаї українського
народу»

Бесіда квітень О.Д.Трегуб 

Всесвітній день авіації 
та космонавтики

 Книжкова 
виставка

квітень О.Д.Трегуб 

День Чорнобильської трагедії Книжкова полиця квітень О.Д.Трегуб 
«Чорнобиль: біль, скорбота, пам’ять» Бесіда квітень О.Д.Трегуб 
День вишиванки Конкурс 

вишиванок
травень О.Д.Трегуб 

Дні пам’яті та примирення в Україні Книжкова виставка травень О.Д.Трегуб 

Інформаційно-бібліографічна та масова робота:

Напрями діяльності:
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День матері. 
Свята материнська любов

Бесіда травень О.Д.Трегуб 

Міжнародний день захисту дітей Книжкова виставка червень О.Д.Трегуб 
День Скорботи і вшанування пам'яті 
жертв війни в Україні

--//-- червень О.Д.Трегуб 

День Конституції України --//-- червень О.Д.Трегуб 
«Державні символи України» Книжкова полиця серпень О.Д.Трегуб 
«Живи і процвітай моя державо!» –  
до дня Незалежності України

--//--- серпень О.Д.Трегуб 

День знань --//-- вересень О.Д.Трегуб 
Знайомство з бібліотекою Бесіда вересень О.Д.Трегуб 
Професії, які ми вибираємо Книжкова полиця вересень О.Д.Трегуб 
Всеукраїнський день бібліотек «Біблі-
отека – духовна скарбниця людства»

Книжкова полиця вересень О.Д.Трегуб 

Всесвітній день учителя. 
День працівників освіти.

--//-- жовтень О.Д. Трегуб 

День українського козацтва і захис-
ника України» Тої слави козацької 
повік не забудем»

--//-- жовтень О.Д.Трегуб 

День визволення України 
від фашистських загарбників

--//-- жовтень О.Д.Трегуб 

День української писемності та мови 
«Мова моя калинова»

Книжкова виставка листопад О.Д.Трегуб 

Міжнародний день студентів.
«Щоб вічно юність у душі цвіла»

--//-- листопад О.Д.Трегуб 

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

Бесіда грудень О.Д. Трегуб 

День пам’яті жертв голодоморів.»
Запали свічку»

Книжкова полиця грудень О.Д.Трегуб 

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

--//-- грудень О.Д.Трегуб 

Бібліографічні огляди:

Огляд нових видань:

для викладачів 12 щомісяця О.Д.Трегуб

для студентів  2 О.Д.Трегуб

Дні інформації  4 1 раз в квартал О.Д.Трегуб

Бібліотечні уроки урок за планом 
інституту

О.Д.Трегуб

Комільфо – день етикету бесіда 1 раз на рік О.Д.Трегуб

Дні кафедри захід 1 раз на квартал О.Д.Трегуб



68

1. Створення каталогів : Одиниці виміру Термін 
виконання Відповідальні

- алфавітний каталог 100 Постійно О.Д. Трегуб 
- систематичний  100
- картотека періодичних видань 100

2. Кількість укладених бібліогра-
фічних описів

опис
150

Постійно О.Д. Трегуб 

3. Кількість засистематизованих 
та розставлених карток 

карт. 
200

Постійно О.Д. Трегуб 

4. Кількість бібліографічних
довідок :

довід. Постійно О.Д. Трегуб 

Усних 350 О.Д. Трегуб 
Письмових 50 О.Д. Трегуб 

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

 
прим.
   50
   30  
   20

Згідно із 
замовленням 

кафедр
О.Д. Трегуб

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

--//--
Протягом року, 
згідно з новими 
дисциплінами

О.Д. Трегуб

1. Кількість розставленої 
літератури

150 згідно з планом 
комплектування О.Д. Трегуб

2. Оформлення поличних 
роздільників 10 Постійно О.Д. Трегуб

Знепилювання книжкового 
фонду, полиць, стелажів
(санітарний день – останній 
четвер місяця)

полиці,
стелажі. 

Книги

60 год. О.Д. Трегуб

Напрям IІІ. ПОКАЗНИКИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ІV. ПОКАЗНИКИ КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДУ

V. ПОКАЗНИКИ РОБОТИ З ФОНДОМ

VI. АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА
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ІІІ. НАУКОВІ МАСОВІ ЗАХОДИ МІЖНАРОДНОГО, 
УСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНІВ І РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ

3.1. МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

№
з/п

Тема конференції Заклад вищої освіти 
відповідальний за 

проведення, адреса, 
телефон, e-mail

Місто 
та термін 

прове-
дення

Кіль-
кість 
учас-
ників

Міністерства, 
відомства або уста-
нови, що є співорга-
нізаторами заходу

І. Міжнародні конференції

1. Міжнародна 
конференція 
з онлайн-трансля-
цією «Інноваційні 
моделі розвитку 
науково-методич-
ної компетент-
ності педагогів 
професійної  
і фахової перед-
вищої освіти: 
досвід, проблеми, 
перспективи»

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

м. Біла 
Церква,

20 травня 
2021 рік

150 
осіб

Кафедра професійної 
освіти та технологій 
сільськогосподарсько-
го виробництва Глухів-
ського національного 
педагогічного універ-
ситету ім. О. Довженка
Директорат профе-
сійної освіти. Головне 
управління професій-
ної освіти МОН 
України
Іноземні партнери:
Центр професійної 
освіти (Республіка 
Болгарія)

ІІ. Інтернет-конференції

2. VІІ-а Міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конфе-
ренція
«Психолого-
педагогічні 
аспекти навчання 
дорослих у систе-
мі безперервної 
освіти» 

Білоцерківський інститут 
неперервної професій-
ної освіти
Сидоренко Вікторія 
Вікторівна;
Віра Єгорівна Харагірло;
Горошкова Лідія 
Анатоліївна;
Хлобистов Євген 
Володимирович
Лукіянчук Алла
Миколаївна
Денисова Анастасія 
Володимирівна
Київська область, м. Біла 
Церква, вул. Леване-
вського, 52/4.
Тел.: (04563) 7-16-07, 
(04563) 8-50-20, 
(099)19-89-230.
е-mail: dipodist@ukr.net

м. Біла 
Церква,

25
листопа-

да 
2021

350 
осіб

Всеукраїнська асоціа-
ція працівників профе-
сійно-технічної освіти
Іноземні партнери:
Інститут
Підвищення Кваліфіка-
ції  Педагогічних  Пра-
цівників по Жамбиль-
ській області (м. Тараз, 
Республіка Казахстан),
Білоруський держав-
ний агротехнологіч-
ний університет;
Краківська Академія 
ім. Фрича Моджев-
ського (Польша,  
м. Краків),
Університет Еконо-
мічно-Гуманістичний  
WSEH (Польща,  
м. Бельско-Бяла )
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3.2. УСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ

3.3. РЕГІОНАЛЬНІ СЕМІНАРИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, КРУГЛІ СТОЛИ, 
МАЙСТЕР-КЛАСИ

№ 
з/п

Зміст роботи Термін 
виконання

Відповідальні

УСЕУКРАЇНСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ

1. Усеукраїнський психологічний Open Space: 
«Мобінг і булінг: дві сторони одного 
процесу»

