
1 

 

 



2 

 

1.  Тема наукового дослідження / науково-технічної 

(експериментальної) розробки: «Удосконалення сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної  освіти в умовах сталого 

розвитку». 

 

2. Класифікаційна група наукового дослідження (фундаментальне 

чи прикладне) – прикладне. 

 

3. Підстава для виконання наукового дослідження / науково-

технічної (експериментальної) розробки (рішення замовника  про 

затвердження дослідження, номер і  дата договору) 

 

Протокол засідання Вченої ради Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти від 28 грудня 2020 р., протокол № 8, протокол засідання 

Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії 

педагогічних наук України від 18 січня  2021 р., протокол № 1 

 

4. Виконавці наукового дослідження / науково-технічної 

(експериментальної) розробки: 

 

– головна організація-виконавець  

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти 

Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 

Національної академії педагогічних наук України 
                                  

 

5. Науковий керівник дослідження/ науково-технічної 

(експериментальної) розробки  
Сидоренко Вікторія Вікторівна, директорка Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти, докторка педагогічних наук, 

доцентка  
 

 

6. Пріоритетний напрям, проблема дослідження (для досліджень за 

тематикою НАПН України) 

 

Напрям 8. Професійна (професійно-технічна) освіта.  

Проблема дослідження: Розвиток інноваційних процесів у системі 

професійної освіти і підготовки. 

 

7. Назва державної цільової програми, завдання програми або 

пріоритетний напрям розвитку науки і техніки (для досліджень за 

державною тематикою).   

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем 

розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-
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політичного, людського потенціалу для забезпечення 

конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави. 
  

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування 

найпоширеніших захворювань  

Цільові прикладні дослідження з питань гармонізації системи «людина – 

світ» та створення новітніх технологій покращення якості життя 

 

8. Мета та завдання наукового дослідження/ науково-технічної 

(експериментальної) розробки 

 

Мета дослідження полягає в розробленні, теоретичному обґрунтуванні 

та експериментальній перевірці принципово нових компетентнісно-

орієнтованих концептуальних моделей підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів професійної освіти впродовж життя з урахуванням 

соціокультурних та освітніх трансформацій. 

Відповідно до об’єкта, предмета, мети, концепції та загальної гіпотези 

визначено такі завдання дослідження: 

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. 

3. Розробити, експериментально перевірити компетентнісно-

орієнтовані 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, конкурентоспроможного 

педагога професійної освіти. 

4. Визначити формувально-процесуальні етапи компетентнісної та 

акме-орієнтованої професійної підготовки педагогів та розробити 

перспективні культуровідповідні форми її інституалізації в системі 

безперервної професійної освіти. 

5. Дібрати технології науково-методичного супроводу реалізації 

компетентнісно-орієнтованих концептуальних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти у професійно-кваліфікаційному, 

дидактичному, соціальному, маркетинговому, інформаційно-

комунікаційному, моніторинговому, психолого-мотиваційному, 

консалтинговому, коучинговому напрямах. 

6. Запропонувати шляхи реалізації розроблених компетентнісно-
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орієнтованих концептуальних моделей організації та управління процесом 

підвищення кваліфікації педагогів у системі безперервної професійної освіти. 

7. Розробити й експериментально апробувати акметехнологічне 

навчально-методичне забезпечення професійного розвитку педагогів за 

компетентнісно-орієнтовананими концептуальними моделями підвищення 

кваліфікації (міжнародна монографія, освітні програми, наукові статті, 

цифрові програмно-методичні комплекси). 

Актуальність дослідження. Безперервний професійний розвиток 

фахівців у суспільстві знань є своєрідним викликом його інформаційним 

параметрам, відповіддю на нестабільність у сфері зайнятості і професій. 

Упровадження у виробництво нового обладнання, цифрових технологій 

вимагає від педагогічних працівників професійної (професійно-технічної) 

освіти нового осмислення діяльності, нетрадиційних підходів, уміння 

навчатися впродовж життя.  

