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20 травня 2021 року, м. Біла Церква 

(БІНПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України) 

 

Ми, учасники міжнародної конференції з онлайн-трансляцією «Інноваційні 

моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної і 

фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи», яка відбулася 20 

травня 2021 року, 

 

упроваджуючи нову модель інноваційного розвитку суспільства, що 

відповідає стратегічному курсу України на європейську та євроатлантичну 

інтеграцію та передбачає в умовах глобалізації та діджиталізації  радикальний 

перехід до важливих соціально-економічних, політичних реформ як до 

домінуючого способу соціального оновлення, констатуємо необхідність 

посилення значення ефективних і практично орієнтованих компетентностей у 

сучасних фахівців, де особлива роль належить науково-методичній 

компетентності педагогів професійної і фахової передвищої освіти; 

 

визнаючи систему освіти і розвиток людського капіталу головними 

чинниками сталого інтелектуального, економічного, інклюзивного розвитку 

України, зростання та досягнення соціальної злагоди в суспільстві; 

 

вітаючи консолідацію зусиль соціальних державних інституцій у справі 

реформування освіти, формування сучасних компетентностей та підготовки 

фахівців в системі професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої 

освіти; 

 

зміцнюючи і розвиваючи політику впровадження і застосування сучасних 

освітніх практик у професійній діяльності, як показник рівня науково-методичної 

компетентності педагога професійної (професійно-технічної) та фахової 

передвищої освіти в Україні; 



 

підтверджуючи актуальність і професійну значимість порушених під час 

міжнародної конференції питань розвитку науково-методичної компетентності 

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

сучасних умовах, високий рівень наукових доповідей, презентованого 

інноваційного педагогічного досвіду і кращих освітніх практик та акцентуалізації 

уваги на необхідності донести науково-практичний доробок до вітчизняного 

науково-освітнього загалу 

 

цією РЕЗОЛЮЦІЄЮ 

 

ЗВЕРТАЄМОСЯ ДО ОСВІТЯНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ УКРАЇНИ ЩОДО 

НЕОБХІДНОСТІ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗУСИЛЬ СТОСОВНО СИСТЕМНОГО І 

ДИНАМІЧНОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) І ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

  

Наголошуючи на важливості професійної місії інституцій післядипломної 

освіти та схвалюючи їх позитивну практику із впровадження в простір 

професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, інноваційних 

підходів щодо розвитку науково-методичної компетентності педагогів у системі 

професійної та передвищої освіти відповідно до сучасних вимог 

 

рекомендувати закладам освіти, що здійснюють освітню діяльність з 

підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та/або наукових та 

інших працівників, реалізують інноваційні моделі розвитку науково-методичної 

компетентності педагогів професійної (професійно-технічної) і фахової 

передвищої освіти: 

1. Сприяти впровадженню інноваційних моделей розвитку науково-

методичної компетентності педагогів професійної (професійно-технічної) 

і фахової передвищої освіти в системі безперервної професійної освіти. 

2. Розвивати методологічно-цільовий, методично-організаційний, 

організаційно-формувальний й оціночно-результативний складники 

науково-методичної компетентності педагогів професійної (професійно-

технічної) і фахової передвищої освіти в системі безперервної 

професійної освіти, що забезпечує умови для розробки подальших, 

ефективних напрямів освітньої діяльності. 



3. Враховувати ключові тенденції розвитку світового та вітчизняного 

ринків освіти, використання здобутків й досвіду інституцій системи 

безперервної освіти як майданчиків для інновацій, підвищення 

інтенсивності співробітництва цих вітчизняних освітніх структур, як 

всередині країни, так і з відповідними інституціями за кордоном, зокрема 

в країнах-членах Європейського Союзу, сприяти політиці мобільності 

викладачів, як у закладах безперервної професійної освіти, так і педагогів 

закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої 

освіти. 

4. Сприяти створенню нових майданчиків для обміну досвідом педагогів 

професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, 

розширенню комунікативної мережі в системі впровадження 

інноваційної політики у закладі освіти. 

5. Стимулювати працю педагогів закладів професійної (професійно-

технічної) та фахової передвищої освіти, які у своїй професійній практиці 

застосовують інноваційні технології навчання і підготовки майбутніх 

фахівців, а також досягають високих результатів у цій сфері. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧАСНИКИ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

- схвалюють публікацію матеріалів учасників Міжнародної конференції з 

онлайн-трансляцією «Інноваційні моделі розвитку науково-методичної 

компетентності педагогів професійної і фахової передвищої освіти: 

досвід, проблеми, перспективи» у збірнику матеріалів і популяризацію 

результатів конференції через форми педагогічного просвітництва, ЗМІ 

(сайти НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти) 

- рекомендують провести у 2022 році ІІ Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Інноваційні моделі розвитку науково-методичної 

компетентності педагогів професійної і фахової передвищої освіти: 

досвід, проблеми, перспективи» 

 

Прийнято учасниками Міжнародної науково-практичної  конференції з 

онлайн-трансляцією «Інноваційні моделі розвитку науково-методичної 

компетентності педагогів професійної і фахової передвищої освіти: досвід, 

проблеми, перспективи», 20 травня 2021 року, м. Біла Церква. 

 

 

 

 

 

 