10 лютого А.М. Лукіянчук 
(м. Біла Церква)

2. Усеукраїнська науково-практична інтернет- 
конференція до Дня охорони праці: 
"Сучасна парадигма освіти з охорони 
праці"

27 квітня О.В. Сахно 
Н.А.Бородіна
І.А.Уряднікова
(м. Біла Церква)

3. Усеукраїнська науково-практична інтернет- 
конференція: «Інноваційні технології при 
підготовці фахівців транспортної галузі»

30 вересня А.Б. Єрмоленко
(м. Біла Церква)

4. Усеукраїнський Open Space: «Розвиток лідер-
ських якостей працівників освіти в умовах 
реформування галузі»

10 листопада В.Є. Харагірло,
А.В. Денисова
(м. Біла Церква)

1. Науково-практичний семінар «Розвиток науко-
во-методичної компетентності педагогічних 
працівників ЗП(ПТ)О в сучасних умовах»

21 квітня В.С. Кулішов
(м. Черкаси)

2. Педагогічна студія «Соціальне становлення  
особистості в умовах суспільних трансформа-
цій: наукові підходи та сучасні практики»

29 квітня В.Є. Харагірло
(м. Київ)

3. Круглий стіл «Шляхи розвитку психолого- 
педагогічної компетентності педагогів 
ЗП(ПТ)О»

27 травня Н.В. Верченко 
(м. Гайворон)

4. Науково-практичний семінар «Упровадження 
сучасних освітніх практик в процесі підготов-
ки кваліфікованих робітників»

9 червня Т.П. Щипська
(м. Дніпро)

5. Науково-практичний семінар «Особистісний 
досвід як умова розвитку мотивації професій-
ної діяльності педагога» 

16 вересня А.М. Лукіянчук
(м. Чорноморськ)

6. Науково-практичний семінар «Упровадження 
перспективного педагогічного досвіду  
у закладах професійної (професійно- 
технічної) освіти»

23 вересня С.С. Шевчук
(м. Нова Каховка)

7. Науково-практичний семінар «Цифрова компе-
тентність як складник розвитку професійної 
компетентності педагогічного працівника 
ЗП(ПТ)О»

06 жовтня О.В. Сахно
(м.Карлвіка)

8. Світове кафе (The world cafe) «Технології ство-
рення інноваційного освітнього простору»

28 жовтня В.Є. Харагірло
(м. Кривий Ріг)
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IV. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ

4.1. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ІНСТИТУТ

Тема НДР: «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів 
професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» 
(реєстраційний номер 0117U002381).

Науковий керівник НДР: Сидоренко Вікторія Вікторівна, докторка педагогічних наук, 
директорка БІНПО.

5-й етап – узагальнювально-впроваджувальний – заключний звіт за результатами 
виконання НДР (січень – грудень 2021 року).

Мета: Теоретичне обґрунтування, розробка й експериментальна перевірка ефективності 
інноваційних моделей розвитку науково-методичної, психолого-педагогічної та цифрової 
компетентностей як складника професійно-педагогічної компетентності педагогічних пра-
цівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти; експериментальна перевірка 
умов розвитку компетентності педпрацівників педагогічних працівників закладів професій-
ної (професійно-технічної) освіти з урахуванням сучасних вимог до особистості педагога та 
процесу навчання і виховання.

Передбачено розробку програм підвищення кваліфікації за результатами контрольного 
експерименту, науково-методичний супровід освітнього процесу у курсовий період. Уза-
гальнення даних та підготовка звіту НДР. Проведення  науково-практичних конференцій та 
семінарів з проблеми підготовки фахівців та реалізації інноваційних підходів в освітній про-
цес ПНЗ. 

Підготовка заключного звіту за п’ятий етап.

Очікувані наукові результати, кількісні та якісні характеристики наукової продукції: Підго-
товка монографії «Інноваційні моделі підвищення кваліфікації педагогів професійних 
навчальних закладів у контексті формування та розвитку їх професійної компетент-
ності»; посібників: «Розвиток психолого-педагогічної компетентності педагогічних праців-
ників ПТНЗ у системі неперервної професійної освіти»;  «Розвиток цифрової компетентності 
педагогічних працівників професійних навчальних закладів засобами інформаційно-кому-
нікаційних технологій».

Очікуваний соціальний ефект упровадження результатів НДР. 
Соціальна значущість дослідження полягає в необхідності наукового і теоретичного 

обґрунтування створення та впровадження системи розвитку складників професійної  

Назва етапу Термін 
виконання

Склад 
виконавців

Очікувані результати

5-й етап – узагальнюваль-
но-впроваджувальний 

заключний звіт за резуль-
татами виконання НДР

січень – грудень 
2021 р.

Сидоренко В.В. 
Єрмоленко А.Б.  
Харагірло В.Є. 
Сахно О.В.

Рукопис монографії: «Інно-
ваційні моделі підвищення 

кваліфікації педагогів профе-
сійних навчальних закладів 

у контексті формування 
та розвитку їх професійної 

компетентності»  
(обсяг – 6,0 д.а.).
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компетентності педагогічних працівників для забезпечення якості надання освітніх послуг 
в процесі підвищення кваліфікації.

Соціальний ефект поданого дослідження полягає у створенні сприятливих умов для про-
яву професійної компетентності педагогів ПТНЗ у межах інтеграції в європейський освітній 
простір. 

Соціальні результати: підвищення якості процесу підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників професійної (професійно-технічної) освіти.

4.2. НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

№ ПІБ Тема дисертації На здобуття 
якого ступеня

Завдання та кінцеві результати

1. Денисова 
Анастасія 
Володимирівна

Організаційно- 
педагогічні умо-
ви моніторингу 
якості підвищення 
кваліфікації фахів-
ців у галузі профе-
сійної освіти

13.00.06 – тео-
рія і методика 
управління 
освітою

Завдання дослідження:
1.  Уточнення понятійного апара-
ту дисертаційного дослідження, 
складників моделі моніторингу 
якості підвищення кваліфікації 
фахівців у галузі професійної 
освіти.
2.  Уточнення організаційно-пе-
дагогічних умов реалізації мо-
ніторингу якості підвищення 
кваліфікації фахівців у галузі 
професійної освіти.
3.  Організаційно-методичне 
забезпечення моделі моніторин-
гу якості підвищення кваліфікації 
фахівців в галузі професійної 
освіти.
4.  Подальша експерименталь-
на перевірка факторно-кри-
теріальних параметрів моделі 
моніторингу якості підвищення 
кваліфікації фахівців в галузі про-
фесійної освіти.
5.  Узагальнення методичних 
рекомендацій щодо застосуван-
ня моделі моніторингу якості 
підвищення кваліфікації в галузі 
професійної освіти.
Кінцевий результат:
Експериментальне впроваджен-
ня моделі моніторингу якості 
підвищення кваліфікації фахівців 
в галузі професійної освіти.
Експериментальна перевірка ре-
зультативності моделі моніторин-
гу якості підвищення кваліфікації 
фахівців в галузі професійної 
освіти