Реформа професійної (професійно-технічної) освіти спрямована на 

підготовку кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці фахівців 

на засадах компетентнісного підходу, які здобули освітні й професійні 

компетентності відповідно до їхніх інтересів, здібностей, можливостей, 

потреб національної економіки та знаннєвого суспільства, із залученням до 

освітнього процесу висококваліфікованих працівників виробництва і сфери 

послуг, шляхом державно-приватного партнерства та взаємозв’язку з 

ринком праці, формування системи професійних кваліфікацій та створення 

єдиного освітнього середовища професійної (професійно-технічної) освіти. 

У звіті Світового банку «Дослідження сфери освіти в Україні до більшої 

результативності, справедливості та ефективності» зазначається, що 

система підготовки кваліфікованих кадрів досі не відповідає потребам 

фахівців, національної економіки і суспільства. Причина, на нашу думку, 

криється у відсутності налагодженої схеми партнерських зв’язків між 

бізнесом, роботодавцями, ринком праці і закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти. Застарілі стандарти української освіти не 

встигають за технологічним прогресом, інноваціями та щораз більшим 

попитом у релевантних економічним та соціокультурним викликам фахівцях. 

У результаті маємо ринок праці, що характеризується професійно-

кваліфікаційним дисбалансом попиту і пропозиції робочої сили. 

Роботодавці вважають рівень підготовки в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти низьким, що не відповідає вимогам сучасного 

виробництва. Не задовольняє не лише якість підготовки, а й рівень 

кваліфікації значної кількості випускників. Тому об’єктивною є потреба в 

підвищенні якості професійної підготовки кваліфікованих працівників з 

урахуванням освітніх і суспільних викликів, вимог світового і вітчизняного 

ринку праці, ключових стейкґолдерів. Виконання цього завдання потребує 

випереджувального підходу, упровадження інноваційних технологій 

навчання, модернізацію змісту професійного навчання, залучення соціальних 

партнерів до розроблення державних освітніх стандартів. Особливої 
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актуальності набуває питання професійного розвитку фахівців, 

конкурентоспроможності та рівня кваліфікації працівників.  

Отже, нова модель розвитку суспільства знань потребує від педагога 

професійної (професійно-технічної) освіти широкого спектра навичок і 

компетенцій для успішного виконання своїх професійних функцій, 

забезпечення всебічного і сталого розвитку освіти і науки України, 

соціальної єдності й подальшого розвитку демократичної культури.  

Ефективність змін залежить від своєчасного вивчення попиту на нові 

компетентності кваліфікованих працівників на ринку праці, інноваційного, 

організаційно-методичного та наукового забезпечення професійної 

підготовки кваліфікованих робітників, ефективної взаємодії виробництва та 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Це, у свою чергу, 

передбачає вдосконалення моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти в контексті формування та розвитку ключових, фахових 

та міжпредметних компетентностей. 

Науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

досліджують питання, пов’язані із підвищенням ефективності системи 

безперервної освіти педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в контексті 

впровадження інноваційних моделей безперервного професійного розвитку в 

умовах формальної, неформальної та інформальної освіти. 

Оприлюднюючи результати попередніх досліджень, науково-педагогічні 

працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

неодноразово привертали увагу педагогічних і управлінських кадрів до 

багатьох неузгоджених позицій між вимогами, теорією і практикою 

підготовки конкурентоздатного на ринку освітніх послуг фахівця. Зазначені 

суперечності підтверджують необхідність обґрунтування компетентнісно-

орієнтованих концептуальних моделей підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів професійної освіти; створення кваліфікаційних 

характеристик педагогічних працівників із визначенням компетентностей, 

конкретизацію професійно-кваліфікаційних вимог із переліком інноваційних 

ролей і функцій тощо. 

Аналіз науково-педагогічних джерел засвідчує відсутність 

фундаментальних досліджень, у яких було б обґрунтовано теоретичні і 

методичні засади професійного розвитку педагогів професійної освіти за 

новими компетентнісно-орієнтованими концептуальними моделями 

підвищення кваліфікації в умовах сталого розвитку. 

