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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ) РОЗРОБОК 

за тематикою НАПН України 

на 2021 рік 



 

 

ПЛАН 
з виконання наукового дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки 

«Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної  освіти в умовах сталого розвитку» 

 

(тема дослідження) 

на 2021 рік 

 
Державний реєстраційний номер наукового дослідження / 

науково-технічної (експериментальної) розробки       0121U108611 

Витрати на наукове дослідження /науково-

технічну (експериментальну) розробку: 
Всього: 405251,00 (грн.) 

Вид дослідження  прикладне Планові витрати на поточний рік: 
           405251,00_(грн.) 

Напрям і проблема наукового дослідження / науково-

технічної (експериментальної) розробки 
Напрям 8. Професійна (професійно-технічна) освіта.  

Проблема дослідження: Розвиток інноваційних процесів у системі 

професійної освіти і підготовки 

Назва структурного підрозділу установи:  Білоцерківський 
інститутнеперервної професійної освіти  

 

Виконується відповідно до   

договір № 12/14/1-21 НРпр 
(рішення замовника про затвердження дослідження, номер і дата договору) 

 

Кількість співробітників, які беруть участь у виконанні наукового 

дослідження /науково-технічної (експериментальної) розробки в 

поточному році (із зазначенням посад), включаючи 
техніків та допоміжний персонал: 5 
 
 

Терміни виконання наукового дослідження / 

науково-технічної (експериментальної) 

розробки: 

початок:«01» лютого 2021р.  закінчення:  « 31» грудня 2021р. 

        Головний науковий співробітник 
(з укладанням договору цивільно-правового характеру) – 0,5 

         Провідний науковий співробітник 

         (з укладанням договору цивільно-правового характеру) – 1, 0 

         Старший науковий співробітник 

        (з укладанням договору цивільно-правового характеру) – 1,0 
         Науковий співробітник 
         (з укладанням договору цивільно-правового характеру) – 0,5 

 

 
 



 

 

Керівник 

наукового 

дослідження 

/науково- технічної 

(експеримен- 

тальної) розробки. 
Виконавці 

Терміни 

виконання та 

назви основних 

етапів 

Завдання основних 

етапів наукового 

дослідження / 

науково-технічної 

(експериментальної) 

розробки на 

поточний рік 

Очікувані 

результати (вид та 

назва продукції) 

Заклади освіти, 

установи, організації, в 

яких проводиться 

експеримент 

 
 

Об’єкти впровадження 

заплановані 

на 

відповідний 

рік 

за результатами 

наукового 
дослідження 

1 2 3 4 5 6 7 

Науковий керівник:  

Сидоренко 

Вікторія Вікторівна, 

директорка 

Білоцерківського 

інституту неперервної 

професійної освіти, 

докторка 

педагогічних наук, 

доцентка 

 

Виконавці:  

Горошкова Лідія 

Анатоліївна, академік 

АЕН України, докторка 

економічних наук, 

доцентка, професорка 

кафедри педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

Білоцерківського 

інституту неперервної 

професійної освіти; 

 

Єрмоленко Андрій 

Борисович, кандидат 

політичних наук, 

доцент, завідувач 

кафедри методики 

професійної освіти та 

соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Білоцерківського 

інституту неперервної 

професійної освіти 

 

(01.02.2021 –  

31.12.2021) 

 

Етап № 1. 

Діагностично-

пошуковий 

01.02.2021- 

31.05.2021 

 

Етап № 2. 

Теоретико-

моделювальний 

01.06.2021-

30.09.2021 

 

Етап № 3. 

Технологічно-

упроваджувальний 

01.10.2021-31.12.2021 
 

Етап № 1 

Діагностично-

пошуковий 

 

1. Систематизувати 

історико-педагогічний 

український та 

зарубіжний досвід 

розвитку теоретичних 

і методичних засад 

професійно-

педагогічної 

підготовки 

педагогічних 

працівників закладів 

професійної освіти. 

2. Визначити 

категорійно-

понятійний апарат 

дослідження, 

розробити його 

тезаурус та здійснити 

його дефінітивне 

наповнення. 