73

2. Кулішов 
Володимир 
Сергійович

Методика нав-
чання учнів основ 
економіки у стар-
шій профільній 
школі

Здобуття на-
укового сту-
пеня доктора 
педагогічних 
наук (13.00.02 – 
теорія та мето-
дика навчання 
технологій)

Завдання дослідження:
1.  Проаналізувати теоретичні 
та методичні засади проблеми 
навчання проектних техноло-
гій на теренах вітчизняного та 
зарубіжного освітнього простору, 
уточнити сутність і зміст ключо-
вих понять дослідження.
2.  Обґрунтувати концепцію 
системи підготовки майбутніх фа-
хівців сфери обслуговування до 
застосування проектних техноло-
гій у професійній діяльності
3.  Розробити і теоретично 
обґрунтувати модель системи 
підготовки майбутніх фахівців 
сфери обслуговування до засто-
сування проектних технологій у 
професійній діяльності.
4.  Визначити організаційно-педа-
гогічні умови формування в учнів 
закладів професійної (профе-
сійно-технічної) освіти сфери 
обслуговування компетентностей 
з технологій технічного, худож-
нього та ІТ-проектування.
5.  Обґрунтувати та впровадити 
в освітній процес систему підго-
товки майбутніх фахівців сфери 
обслуговування до застосування 
проектних технологій у профе-
сійній діяльності.
6.  Розробити критерії, показни-
ки, та рівні сформованості в учнів 
закладів професійної (профе-
сійно-технічної) освіти сфери 
обслуговування компетентностей 
з технологій технічного, худож-
нього та ІТ-проектування.
7.  Здійснити дослідно-експе-
риментальну перевірку ефек-
тивності системи підготовки 
майбутніх фахівців сфери обслу-
говування до застосування про-
ектних технологій у професійній 
діяльності.
Очікувані результати дослі-
дження: 
1.  Уперше буде теоретично об-
ґрунтовано концепцію системи 
підготовки майбутніх фахівців
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сфери обслуговування до засто-
сування проектних технологій  
у професійній діяльності з вико-
ристанням системного, діяльніс-
ного, особистісно-орієнтованого 
і технологічного підходів.
2.  Розроблено модель системи 
підготовки майбутніх фахівців 
сфери обслуговування до засто-
сування проектних технологій у 
професійній діяльності, що відо-
бражає організаційно-педагогічні 
умови та освітньо-виробничі під-
ходи до формування компетент-
ностей з технологій технічного, 
художнього та ІТ-проектування  
у майбутніх кваліфікованих робіт-
ників сфери обслуговування.
3.  Удосконалено методику профе-
сійної підготовки кваліфікованих 
робітників сфери обслуговування 
з урахуванням підприємницької 
складової.
4.  Сформульовано та науково 
обґрунтовано критерії, показни-
ки, та рівні сформованості в учнів 
закладів професійної (профе-
сійно-технічної) освіти сфери 
обслуговування компетентностей 
з технологій технічного, худож-
нього та ІТ-проектування.
Подальшого розвитку набу-
дуть теоретичні та методичні 
засади використання системного, 
діяльнісного, особистісно- 
орієнтованого та технологічного 
підходів до професійної підго-
товки кваліфікованих робітників; 
методичні основи організації 
самостійної проектної діяльності 
учнів закладів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти.

3. Лукіянчук 
Алла 
Миколаївна

Організаційно-
психологічні заса-
ди мотивації 
професійної 
діяльності педаго-
гічних працівників 
системи профе-
сійно-технічної 
освіти

доктор 
психологічних 
наук

Завдання дослідження:
1. Розкрити вихідні теоретико-ме-
тодологічні основи дослідження 
мотивації педагогічних праців-
ників системи ПТО та процесу її 
формування.
2. Емпірично дослідити та на-
уково обґрунтувати сутність, 
структуру мотивації професійної 
діяльності.
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3. Проаналізувати ґенезис профе-
сійної діяльності педагогічного 
працівника і схарактеризувати 
сучасні вимоги до неї.
4. Розробити та науково обґрун-
тувати концептуальну модель 
мотивації професійної діяльності 
педагогічного працівника систе-
ми ПТО.
Кінцеві результати:
1. Розробка та наукове обґрун-
тування змісту і концептуальної 
моделі мотивації професійної 
діяльності педагогічного праців-
ника в умовах сучасного ринку 
праці.
2. Створення системи організа-
ційного і науково-методичного 
забезпечення мотивації профе-
сійної діяльності педагогічних 
працівників, апробація та експе-
риментальна перевірка ефектив-
ності її функціонування.
3. Розроблення методичних 
матеріалів із питань мотивації 
професійної діяльності педагогіч-
них працівників системи профе-
сійно-технічної освіти.

4 Уряднікова
Інга Вікторівна

Наукове обґрунту-
вання управління 
техногенними 
ризиками систем 
водоочищення те-
плоенергетичних 
об’єктів

доктор наук 
(21.06.01 – еко-
логічна безпе-
ка, дисертація 
на здобуття 
наукового сту-
пеня  доктора 
технічних наук)

Завдання дослідження:
1. Вивчити кількісно-якісні харак-
теристики взаємодії систем во-
доочищення теплоенергетичних 
об’єктів з навколишнім середови-
щем з метою оцінки техногенних 
ризиків, що виникають при її 
функціонуванні. 
2. Розробити критерії та показ-
ники оцінки техногенних ризиків 
для оцінки рівня безпеки і надій-
ності оборотних систем водо-
очищення теплоенергетичних 
об‘єктів.
3. Розробити узагальнену мето-
дологію управління техногенни-
ми ризиками, що виникають при 
експлуатації систем водоочищен-
ня теплоенергетичних об’єктів, 
при різних (штатних та нештатних 
ситуаціях) режимах цих систем.
4. Розробити узагальнену мето-
дологію оптимального управлін-
ня техногенними  ризиками за 
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критерієм мінімізації витрат на 
забезпечення роботи систем 
водоочищення.
5. Розробити ефективні способи 
та обладнання для мінімізації 
техногенних ризиків при експлу-
атації оборотних систем водо-
очищення теплоенергетичних 
об‘єктів.
Кінцевий результат:
1.  Розроблено і науково об-
ґрунтовано інженерний ін-
струментарій, що дозволяє 
практикам-проектувальникам і 
експлуатаційникам систем водо-
очищення, як на етапі проекту-
вання, так і на етапі експлуатації 
вибирати оптимальні рішення за 
структурою та елементним скла-
дом енергозберігаючих систем 
водоочищення в теплоенерге-
тиці з метою мінімізації ризиків 
і підвищення експлуатаційного 
ресурсу. 
2.  Виконано розрахунки, створе-
ні математичні моделі, що дозво-
ляють управляти  техногенними 
ризиками з метою їх мінімізації, 
зберігаючи економічну ефектив-
ність водоочищення.
3.  Створено комплекс програм 
для ПЕОМ для розрахунку ризи-
ків у системах водоочищення  
в теплоенергетиці. 
4.  Запропоновано способи [пат. 
№ 4866, пат. № 4787, пат. № 13933 
України] та обладнання [пат. № 
9896] для мінімізації ризиків в 
системах водоочищення в тепло-
енергетиці. 
5.  Отримані результати роботи 
були прийняти до впровадження 
у теплових мережах м. Іллічівська 
ПП «ДІКОМ ЮГ», ООО «ЕЛЬКАС», 
ООО «Прогресс-Строй СУ № 2»,
ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»; згідно з 
виконаною темою № НЧ/422-2007 
“Розроблення наукових основ ви-
значення ризиків, що виникають 
при експлуатації систем водоочи-
щення в теплоенергетиці з метою 
підвищення  експлуатаційного
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ресурсу”; всі опрацьовані мате-
ріали передані МОН України і 
прийняті для розповсюдження; 
6.  Отримані результати роботи 
впроваджені в навчальному про-
цесі: Одеського національного 
політехнічного університету при 
викладанні дисципліни «Основи 
техногенного ризику», які автор 
викладав для спеціалістів і магі-
стрів фаху 7.09.02.02.01 – «Охо-
рона праці в машинобудуванні»; 
Університета Матея Бела (Словач-
чина) при викладанні дисциплін 
«Теорія безпеки» і «Введення в 
дослідження безпеки»; Пожеж-
но-рятувальній службі Півден-
ночеського края (Чехія) при 
підготовці рятувальників; Націо-
нального університету фізичного 
виховання і спорту України при 
викладанні дисциплін «Збалан-
соване природокористування у 
сфері фізичної культури і спорту» 
і «Екологія спорту»; в учбовому 
процесі при керівництві науко-
во-дослідною роботою магістрів  
і аспірантів.