Науковий аналіз досліджуваної проблеми, а також вивчення стану 

професійного розвитку педагога професійної (професійно-технічної) освіти 

дали можливість виявити низку суттєвих суперечностей, зокрема між: 

– сучасними соціокультурними та освітніми вимогами до підготовки 

педагога професійної освіти як компетентного, інноваційного, 

умотивованого, конкурентоспроможного на ринку освітніх послуг фахівця і 

традиційними підходами до професійного розвитку в системі післядипломної 
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освіти, застарілим змістом, формами, технологіями підвищення кваліфікації; 

– потребою педагога професійної освіти до безперервного 

саморозвитку та самореалізації за індивідуальною освітньою траєкторією та 

відсутністю необхідних організаційно-педагогічних, науково-методичних 

умов, відповідного науково-методичного супроводу його професійного 

самовдосконалення з урахуванням наявного професійного досвіду, 

освітнього рівня, індивідуальних здібностей і потреб; 

– необхідністю розвитку у педагогів професійної, науково-методичної,  

психолого-педагогічної, цифрової, конфліктологічної, коучингової 

компетентностей, інноваційної культури та дискретним характером 

залучення їх до самоосвітньої, науково-методичної, дослідницько-пошукової, 

практично-експериментальної діяльності; 

– прагненням педагога професійної освіти до професійної 

самотрансценденції та недостатнім володінням ефективними способами 

розвитку педагогічної майстерності, несформованістю сталої акмеологічної 

позиції, неготовністю до виконання нових професійних ролей і функцій, 

упровадження освітніх інновацій в освітній процес. 

Актуальність означеної проблеми, її недостатня розробленість у 

педагогічній теорії, потреби освітньої практики, необхідність розв’язання 

виявлених суперечностей зумовили вибір теми дослідження: 

«Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної  освіти в умовах сталого розвитку». 

У ході виконання прикладного дослідження планується створення 

оригінальної наукової концепції компетенізації та акмеологізації 

професійно-педагогічної підготовки педагогів професійної освіти, 

побудованої на комплексі концептуальних ідей, положень та гіпотез.  

Провідною ідеєю дослідження виступає положення про підготовку 

педагога професійної освіти як всебічно розвиненої особистості, здатної до 

вибору індивідуальної освітньої траєкторії, навчання впродовж усього 

життя, розвитку професійної кар’єри, підприємництва й самозайнятості, 

яка здобула освітні та професійні компетентності відповідно до її інтересів, 

здібностей, можливостей, потреб національної економіки та суспільства, як 

сутнісну характеристику професійно-педагогічної підготовки освітянських 

кадрів та інтегративний результат функціонування різних типів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти.  

Окреслену ідею утворюють наступні концепти: історіографічний, що 

розкриває генезис наукового осмислення компетентнісної та акмеологічної 

спрямованості професійної підготовки педагога професійної освіти; 

методологічний, який характеризує цілісні й разом із тим різноманітні 

уявлення про зазначені явища і процеси; теоретичний, що визначає 

понятійну систему дослідження та розкриває модельні уявлення про їх 

сутнісні властивості; організаційно-методичний, який визначає способи 

формування та вдосконалення модельних параметрів підготовки 

компетентного, інноваційного, умотивованого, конкурентоспроможного 
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педагога професійної освіти; моніторингово-рефлексійний, що дозволяє 

обґрунтовано проводити перманентний моніторинг безперервного 

професійного розвитку фахівців та рефлексію.  

У сукупності означені концепти складають основу загальної та робочих 

гіпотез дослідження, що передбачають використання системно-цілісних, 

особистісно-ціннісних, холістсько-емерджментних, креативно-

комунікативних та інших дослідницьких стратегій; побудову 

термінологічних рядів, які визначатимуть теоретичну основу відповідних 

нових компетентнісно-орієнтованих концептуальних моделей підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної освіти, а також 

розроблення оригінального науково-методичного забезпечення їх реалізації 

на різних етапах безперервної професійної освіти.  
 