 

 

 

Етап № 2 

Теоретико-

моделювальний 

 

1. Розробити, 

експериментально 

перевірити 

компетентнісно-

орієнтовані 

статті в 

журналах, що 

включені до 

переліку 

наукових 

фахових видань 

України – 3 

(обсяг –2 д.а); 

статті в 

іноземних 

виданнях, що 

входять до 

наукометричних 

баз даних – 2 

(обсяг – 1 д.а); 

публікації у 

збірниках 

наукових праць, 

працях 

Всеукраїнських, 

Міжнародних 

конференцій – 3 

(обсяг –1 д.а); 

Освітньо-

професійні 

програми  

підвищення  

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

закладів П(ПТ)О 

за інноваційними 

моделями (обсяг 

– 3,0 д.а.). 

Рукописи: 

Міжнародна  

статті в 

журналах, що 

включені до 

переліку 

наукових фахових 

видань України – 

3 (обсяг –2 д.а); 

статті в 

іноземних 

виданнях, що 

входять до 

наукометричних 

баз даних – 2 

(обсяг – 1 д.а); 

публікації у 

збірниках 

наукових праць, 

працях 

Всеукраїнських, 

Міжнародних 

конференцій – 3 

(обсяг –1 д.а); 

Освітньо-

професійні 

програми  

підвищення  

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

закладів П(ПТ)О 

за інноваційними 

моделями (обсяг 

– 3,0 д.а.). 

Рукописи: 

Міжнародна  

монографія 

ДНЗ «Одеське вище 

професійне училище 

автомобільного 

транспорту», ДНЗ 

«Дніпродзержинське 

вище професійне 

училище», Ізмаїльське 

вище професійне 

училище Київської 

державної академії 

водного транспорту 

ім. гетьмана Петра 

Конашевича-

Сагайдачного, ДНЗ 

«Міжрегіональне вище 

професійне училище з 

поліграфії та 

інформаційних 

технологій», ДПТНЗ 

«Дніпропетровський 

центр професійної 

освіти», ДНЗ 

«Херсонське вище 

професійне комерційне 

училище», ДНЗ «Одеське 

вище професійне 

училище морського 

туристичного сервісу», 

ДНЗ «Ізюмський 

професійний ліцей». 

«Краматорське вище 

професійне училище», 

«Херсонське вище 

професійне училище 

ресторанного 

господарства», Вище 

заклади професійної 

освіти, навчально-

методичні центри 

професійної (професійно-

технічної) освіти у 

Волинській, 

Закарпатській, Донецькій, 

Дніпропетровській, 

Житомирській, 

Кіровоградській, 

Луганській, 

Миколаївській, Одеській, 

Полтавській, Сумській, 

Чернігівській, Черкаській, 

Херсонській та 

Харківській та НМК у м. 

Київ. 
 



 

 

Грядуща Віра 

Володимирівна, 

кандидатка технічних 

наук, доцентка 

кафедри технологій 

навчання, охорони 

праці та дизайну 

Білоцерківського 

інституту неперервної 

професійної освіти; 

 

Денисова Анастасія 

Володимирівна,  

в.о. заступника 

директора з навчальної 

роботи Білоцерківського 

інституту неперервної 

професійної освіти, 

старша викладачка  

кафедри педагогіки, 

психології та 

менеджменту; 

 

Харагірло Віра 

 Єгорівна, 

старша викладачка  

кафедри педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

Білоцерківського 

інституту неперервної 

професійної освіти, в.о. 

завідувача кафедри 

педагогіки, психології 

та менеджменту 

 

 
 
 

концептуальні моделі 

високоякісної 

педагогічної праці, а 

також їх 

педевтологічні 

аналоги та здійснити 

їх екстраполяцію, 

зокрема 

компонентного складу 

моделей (цільового, 

аксіологічного, 

акметехнологічного, 

діяльнісно-

упроваджувального, 

управлінського, 

моніторингово-

результативного, 

рефлексійного) на 

підготовку 

компетентного, 

інноваційного, 

умотивованого, 

конкурентоспроможно

го педагога 

професійної освіти. 

2. Визначити 

формувально-

процесуальні етапи 

компетентнісної та 

акме-орієнтованої 

професійної 

підготовки педагогів 

та розробити 

перспективні 

культуровідповідні 

форми її 

інституалізації в 

системі безперервної 

професійної освіти. 

3. Дібрати 

технології науково-

методичного 

супроводу реалізації 

компетентнісно-

орієнтованих 

монографія 

«Інноваційні 

моделі 

підвищення 

кваліфікації 

педагогів ПО в 

умовах сталого 

розвитку» - 1 

(обсяг – 10,0 д.а.). 