5 Харагірло 
Віра Єгорівна

Розвиток готовно-
сті педагогічних 
працівників ПТНЗ 
до інноваційної 
діяльності

Кандидат
педагогічних 
наук

Завдання дослідження:
1. Теоретичний аналіз основних 
наукових підходів до досліджен-
ня проблеми готовності педпра-
цівників до інноваційної діяль-
ності у вітчизняній та зарубіжній 
педагогіці.
2. Дослідження стану професій-
ної готовності до інноваційної 
діяльності педагогічних праців-
ників ПНЗ в системі післядиплом-
ної освіти.
3. Створення інформаційно-мето-
дичного ресурсу для забезпечен-
ня педагогічних умов розвитку 
професійної готовності педагогів 
до впровадження інноваційних 
педагогічних технологій у  
ЗП(ПТ)О.
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Кінцевий результат:
1. Визначення концептуальних 
засад та розробка моделі інно-
ваційної діяльності педагогічних 
працівників ПНЗ в системі безпе-
рервної професійної освіти.
2. Розробка навально-методич-
них посібників за темою роботи, 
розділу у колективній монографії 
«Умови розвитку психолого-пе-
дагогічної компетентності педа-
гогічних працівників ЗП(ПТ)О у 
системі безперервної професій-
ної освіти»
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V. НАВЧАННЯ І ВЗАЄМОНАВЧАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ

5.1. СТУДІЯ КОРПОРАТИВНОГО ТИМБІЛДИНГУ

(модератор – доцент САХНО Олександр Володимирович)

(модератор – старший викладач ЛУКІЯНЧУК Алла Миколаївна)

Засідання Тема Термін Модератор

Засідання 1 Методологічний семінар: 
«Механізм оформлення свідоцтв про 
реєстрацію авторського права»

18.02.2021 Доктор економічних 
наук, професор 
Л.А. Горошкова

Засідання 2 Семінар-практикум: 
«Якісна освіта: стан, проблеми, пер-
спективи»

22.04.2021 Доцент 
Н.О.Величко 

Засідання 3 Методологічний семінар: 
«Атестація і сертифікація педагога 
професійної (професійно-технічної 
освіти)»

25.09.2021 Доцент 
Н.О.Величко

Засідання 4 Вебінар: 
«Ліцензування та атестація закладів 
професійної (професійно-технічної) 
освіти»

16.12.2021 Доцент
Н.О.Величко

Засідання Тема Термін Модератор

Засідання 1 Цифрова освіта дорослих у контексті 
суспільних викликів

14.01.2021 Доцент 
С.А. Жуковська

Засідання 2 Інтеграція хмарних сервісів та Office 
365 у дистанційний курс

11.02.2021 Доцент 
О.О. Самойленко

Засідання 3 Використання технологій дистанцій-
ного навчання у освітньому процесі

13.05.2021 Доцент 
В.В. Грядуща

Засідання 4 Інформаційно-ресурсне забезпе-
чення освітнього процесу в умовах 
діджиталізації

11.11.2021 Доцент
О.В. Сахно

5.2. ОNLINE АКАДЕМІЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
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(модератор – доцент ЄРМОЛЕНКО Андрій Борисович)

Засідання Тема Термін Модератор

Засідання 1 Трансформація сутності поняття 
«лідерство» в контексті світоглядних 
традицій

12.03.2021 Доцент 
А.Б. Єрмоленко

Засідання 2 Комунікативна компетентність  
особистості як засіб розв’язання  
професійних протиріч

11.06.2021 Доцент
А.Б. Єрмоленко

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

12.10.2021 Професор 
В.І. Ковальчук

Засідання 4 Побудова закладом освіти системи 
комунікації та супроводу індивіду-
альної освітньо-професійної траєкто-
рії фахівця

19.11.2021 Доцент 
А.Б. Єрмоленко

5.3. ШКОЛА ЛІДЕРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (ШЛПО)

(модератори – завідувач кафедри ХАРАГІРЛО Віра Єгорівна)                                

Засідан-
ня

Тема Категорія Зміст Застосування Модератор

Засідання 
1

2 модулі 
(30 годин) 

Методи фаси-
літації в освіті. 

Коучинг-підхід. 
Курс із циклу 

«Розвиток психо-
лого-педагогічні 
компетентності 

педагогів»

викладачі 
професійно- 
теоретичної 
підготовки, 

майстри 
виробничого 

навчання, 
заступники 
директорів, 
методисти, 
вихователі, 
які шукають 

альтернативні 
ефективні 

шляхи в освіті 
та розвитку

• фасилітація як 
стиль керування;
• фасилітація як 
ефективний ін-
струмент групо-
вої роботи;
• ефективні 
інструменти 
командної взає-
модії;
•  особистість 
фасилітатора;
•  навички і якості 
фасилітатора;
•  «Я і моя ідентич-
ність», «Я і група», 
«Я і суспільство»;
усвідомлення і 
прийняття своїх 
почуттів, почуттів 
інших. 