9. Предмет, об’єкт і методи наукового дослідження/науково-

технічної (експериментальної) розробки  

 

Предмет дослідження – інноваційний зміст, форми, методи, технології 

підвищення кваліфікації педагогів професійної  освіти. 

Об’єкт дослідження – система безперервної освіти педагогічних 

працівників закладів професійної освіти в умовах сталого розвитку. 

Для досягнення мети, вирішення поставлених завдань і перевірки 

гіпотези дослідження використано комплекс взаємопов’язаних 

загальнонаукових методів: 

–  теоретичні: аналіз і синтез – із метою виявлення сутності 

досліджуваного феномену, виокремлення чинників, які впливають на 

підготовку компетентного, інноваційного, умотивованого, 

конкурентоспроможного на ринку праці педагога професійної освіти; 

системно-історичний метод – для типології наукових поглядів і підходів 

на природу і зміст професійної компетентності (ключових, фахових та 

міжпредметних компетентностей) в історії філософсько-педагогічної думки; 

метод термінологічного аналізу, пов’язаний із визначенням категорійного 

статусу професійної компетентності (науково-методичної, психолого-

педагогічної, цифрової, конфліктологічної, коучингової) у системі 

педагогічних дефініцій; функціонально-структурного аналізу – для опису 

структурно впорядкованого складу компетентнісно-орієнтованих 

концептуальних моделей підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладів професійної освіти; контент-аналіз нормативно-правових 

документів у галузі освіти, науково-методичного забезпечення (навчально-

тематичних планів, освітніх програм тощо) розвитку професійної 

компетентності педагога професійної (професійно-технічної) освіти; SWOT-

аналіз існуючої системи підвищення кваліфікації, з’ясування тенденцій і 

закономірностей, досягнень і недоліків; моделювання – для розроблення 

компетентнісно-орієнтованих концептуальних моделей підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної освіти; 
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абстрагування, ідеалізації, формалізації та узагальнення – для 

систематизації і формулювання висновків, визначення напрямів подальшого 

дослідження проблеми; 

–  емпіричні: бесіда, опитування, анкетування, тестування, фокусоване 

інтерв’ю, комп’ютерне діагностування на LMS «Профосвіта», вивчення 

результатів професійної діяльності на курсах підвищення кваліфікації 

(випускних творчих робіт, проєктів, професійних кейсів, технологічних 

портфоліо та ін.); обсерваційні (безпосереднього й опосередкованого 

спостереження за акмединамікою професійного розвитку педагогів 

професійної освіти, самоспостереження); педагогічний експеримент, 

модельний експеримент; експертна оцінка за методом Дельфі;  

–  методи математичної статистики – для обробки й узагальнення 

результатів дослідно-експериментальної роботи, установлення залежності 

кількісних і якісних показників у контрольних та експериментальних групах 

від упровадження експериментального чинника, визначення їх вірогідності і 

достовірності, зокрема кореляційний аналіз, метод імпліфікаційних шкал, 

перевірки альтернативних гіпотез за критерієм однорідності χ
2
-Пірсона, 

квантифікаційні і кваліметричні – для виявлення акмединаміки розвитку 

професійної компетентності. Для статистичної автоматичної обробки даних 

розроблено таблиці, діаграми за допомогою програм MS EXCEL. 
 

10. Вимоги до виконання наукового дослідження/ науково-

технічної (експериментальної) розробки: 

  

У процесі виконання наукового дослідження передбачено такі вимоги:  

 орієнтація на вимоги модернізації сучасної національної освіти; 

 урахування світових рекомендацій до професійної підготовки 

педагогічних працівників професійної освіти; 

 розв’язання актуальних завдань; 

 відповідність результатів поставленим завданням і сучасним 

досягненням педагогічної науки; 

 дотримання вимог щодо наукової валідності дослідження й надійності 

застосованих методик; 

 наукова новизна й інформативність; 

 повнота відображення результатів дослідження; 

 розробка нових методик, технологій та науково-методичних матеріалів; 

 якісне оформлення. 