Рукописи 

цифрових 

програмно-

методичних 

комплексів: 

1. «Діяльність 

Школи 

педагогічного 

коучингу в 

умовах 

управління 

децентралізацією 

освіти в Україні: 

від ідеї до 

реалізації»  

 (обсяг – 5,0 д.а.). 

2. «Школа 

передового 

перспективного 

досвіду як 

інноваційна 

модель 

професійного 

саморозвитку і 

самореалізації 

педагога 

професійної 

освіти» (обсяг – 

5,0 д.а.). 

3. «Розвиток 

цифрової 

компетентності 

педагогічних 

працівників ЗПО 

засобами 

інформаційно-

«Інноваційні 

моделі 

підвищення 

кваліфікації 

педагогів ПО в 

умовах сталого 

розвитку» - 1 

(обсяг – 10,0 д.а.). 

Рукописи 

цифрових 

програмно-

методичних 

комплексів: 

1. «Діяльність 

Школи 

педагогічного 

коучингу в 

умовах 

управління 

децентралізацією 

освіти в Україні: 

від ідеї до 

реалізації»  

 (обсяг – 5,0 д.а.). 

2. «Школа 

передового 

перспективного 

досвіду як 

інноваційна 

модель 

професійного 

саморозвитку і 

самореалізації 

педагога 

професійної 

освіти» (обсяг – 

5,0 д.а.). 

3. «Розвиток 

цифрової 

компетентності 

педагогічних 

працівників ЗПО 

засобами 

інформаційно-

комунікаційних 

професійне училище № 7 

м. Кременчука 

Полтавської області, ДНЗ 

«Сєверодонецьке вище 

професійне училище», 

НМЦ ПТО у Харківській 

області, ДНЗ «Уманський 

професійний аграрний 

ліцей», ДНЗ 

«Миколаївське вище 

професійне училище 

технологій та дизайну», 

ДНЗ «Лиманський 

професійний аграрний 

ліцей», ДНЗ 

«Цебриківський 

професійний аграрний 

ліцей», ДНЗ 

«Березівський 

професійний аграрний 

ліцей» в Одеській 

області,  «Дніпровський 

центр професійної 

освіти» м.Дніпро, ДНЗ 

«Білгород-Дністровський 

професійний будівельний 

ліцей», Вище професійне 

училище суднобудування 

м. Миколаїв, 

Новоодеський 

професійний аграрний 

ліцей, Полтавський 

професійний ліцей, ДНЗ 

«Міжрегіональне вище 

училище з поліграфії та 

інформаційних 

технологій», ДНЗ 

«Дніпропетровський 

професійно-технічної 

освіти туристичного 

сервісу», Володимир-

Волинське ВПУ 

(м.Володимир-

Волинський Волинської 

обл.), ДНЗ «Малинський 



 

концептуальних 

моделей підвищення 

кваліфікації педагогів 

професійної освіти у 

професійно-

кваліфікаційному, 

дидактичному, 

соціальному, 

маркетинговому, 

інформаційно-

комунікаційному, 

моніторинговому, 

психолого-

мотиваційному, 

консалтинговому, 

коучинговому 

напрямах. 

4. Запропонувати 

шляхи реалізації 

розроблених 

компетентнісно-

орієнтованих 

концептуальних 

моделей організації та 

управління процесом 

підвищення 

кваліфікації педагогів 

у системі безперервної 

професійної освіти. 

Етап № 3. 

Технологічно-

упроваджувальний 

 

Розробити й 

експериментально 

апробувати 

акметехнологічне 

навчально-методичне 

забезпечення 

професійного розвитку 

педагогів за 

компетентнісно-

орієнтовананими 

концептуальними 

моделями підвищення 

комунікаційних 

технологій»  

(обсяг – 5,0 д.а.) 
 

технологій»  

(обсяг – 5,0 д.а.) 
 

ПЛ» (м.Малин 

Житомирської обл.), ПТУ 

№4 м.Полтави, ДПТЗ 

«Солонянський ПАЛ» 

(смт. Солоне, 

Солонянський район 

Дніпропетровської обл.). 

 
 



 

кваліфікації 

(міжнародна 

монографія, освітні 

програми, наукові 

статті, цифрові 

програмно-методичні 

комплекси). 
 

                Заступник директора з наукової роботи                                                                   Денисова А.В.      05.02.2021 
 (ПІБ) 

Науковий керівник дослідження / 

науково-технічної (експериментальної) розробки                                     Сидоренко В.В.  05.02.2021              

(підпис) (ПІБ)