•  стратегії роз-
витку та плану-
вання методами 
фасилітації;
•  нові підходи 
до проведення 
нарад і педрад;
•  практика по-
будови індивіду-
альної траєкторії 
професійного 
розвитку;
•  проєктна діяль-
ність методами 
фасилітації:
•  методи фаси-
літації в роботі 
педагога 
ЗП(ПТ)О

Є.В. Хлоби-
стов

5.4. ВІРТУАЛЬНА ШКОЛА ПЕДАГОГІЧНОГО КОУЧИНГУ
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Емоційна гра-
мотність. Методи 
ефективного 
спілкування;
•  ефективна ко-
мунікація. Типо-
логії особистості;
•  методи фаси-
літації (метод 
сфокусованої 
бесіди, «Побудо-
ва консенсусу», 
Історичний скан, 
«Світове кафе»)

Засідання 
2

2 модулі 
(30 годин)

Тренінг 
«Подолання 
конфліктів у 
освітньому 

середовищі»

викладачі 
професійно- 
теоретичної 
підготовки, 

майстри 
виробничого 

навчання, 
заступники 
директорів, 
методисти, 
вихователі 

які шукають 
альтернативні 

ефективні 
шляхи в освіті 

та розвитку

Метою тренінгу 
є розвиток кон-
фліктологічної 
компетентності 
як інтегральної 
властивості осо-
бистості.
Специфікою про-
грами є: 
•  спрямованість 
на розвиток 
рефлексії учасни-
ків, самоусвідом-
лення поведінки 
в конфлікті;
•  спрямованість 
на розвиток 
суб’єкт-суб’єктної 
позиції учасників 
і навичок веден-
ня діалогу, що 
реалізується шля-
хом організації 
групового вирі-
шення проблем-
но-конфліктних 
ситуацій;
•  опора на реаль-
ні ситуації педа-
гогічної взаємодії 
у форматі «тут і 
тепер», викори-
стання проблем-
но-конфліктних 
ситуацій педаго-
гічної взаємодії.

Учасники тре-
нінгу зможуть  
оцінювати 
альтернати-
ви небажаної 
поведінки й 
зростання влас-
них професійних 
і особистісних 
можливостей  
у зв’язку з відмо-
вою від небажа-
ної поведінки. 

Учасники тренін-
гу внаслідок ак-
тивізації рефлек-
сії відчують  фазу 
переоцінки, яка 
супроводжуєть-
ся збільшенням 
використання 
не тільки ког-
нітивних, але й 
афективних та 
оцінних проце-
сів зміни. 
Учасники групи 
апробують нові 
способи пове-
дінки, що спира-
ються на зміни 
в Я-концепції, 
нове бачення 
конфліктних 
ситуацій.
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Змістовне напов-
нення тренінгу 
(вправи, ігри: 
«світська розмо-
ва», фасадне спіл-
кування, відмова 
від особистісного 
самовираження,
•  групові методи 
роботи (бурління, 
штормінг, «тур-
нірні бої»).

Засідання 
3

Основи 
превентивної 

педагогіки. 
Коучинг підхід

курс з циклу 
«Розвиток психо-
лого-педагогічні 
компетентності 

педагогів

викладачі 
професійно- 
теоретичної 
підготовки, 

майстри 
виробничого 

навчання, 
заступники 
директорів, 
методисти, 
вихователі 

які шукають 
альтернативні 

ефективні 
шляхи в освіті 

та розвитку

•  проєктування 
превентивної ви-
ховної діяльністі у 
ЗП(ПТ)О;
•  застосовування 
у превентивній 
педагогіці  інно-
ваційних форм та 
методів виховної 
діяльності;
•  аналіз соціаль-
ної превенції 
учнів;
•  методи та 
прийоми допо-
моги учнів в його 
становленні.
•  форми та 
методи роботи 
(філософський 
стіл, сократівська 
бесіда, дискусій-
на панель, ана-
ліз конкретних 
ситуацій, брейн-
стормінг, альтер-
нативні методики, 
воркшоп)

Стратегії розвит-
ку та планування 
робот з превен-
тивного вихо-
вання учнів;
- інноваційні під-
ходи до виховної 
роботи. 
- практика про-
єктування вихов-
ної діяльності 
закладу освіти;
- проєктна діяль-
ність методами 
фасилітації;
- інноваційні 
методи виховної 
роботи педагога 
ЗП(ПТ)О 

В.Є. Хара-
гірло
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Схвалено вченою радою
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

Державного закладу вищої освіти
«Університет менеджменту освіти» НАПН України

(протокол № 5 від «25» листопада 2020 року)

План-графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників  
державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти України 
на 2021 рік. Біла Церква: БІНПО, 2020. 
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1. Напрями та категорії слухачів курсів підвищення кваліфікації БІНПО 
на 2021 рік 

№ 
з/п

Категорії слухачів Кількість 
слухачів

Кількість 
груп

Форма навчання

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 (про-
фесійно-технічної) освіти

263 9 Заочна
390 15 Очно-дистанційна
37 1 Очна 

Разом: 2000 71
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2. Щомісячний план підвищення кваліфікації слухачів

СІЧЕНЬ

№ 
з/п

Категорії слухачів Кількість 
слухачів

Кількість 
груп

Номера груп

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (11.01.–15.01); ІІ етап (18.01–17.04); ІІІ етап (19.04–23.04)

1. Викладачі професійно-теоретичної 
підготовки закладів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти на базі ДЗ 
П(ПТ)О «Кропивницький професійний 
ліцей сфери послуг і торгівлі»

23 1 ОД-І-1В

2. Майстри виробничого навчання за-
кладів професійної (професійно- 
технічної) освіти на базі Регіональний 
центр професійної освіти ім. О.С. Єго-
рова (м. Кропивницький)

30 1 ОД-І-2М

Форма навчання – заочна І етап
(11.01.–15.01); ІІ етап (18.01–17.04); ІІІ етап (19.04–23.04)

1. Викладачі професійно-теоретичної 
підготовки закладів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти на базі ДНЗ 
«Черкаське вище професійне училище 
будівельних технологій»

25 1 З-І-3В

2. Викладачі професійно-теоретичної 
підготовки закладів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти на базі ДНЗ 
«Черкаське вище професійне училище 
будівельних технологій»

20 1 З-І-4В

3. Викладачі професійно-теоретичної 
підготовки закладів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти на базі ДНЗ 
«Решетилівський професійний аграр-
ний ліцей імені І.Г. Боровенського» 
(Полтавська обл.)

33 1 З-І-5В

4. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі ДНЗ «Решетилів-
ський професійний аграрний ліцей 
імені І.Г. Боровенського»
(Полтавська обл.)

34 1 З-І-6М
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Форма навчання – заочна
І етап (18.01.–22.01); ІІ етап (23.01–23.04); ІІІ етап (26.04–30.04)

1. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі ДНЗ «Київський 
центр професійно-технічної освіти»

25 1 З-І-7М

2. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі ДНЗ «Київський 
центр професійно-технічної освіти»

25 1 З-І-8М

3. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі ДПТНЗ «Луцьке 
вище професійне училище»

34 1 З-І-9М

4. Викладачі професійно-теоретичної 
підготовки закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти на базі 
ДПТНЗ «Луцьке ВПУ будівництва  
та архітектури»

36 1 З-І-10В

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (18.01.–22.01); ІІ етап (23.01–23.04); ІІІ етап (26.04–30.04)

1. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі ДНЗ «Ізюмський 
регіональний центр професійної осві-
ти» (Харківська обл.)

30 1 ОД-І-11М

2. Викладачі професійно-теоретичної 
підготовки закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти на базі 
ДНЗ «Ізюмський регіональний центр 
професійної освіти» (Харківська обл.)