 

11. Терміни проведення наукового дослідження/ науково-технічної 

(експериментальної) розробки:  

Початок 01 лютого  2021 р. закінчення  31 грудня 2021 р. 
               (місяць, рік)                          (місяць, рік)  

 

 



9 

 

12. Етапи наукового дослідження / науково-технічної 

(експериментальної) розробки і терміни їх виконання  
 

Назва етапу, 

зміст робіт 

Термін  

виконання 

Склад  

виконавців 

Очікувані 

Результати 

Етап № 1. 

Діагностично-

пошуковий. 
Обґрунтування 

професійно-

педагогічної сутності та 

інноваційного змісту 

підготовки педагога 

професійної освіти в 

умовах сталого 

розвитку. Визначення 

методологічних 

підходів до 

розроблення 

компетентнісно-

орієнтованих 

концептуальних 

моделей підвищення 

кваліфікації педагогів 

професійної освіти 

01.02.2021- 

31.05.2021 

Головн.н.сп. – 0,5, 

пров.н.сп. – 1, 

ст.н.сп. – 1, 

н.сп. – 0,5. 

 

 

 

 

Вивчення історико-

генетичних підвалин 

професійно-педагогічної 

підготовки педагогів 

професійної освіти на 

різних етапах розвитку 

вітчизняної та зарубіжної 

педагогічної освіти та 

розроблення відповідного 

тезаурусу дослідження; 

визначення методологічних 

підходів до розробки 

компетентнісно-

орієнтованих 

концептуальних моделей 

підвищення кваліфікації 

педагогів професійної 

освіти та здійснення їх 

методологічного синтезу. 

 

2 статті в журналах, що 

включені до переліку 

наукових фахових видань 

України (1,5 д.а);  

освітньо-професійні 

програми (3,0 д.а.), 

1 цифровий програмно-

методичний комплекс  

(5,0 д.а.), захист 

магістерських робіт; 

анотований звіт 

Етап № 2. 

Теоретико-

моделювальний. 

Розроблення 

компетентнісно-

орієнтованих 

концептуальних 

моделей та 

культуровідповідних 

форм і видів 

інституалізації 

професійно-

педагогічної підготовки  

01.06.2021-

30.09.2021 

Головн.н.сп. – 0,5, 

пров.н.сп. – 1, 

ст.н.сп. – 1, 

н.сп. – 0,5. 

 

 

 

Здійснення структурно-

функціонального 

моделювання попередньо 

встановлених провідних 

дефініцій дослідження та їх 

змістового наповнення. 

Добір технологій науково-

методичного супроводу 

реалізації компетентнісно-

орієнтованих 

концептуальних моделей 

підвищення кваліфікації 

педагогів професійної 

освіти. Проєктування 

педагогічно перспективних 
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форм, методів, технологій 

для підготовки 

компетентного, 

конкурентоспроможного, 

умотивованого педагога. 

 

1 стаття в іноземних 

виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних 

(0,5 д.а); 1 стаття у 

журналах, що включені до 

переліку наукових фахових 

видань України (0,5 д.а);  

рукопис цифрового 

програмно-методичного 

комплексу (5,0 д.а.), 

анотований звіт. 

Етап № 3. 

Технологічно-

упроваджувальний. 

Апробація розроблених 

компетентнісно-

орієнтованих 

концептуальних 

моделей професійно-

педагогічної підготовки 

педагогів у системі 

безперервної 

педагогічної освіти та 

розробленого 

акметехнологічного 

науково-методичного 

забезпечення 

01.10.2021-

31.12.2021 

Головн.н.сп. – 0,5, 

пров.н.сп. – 1, 

ст.н.сп. – 1, 

н.сп. – 0,5. 

 

 

 

Здійснення науково-

методичної експертизи 

розроблених акме-

орієнтованих 

концептуальних моделей 

підвищення кваліфікації 

педагогів професійної 

освіти та відповідного 

акметехнологічного 

науково-методичного 

забезпечення. 

Впровадження отриманих 

результатів у практику 

роботи навчально-

методичних центрів 

П(ПТ)О. 

 

1 міжнародна монографія 

(10,0 д.а.), опублікована за 

рішенням Вченої ради 

БІНПО;  

1 стаття в збірниках 

наукових праць, що 

входять до наукометричних 

баз даних (0,5 д.а); 3 

публікації у збірниках 

наукових праць, працях 

конференцій (1 д.а); 

рукопис цифрового 

програмно-методичного 

комплексу (5,0 д.а.), 

заключний звіт 
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13. Обсяг коштів на проведення наукового дослідження/ науково-

технічної (експериментальної) розробки (у цілому та за  роками)  
405251,00   (грн.) 

 

14. Очікувані наукові результати дослідження / науково-технічної 

(експериментальної) розробки  

 

Уперше буде розроблено, експериментально перевірено і впроваджено в 

систему підготовки педагогів П(ПТ)О інноваційні компетентнісно-

орієнтовані концептуальні моделі підвищення кваліфікації в контексті 

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

цифрової, конфліктологічної, коучингової тощо компетентностей; здійснено 

екстраполяцію спроєктованих інноваційних моделей підвищення 

кваліфікації розвитку професійної компетентності педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О, компонентного складу моделей (цільового, аксіологічного, 

акметехнологічного, діяльнісно-упроваджувального, управлінського, 

моніторингово-результативного, рефлексійного) на систему підвищення 

кваліфікації педагогів закладів П(ПТ)О; визначено формувально-

процесуальні етапи компетентнісної та акме-орієнтованої професійної 

підготовки педагогів та розроблено перспективні культуровідповідні форми 

її інституалізації в системі безперервної професійної освіти; дібрано 

технології науково-методичного супроводу реалізації компетентнісно-

орієнтованих концептуальних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти у професійно-кваліфікаційному, дидактичному, 

соціальному, маркетинговому, інформаційно-комунікаційному, 

моніторинговому, психолого-мотиваційному, консалтинговому, 

коучинговому напрямах; розроблено та експериментально перевірено 

продуктивність та ефективність діяльності альтернативних моделей 

підвищення кваліфікації (Школи педагогічного коучингу, Школи лідерів 

професійної освіти, Школи   передового педагогічного досвіду, Online студії 

цифрових технологій, Школи розвитку фахової майстерності, Студії 

корпоративного тимбілдингу) як інноваційних компетентнісно-орієнтованих 

концептуальних моделей для підготовки інноваційного, умотивованого, 

конкурентоспроможного педагога професійної освіти; запропоновано шляхи 

реалізації розроблених компетентнісно-орієнтованих концептуальних 

моделей організації та управління процесом підвищення кваліфікації 

педагогів у системі безперервної професійної освіти; розроблено й 

експериментально апробовано на курсах підвищення кваліфікації та 

міжкурсовий період акметехнологічне науково-методичне забезпечення 

реалізації інноваційних компетентнісно-орієнтованих концептуальних 

моделей підвищення кваліфікації (міжнародна монографія, освітні програми, 

наукові статті, цифрові програмно-методичні комплекси). 

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

кваліфікації», «інноваційні компетентнісно-орієнтовані концептуальні моделі 
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підвищення кваліфікації», «компетентність», «навички», «Soft Skills», «Hard 

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

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

«конфліктологічна компетентність», «цифрова компетентність», 

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

«акметехнологічне науково-методичне забезпечення». 

Експериментально буде доведено дієвість екстрапольованих 

спроєктованих інноваційних компетентнісно-орієнтованих концептуальних 

моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті 

формування та розвитку науково-методичної, психолого-педагогічної, 

інноваційної, цифрової, конфліктологічної, коучингової тощо 

компетентностей, їх сутнісних складників, елементного складу (цільового, 

аксіологічного, акметехнологічного, діяльнісно-упроваджувального, 

управлінського, моніторингово-результативного, рефлексійного) на систему 

підвищення кваліфікації педагогів закладів П(ПТ)О. 