20 1 ОД-І-12В

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (25.01.–29.01); ІІ етап (01.02–14.05); ІІІ етап (17.05.–21.05)

1. Викладачі професійно-теоретичної 
підготовки закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти на базі 
Ужгородського вищого професійного 
училища торгівлі та технологій харчу-
вання (Закарпатська обл.)

25 1 ОД-І-13В

2. Майстри виробничого навчання закла-
дів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі Вищого професійного 
училища №3 
м. Мукачево (Закарпатська обл.)

25 1 ОД-І-14М

3. Викладачі професійно-теоретичної 
підготовки закладів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти на базі ДНЗ 
«Херсонське вище професійне учили-
ще сервісу та дизайну»

25 1 ОД-І-15В
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4. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі ДНЗ «Херсонське 
вище професійне училище сервісу та 
дизайну»

29 1 ОД-І-16М

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (25.01.–29.01); ІІ етап (01.02–14.05); ІІІ етап (17.05.–21.05)

1. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі ДНЗ «Черкаське 
вище професійне училище»

26 1 З-І-17М

2. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі ДНЗ «Черкаське 
вище професійне училище»

27 1 З-І-18М

Разом

ЛЮТИЙ

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (01.02.–05.02); ІІ етап (08.02–21.05); ІІІ етап (24.05–28.05)

1. Викладачі професійно-теоретичної 
підготовки закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти на базі 
Вищого професійного училища № 21 
м. Миколаєва

24 1 ОД-ІІ-19В

2. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі Миколаївського 
професійного суднобудівного ліцею

30 1 ОД-ІІ-20М

3. Викладачі професійно-теоретичної 
підготовки закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти на базі 
Гайворонського професійного аграр-
ного ліцею (Кіровоградська обл.)

23 1 ОД-ІІ-21В

4. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі Професійно-тех-
нічне училище №36 смт Новгородка
(Кіровоградська обл.)

30 1 ОД-ІІ-22М
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Форма навчання – очна
01.02.–19.02.

1. Викладачі професійно-теоретичної 
підготовки закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти на базі 
Білоцерківського інституту неперерв-
ної професійної освіти

37 1 О-ІІ-23В

2. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі Білоцерківського 
інституту неперервної професійної 
освіти

25 1 О-ІІ-24М

Форма навчання – заочна
І етап (08.02 –12.02); ІІ етап (15.02–28.05); ІІІ етап (31.05–04.06)

1. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі Вищого профе-
сійного училища №7 м. Кременчука 
(Полтавська обл.)

33 1 З-ІІ-25М

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (08.02 –12.02); ІІ етап (15.02–28.05); ІІІ етап (31.05–04.06)

1. Майстри виробничого навчання закла-
дів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі ДПТНЗ «Харківське вище 
професійне училище сфери послуг»

20 1 ОД-ІІ-26М

2. Майстри виробничого навчання закла-
дів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі Чернігівського професій-
ного ліцею залізничного транспорту

22 1 ОД-ІІ-27М

3. Майстри виробничого навчання закла-
дів професійної (професійно-технічної) 
освіти на базі Чернігівського професій-
ного ліцею залізничного транспорту

22 1 ОД-ІІ-28М

Форма навчання – заочна
І етап (15.02 –19.02); ІІ етап (22.02–.05); ІІІ етап (04.06–11.06)

1. Викладачі професійно-теоретичної 
підготовки закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти на базі 
ДНЗ «Сєвєродонецький професійний 
будівельний ліцей» Луганська обл.

37 1 З-ІІ-29В

2. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професій-
но-технічної) освіти на базі Київського 
вищого професійного училища дере-
вообробки

25 1 З-ІІ-30М
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Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (15.02 –19.02); ІІ етап (22.02–.05); ІІІ етап (04.06–11.06)

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

30 1 ОД-ІІ-31М

2. Викладачі професійно-теоретичної 
підготовки закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти на базі 
Міжрегіонального вищого професій-
ного училища з поліграфії та інформа-
ційних технологій  (м. Дніпро)

39 1 ОД-ІІ-32В

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (22.02.–26.02); ІІ етап (01.03–11.06); ІІІ етап (14.06 –18.06)

1. Викладачі професійно-теоретичної 
підготовки закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти на базі 
Рівненського професійного ліцею

27 1 ОД-ІІ-33В

2. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі Вище професійне 
училище №22 м. Сарни (Рівненська 
обл.)

34 1 ОД-ІІ-34М

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (22.02.–26.02); ІІ етап (01.03–24.09); ІІІ етап (27.09 – 01.10)

1 Старші майстри закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти на базі 39 1 ОД-ІІ-35СтМ

Форма навчання – заочна
І етап (22.02.–26.02); ІІ етап (01.03–11.06); ІІІ етап (14.06 –18.06)

1. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі Білоцерківський 
інститут неперервної професійної 
освіти

20 1 З-ІІ-36М

Разом
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БЕРЕЗЕНЬ

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (01.03–05.03); ІІ етап (08.03–10.09); ІІІ етап (13.09–17.09)

1. Викладачі професійно-теоретичної 
підготовки закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти на базі  
ДНЗ «Миколаївське вище професійне 
училище технологій та дизайну»

23 1 ОД-ІІІ-37В

2. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі  Кривоозерсько-
го професійного аграрного ліцею 
(Миколаївська обл.)

31 1 ОД-ІІІ-38М

Форма навчання – заочна
І етап (01.03–05.03); ІІ етап (08.03–10.09); ІІІ етап (13.09–17.09)

1 Майстри виробничого навчання  
закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти на базі Вищого про-
фесійного училища №92 м. Сєвєродо-
нецька (Луганська обл.)

42 1 З-ІІІ-39М

2. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі Чорноморського 
морського коледжу Одеського націо-
нального морського університету 
(Одеська обл.)

29 1 З-ІІІ-40М

3. Викладачі професійно-теоретичної 
підготовки закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти на базі  
Чорноморського морського коледжу 
Одеського національного морського 
університету (Одеська обл.)

29 1 З-ІІІ-41В

Форма навчання – заочна
І етап (15.03 – 19.03); ІІ етап (22.03 – 17.09); ІІІ етап (20.09 – 24.09)

1. Викладачі професійно-теоретичної 
підготовки закладів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти на базі  ДНЗ 
«Північний центр професійної освіти» 
(Одеська обл.)

26 1 З-ІІІ-42В

2. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі   ДНЗ «Північний 
центр професійної освіти» 
(Одеська обл.)

26 1 З-ІІІ-43М
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Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (15.03 – 19.03); ІІ етап (22.03 – 17.09); ІІІ етап (20.09 – 24.09)

1. Викладачі професійно-теоретичної 
підготовки закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти на базі   
ДНЗ «Краматорське вище професійне 
торгово-кулінарне училище»

30 1 ОД-ІІІ-44В

2. Викладачі професійно-теоретичної 
підготовки закладів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти на базі  ДНЗ 
«Професійно-технічне училище №14 м. 
Нова Каховка»

22 1 ОД-ІІІ-45В

3. Майстри виробничого навчання за-
кладів професійної (професійно-
технічної) освіти на базі  ДНЗ «Профе-
сійно-технічне училище №14 
м. Нова Каховка»  

25 1 ОД-ІІІ-46М

Форма навчання – заочна
І етап (22.03 – 26.03); ІІ етап (29.03–24.09); ІІІ етап (27.09 – 01.10)

1. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі  ДНЗ «Північний 
центр професійної освіти» (Одеська 
обл.)

29 1 З-ІІІ-47М

2. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі   ДНЗ «Київський 
професійний будівельний ліцей»

25 1 З-ІІІ-48М

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (22.03 – 26.03); ІІ етап (29.03 – 24.09); ІІІ етап (27.09 – 01.10)

1. Викладачі професійно-теоретичної 
підготовки закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти на базі  
Житомирського професійного ліцею 
Житомирської обласної ради

25 1 ОД-ІІІ-49В

2. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі  Житомирського 
професійного ліцею Житомирської 
обласної ради

30 1 ОД-ІІІ-50М

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (29.03 – 02.04); ІІ етап (05.04 – 01.10); ІІІ етап (04.10 – 08.10)

1. Викладачі професійно-теоретичної 
підготовки закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти на базі  
Чернігівського професійного ліцею 
залізничного транспорту

27 1 ОД-ІІІ-51В
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2. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі ДПТНЗ «Сумське 
вище професійне училище будівниц-
тва і дизайну»

30 1 ОД-ІІІ-52М

3. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі ДПТНЗ «Сумське 
вище професійне училище будівниц-
тва і дизайну»

31 1 ОД-ІІІ-53М

Форма навчання – заочна
І етап (29.03 – 02.04); ІІ етап (05.04 – 01.10); ІІІ етап (04.10 – 08.10)

1. Викладачі професійно-теоретичної 
підготовки закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти на базі  
Професійно-технічного училища №50 
м. Карлівка (Полтавська обл.)

28 1 З-ІІІ-54В

2. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі  Професійно-тех-
нічного училища №50 м. Карлівка 
(Полтавська обл.) 

36 1 З-ІІІ-55М

Разом

КВІТЕНЬ

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (05.04 – 09.04); ІІ етап (12.04 – 15.10); ІІІ етап (18.10 – 22.10)

1. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі  Селидівського 
професійного ліцею

26 1 ОД-ІV-56М

2. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі  Селидівського 
професійного ліцею

26 1 ОД-ІV-57М

Форма навчання – заочна
І етап (05.04 – 09.04); ІІ етап (12.04 – 15.10); ІІІ етап (18.10 – 22.10)

1. Викладачі професійно-теоретичної 
підготовки закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти на базі  
Чорноморського морського коледжу 
Одеського національного морського 
університету

29 1 З-ІV-58В
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ТРАВЕНЬ

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (11.05 –14.05); ІІ етап (17.05 – 29.10); ІІІ етап (01.11– 05.11)

1. Викладачі професійно-теоретичної 
підготовки закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти на базі  
Криворізького навчально-виробничо-
го центру

32 1 ОД-V-65В

2. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі  Дніпровського 
центру професійної освіти

30 1 ОД-V-66М

Форма навчання – заочна
І етап (05.04 – 09.04); ІІ етап (12.04 – 05.11); ІІІ етап (08.11–12.11)

1. Старші майстри  закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти на базі 29 1 З-ІV-59СтМ

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (12.04 –16.04); ІІ етап (19.04 – 22.10); ІІІ етап (25.10 – 29.10)

1. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі Міжрегіонально-
го центру професійної перепідготовки 
звільнених у запас військовослужбов-
ців м. Кривого Рогу

25 1 ОД-ІV-60М

2. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі Криворізького 
професійного гірничо-технологічного 
ліцею

26 1 ОД-ІV-61М

3. Викладачі професійно-теоретичної 
підготовки закладів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти на базі
Любарського професійного ліцею

25 1 ОД-ІV-62В

4. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі  
Любарського професійного ліцею

30 1 ОД-ІV-63М

5. Майстри виробничого навчання за-
кладів професійної (професійно- 
технічної) освіти на базі ДНЗ «Мико-
лаївське вище професійне училище 
технологій та дизайну»

29 1 ОД-ІV-64М

Разом
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3. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі  Шостинського 
центру професійно-технічної освіти 
(Сумська обл.)

25 1 ОД-V-67М

4. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі  Костянтинів-
ський професійний будівельний ліцей

27 1 ОД-V-68М

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (31.05 – 04.06); ІІ етап (07.05 – 05.11); ІІІ етап (08.11– 12.11)

1. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі  Вищого профе-
сійного училища №17
(м. Дніпро)

30 1 ОД-V-69М

2. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі Дніпровського 
центру професійно-технічної освіти  

33 1 ОД-V-70М

ЧЕРВЕНЬ

Форма навчання – очно-дистанційна
І етап (07.06 – 11.06); ІІ етап (14.06 – 12.11); ІІІ етап (15.11–19.11)

1. Майстри виробничого навчання 
закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на базі Білоцерківського 
інституту неперервної професійної 
освіти

25 1 ОД-V-71М
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СІЧЕНЬ

3. План підвищення кваліфікації слухачів по областях

№ 
з/п

Назва адміністратив-
но-територіальної 

одиниці

І етап
(11.01-15.01);

ІІІ етап
(19.04-23.04)

І етап
(18.01-22.01);

ІІІ етап
(26.04-30.04)

І етап
(25.01-29.01);

ІІІ етап
(17.05-21.05)
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Ра
зо

м

1 Волинська 36 34 70
2 Дніпропетровська
3 Донецька
4 Житомирська
5 Закарпатська 25 25 50
6 Кіровоградська 23 30 53
7 Київська
8 м. Київ 50 50
9 Луганська

10 Миколаївська
11 Одеська
12 Полтавська 33 34 67
13 Рівненська
14 Сумська
15 Харківська 20 30 50
16 Херсонська 25 29 54
17 Черкаська 45 53 98
18 Чернігівська

Разом 101 64 56 114 50 107 492
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ЛЮТИЙ

№ 
з/п

Назва адміні-
стративно- 

територіальної 
одиниці

І етап
(01.02-05.02);

ІІІ етап
(24.05-28.05)

01.02.-19.02. І етап
(08.02-12.02);

ІІІ етап
(31.05-04.06)

І етап
(15.02-19.02);

ІІІ етап
(04.05-11.06)
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1 Волинська
2 Дніпропетров-

ська
39 30

3 Донецька
4 Житомирська
5 Закарпатська
6 Кіровоградська 23 30
7 Київська 37 25
8 м. Київ 25
9 Луганська 37 25

10 Миколаївська 24 30
11 Одеська
12 Полтавська 33
13 Рівненська
14 Сумська
15 Харківська 20
16 Херсонська
17 Черкаська
18 Чернігівська 44
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ЛЮТИЙ

№ 
з/п

Назва адміні-
стративно- 

територіальної 
одиниці

І етап
(22.02-26.02);

ІІІ етап
(14.06-18.06)

І етап
(22.02-26.02);

ІІІ етап
27-.09-01.10)
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1 Волинська
2 Дніпропетров-