Подальшого розвитку набудуть теоретичні і методичні засади 

професійно-педагогічної підготовки педагогічних працівників закладів 

професійної освіти, основні методичні підходи до розвитку науково-

методичної, психолого-педагогічної, інноваційної, цифрової, 

конфліктологічної, коучингової компетентностей педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О. 

 

15. Продукція, підготовлена за результатами виконання наукового 

дослідження / науково-технічної (експериментальної) розробки (указати 

вид та назву продукції) 
 

3 статті в журналах, що включені до переліку наукових фахових видань 

України (2 д.а); 

2 статті в іноземних виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

(1 д.а); 

3 публікації у збірниках наукових праць, працях Всеукраїнських, 

Міжнародних конференцій (1 д.а); 

Освітньо-професійні програми  підвищення  кваліфікації педагогічних 

працівників закладів П(ПТ)О за інноваційними моделями (обсяг – 3,0 д.а.). 

Рукописи: 

Міжнародної монографії «Інноваційні моделі підвищення 

кваліфікації педагогів ПО в умовах сталого розвитку» (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.). 
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3. «Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників ЗПО 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (обсяг – 5,0 д.а.) 

 

 

16. Упровадження результатів наукового дослідження / науково-

технічної (експериментальної) розробки (зазначається цільова група 

користувачів продукції, можливі об’єкти її впровадження)  
 

Процес упровадження очікуваних результатів здійснюватиметься у два 

етапи: перший етап передбачатиме оприлюднення експериментальних 

матеріалів під час виступів на міжнародних і всеукраїнських конференціях, 

семінарах, круглих столах, у статтях фахових видань, на сайті Інституту 

(режим доступу: binpo.com.ua), LMS «Профосвіта» (режим доступу: 

profosvita org); під час другого етапу результати експериментальних 

досліджень використовуватимуться у практиці роботи навчально-методичних 

центрів П(ПТ)О України.  

Цільова аудиторія – викладачі професійно-теоретичної підготовки, 

майстри виробничого навчання, старші майстри ЗП(ПТ)О, директори і 

заступники директорів навчально-методичних центрів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Дослідно-експериментальна робота буде проводитись комплексно в 

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 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 ПЛ» (м.Малин 
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Житомирської обл.), ПТУ №4 м.Полтави, ДПТЗ «Солонянський ПАЛ» (смт. 

Солоне, Солонянський район Дніпропетровської обл.). 

 

Об’єкти впровадження – 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. 

Результати дослідження спрямовані на підвищення якості професійної 

освіти шляхом вдосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації на 

засадах інноваційних освітніх підходів і можуть бути використані для 

створення освітньо-професійних програм, цифрових комплексів. 

 

17. Практична корисність (практичне використання) результатів 

наукового дослідження /  науково-технічної (експериментальної) 

розробки  

 

Соціальний ефект: результати дослідження спрямовані на модернізацію, 

компетенізацію та акмеологізацію підготовки педагогів професійної освіти, 

підвищення якості освіти та освітніх послуг зокрема; збагачення теорії, 

методики і практики організації підготовки педагога професійної освіти на 

засадах компетентнісного, андрагогічного, акмеологічного, герменевтичного, 

діяльнісного тощо підходів та визначенні найбільш оптимальних форм її 

інституталізації. 

Проведене прикладне дослідження збагатить теорію та методику 

професійної освіти, його результати будуть безпосередньо запроваджені у 

практику роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

відображені у наукових, методичних виданнях, апробовані на наукових 

конференціях міжнародного та всеукраїнського рівнів. Окремі аспекти 

виконання дослідження будуть використані студентами-магістрантами при 

підготовці кваліфікаційних магістерських робіт. 
 

 

18. Перелік науково-технічної та іншої документації, що подається 

по завершенні наукового дослідження/ науково-технічної 

(експериментальної) розробки  
 

1) анотовані звіти; 

2) заключний науковий звіт про виконання наукової роботи; 

3) ОК; 

4)  програма дослідження;  

5) перелік відомостей, що підтверджують упровадження результатів 

дослідження, 
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