ська
69

3 Донецька
4 Житомирська
5 Закарпатська
6 Кіровоградська 53
7 Київська 20 98
8 м. Київ 25
9 Луганська 62

10 Миколаївська 54
11 Одеська
12 Полтавська 33
13 Рівненська 27 34 61
14 Сумська
15 Харківська
16 Херсонська
17 Черкаська
18 Чернігівська 44

39 39
Разом 517
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БЕРЕЗЕНЬ

№ 
з/п

Н
аз

ва
 а

дм
ін

іс
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ІІІ етап

(13.09-17.09)

І етап
(15.03-19.03);

ІІІ етап
(20.09-24.09)

І етап
(22.03-26.03);

ІІІ етап
(27.09-01.10)

І етап
(29.03-02.04);

ІІІ етап
(04.10-08.10)
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1 Волинська
2 Дніпропе-

тровська
3 Донецька 30 30
4 Житомир-

ська
25 30 55

5 Закарпат-
ська

6 Кіровоград-
ська

7 Київська
8 м. Київ 25 25
9 Луганська 42 42

10 Миколаїв-
ська

23 31 54

11 Одеська 29 29 26 26 29 139
12 Полтавська 28 36 64
13 Рівненська
14 Сумська 61 61
15 Харківська
16 Херсонська 22 25 50
17 Черкаська
18 Чернігів-

ська
27 27

Разом 52 102 78 51 25 84 55 97 544
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КВІТЕНЬ

№ 
з/п

Назва адміністративно- 
територіальної одиниці

І етап
(05.04-09.04);

ІІІ етап
18.10-22.10)

І етап
(05.04-09.04);

ІІІ етап
08.11-12.11)

І етап
(12.04-16.04);

ІІІ етап
25.10-29.10)
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1 Волинська
2 Дніпропетровська 51 51
3 Донецька 52 52
4 Житомирська 25 30 55
5 Закарпатська
6 Кіровоградська
7 Київська
8 м. Київ 
9 Луганська

10 Миколаївська 29 29
11 Одеська 29 29
12 Полтавська
13 Рівненська
14 Сумська
15 Харківська
16 Херсонська
17 Черкаська
18 Чернігівська

29 29
Разом 29 52 29 25 110 254
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ТРАВЕНЬ

№ 
з/п

Назва адміністративно- 
територіальної одиниці

І етап
(11.05-14.05);

ІІІ етап
01.11-05.11)

І етап
(31.05-04.06);

ІІІ етап
(08.11-12.11)

Ра
зо

м

Ви
кл

ад
ач

і п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ео

ре
ти

чн
ої

 
пі

дг
от

ов
ки

 з
ак

ла
ді

в 
пр

оф
ес

ій
но

ї 
(п

ро
ф

ес
ій

но
-т

ех
ні

чн
ої

) о
св

іт
и

М
ай

ст
ри

 в
ир

об
ни

чо
го

 н
ав

ча
нн

я 
за

кл
ад

ів
 п

ро
ф

ес
ій

но
ї (

пр
оф

ес
ій

-
но

-т
ех

ні
чн

ої
) о

св
іт

и

Ви
кл

ад
ач

і п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ео

ре
ти

чн
ої

 
пі

дг
от

ов
ки

 з
ак

ла
ді

в 
пр

оф
ес

ій
но

ї 
(п

ро
ф

ес
ій

но
-т

ех
ні

чн
ої

) о
св

іт
и

М
ай

ст
ри

 в
ир

об
ни

чо
го

 н
ав

ча
нн

я 
за

кл
ад

ів
 п

ро
ф

ес
ій

но
ї (

пр
оф

ес
ій

-
но

-т
ех

ні
чн

ої
) о

св
іт

и

1 Волинська
2 Дніпропетровська 32 30 63 125
3 Донецька 27 27
4 Житомирська
5 Закарпатська
6 Кіровоградська
7 Київська
8 м. Київ
9 Луганська

10 Миколаївська
11 Одеська
12 Полтавська
13 Рівненська
14 Сумська 25 25
15 Харківська
16 Херсонська
17 Черкаська
18 Чернігівська

Разом 32 82 63 177
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ЧЕРВЕНЬ

№ 
з/п

Назва адміністративно- 
територіальної одиниці

Ра
зо

м

Ви
кл

ад
ач

і п
ро

ф
ес

ій
но

-т
ео

ре
ти

чн
ої

 
пі

дг
от

ов
ки

 з
ак

ла
ді

в 
пр

оф
ес

ій
но

ї 
(п

ро
ф

ес
ій

но
-т

ех
ні

чн
ої

) о
св

іт
и

М
ай

ст
ри

 в
ир

об
ни

чо
го

 н
ав

ча
нн

я 
за

кл
ад

ів
 п

ро
ф

ес
ій

но
ї (

пр
оф

ес
ій

-
но

-т
ех

ні
чн

ої
) о

св
іт

и

1 Волинська
2 Дніпропетровська
3 Донецька
4 Житомирська
5 Закарпатська
6 Кіровоградська
7 Київська 25 25
8 м. Київ
9 Луганська

10 Миколаївська
11 Одеська
12 Полтавська
13 Рівненська
14 Сумська
15 Харківська
16 Херсонська
17 Черкаська
18 Чернігівська

Разом 25 25
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4. Перелік курсів підвищення кваліфікації за категоріями слухачів  
на 2021 рік

№ 
з/п

Категорії 
слухачів

Загальна трива-
лість навчання

Етапи навчання
І етап

Очний
Організацій-
но-настанов-

на сесія

ІІ етап
Дистанційний

Керована 
самостійна ро-
бота слухачів

ІІІ етап
Очний

Залікова сесія

1. Викладачі профе-
сійно-теоретичної 
підготовки закла-
дів професійної 
(професійно-тех-
нічної) освіти

150 год / 
5 кред. 
ЄКТС
82 дні

5 днів
45 год/ 1,5 
кред. ЄКТС

(30 год – ауд., 
15 год – сам. 

робота)

~ 12 тижнів
75 год / 2,5 
кред. ЄКТС

5 днів
30 год/ 1 кред. 

ЄКТС
(30 год – ауд.)

2. Майстри вироб-
ничого навчання 
закладів профе-
сійної (профе-
сійно-технічної) 
освіти

150 год / 
5 кред. 
ЄКТС
82 дні

5 днів
45 год/ 1,5 
кред. ЄКТС

(30 год – ауд., 
15 год – сам. 

робота)

~ 12 тижнів
75 год / 2,5 
кред. ЄКТС

5 днів
30 год/ 1 кред. 

ЄКТС
(30 год – ауд.)

3. Старші майстри 
закладів профе-
сійної (профе-
сійно-технічної) 
освіти

210 год / 
7 кред. 
ЄКТС

121 день

5 днів
45год / 1,5кред. 

ЄКТС
(36 год – ауд., 

9 год – сам. 
робота)

~ 20 тижнів
120 год / 4 
кред. ЄКТС

5 днів
45год / 1,5кред. 

ЄКТС
(36 год – ауд., 

9 год – сам. 
робота)
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Науково-методичне видання

 

План роботи Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти на 2021 рік

 

 

Наукова редакція, упорядкування:

Вікторія Вікторівна Сидоренко
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