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КОНЦЕПЦІЯ  «ВИКЛИК-ВІДГУК»
ВИКЛИК

ВІДГУК

ВИКЛИК ВІДГУК

2

кожна цивілізація впродовж

життєвого циклу 

стикається із 

фундаментальними 

проблемами

природне, соціальне 
середовище

п’ять типів викликів-стимулів

ІМПУЛЬС, ВІДПОВІДЬ
Успішність та адекватність 

вирішення поставленої перед 

суспільством задачі

знаменує собою перехід суспільства у більш високий, 
досконалий стан існування

відсутність викликів тотожна відсутності стимулів до будь-
якого розвитку

вияв розвитку цивілізації, прогресивний рух етносу, 

до самовизначеності й самодостатності

Арнольд Джозеф Тойнбі
Arnold J. Toynbee

ВИКЛИК

виклик – це зовнішній стимул розвитку цивілізації, 
а відгук – внутрішній



“

Розвиток економіки нашої держави залежить

від кваліфікованого, компетентного і 

конкурентоспроможного персоналу, 

підготовка якого здійснюється в системі

професійної і фахової передвищої освіти

Упровадження у виробництво нового обладнання, цифрових 

технологій вимагає від педагогічних працівників переосмислення 

професійної діяльності, подолання цифрового розриву, володіння 

широким спектром навичок і компетенцій для успішного 

виконання своїх професійних функцій, забезпечення всебічного і 

сталого розвитку освіти і науки України
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05ВИКЛИК 1

СОЦІОСИСТЕМНА 
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, ВІДКРИТІСТЬ, 
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ
ПІДГОТОВКА НОВОГО ТИПУ 

ФАХІВЦЯ – «КОГНІТИВНОГО», 
«ЦИФРОВОГО ФАХІВЦЯ»

ВИКЛИК 5

ВИКЛИК 3

ВИКЛИК 4

ВИКЛИК 2

04
КОМПЕТЕНІЗАЦІЯ

ОСВІТИ

РИНОК ПРАЦІ, ЩО 
ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ 

ПРОФЕСІЙНО-
КВАЛІФІКАЦІЙНИМ 

ДИСБАЛАНСОМ
ПОПИТУ І 

ПРОПОЗИЦІЇ 
РОБОЧОЇ СИЛИ

ПОДОЛАННЯ 
ЦИФРОВОГО 
РОЗРИВУ ЯК 

БАЗОВИЙ ІМПЕРАТИВ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ОСВІТИ

ВИКЛИКИ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ (knowledge society)

орієнтація на «вихід» («output») – результат – у 

формі розвинутих ключових, фахових 

компетентностей для навчання впродовж життя

ПОТРЕБА В ПІДВИЩЕННІ 
ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 
КВАЛІФІКОВАНИХ 

РОБІТНИКІВ З 
УРАХУВАННЯМ ВИКЛИКІВ, 

ВИМОГ РИНКУ ПРАЦІ



881
3 383

2 557
15 790

114 091
Підготовлено (випущено) кваліфікованих
робітників

Проходили професійне навчання

незайняте населення
2 557
працівники підприємств 15 790

підвищували кваліфікацію

незайняте населення 881
працівники підприємств 3 383

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ УКРАЇНИ У 2020 РОЦІ

Державна служби статистики (http://www.ukrstat.gov.ua/) розділі "Статистична інформація - Освіта"

http://www.ukrstat.gov.ua/


1

повільне впровадження 

ринково орієнтованих 

реформ 

(у сфері трудового 

законодавства, освіти )

2

58 % відзначили 

відсутність типів та 

рівнів навичок, 

необхідних 

роботодавцям. 

4

система освіти не готує достатньої 

кількості фахівців із практичними 

навичками, необхідним типом або 

рівнем навичок

3

70 % опитаних підприємств 

підтвердили, що випускники не 

володіють практичними 

навичками або сучасними 

знаннями

5

половина робочих місць припадає на 

низькопродуктивні галузі; кожен 

п’ятий працівник зайнятий у 

неформальному секторі; неповна 

зайнятість набула великих масштабів

ЧИННІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ БРАКУЄ 

ГНУЧКОСТІ, СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ 

ТА ОРІЄНТАЦІЇ НА ПОТРЕБИ 

РИНКУ ПРАЦІ

За даними Світового банку 

«Навички для сучасної України»



53% українців (віком від 17 до 70 років) 

володіють цифровими навичками на рівні 

«нижче середнього»

66,1% українців віком 10-17 років 
мають навички на рівні «вище 

базового»

навички вирішення проблем та 
роботи з програмним забезпеченням 

потребують найбільшої уваги

найбільш розвинені комунікаційні та 
інформаційні навички (понад 70%)

15% цифрові навички відсутні

У 2020 році Міністерство цифрової трансформації провело комплексне дослідження рівня цифрових

навичок населення України (відповідно до методології Європейської комісії)

Цифровий розрив розглядаємо як складник інформаційної нерівності, що має технологічну природу та 

характеризує нерівні можливості з огляду на доступ, використання і виробництво інформації і знання, а 

також використання нових технологій з метою їх ефективного використання в практичній діяльності

цифровий розрив 

посилюється в 

умовах пандемії і 

карантинних 

обмежень,

В умовах сучасного динамічного 

розвитку суспільства, 

ускладнення його технічної і 

соціальної інфраструктури 

найважливішим 

стратегічним ресурсом 

безперервного професійного 

розвитку педагога стає 

інформація



“
У ХХІ столітті кораблі потрібно 

змінювати під річки, а не річки – під 
кораблі

Ольга Каскевич, голова ГО «Багна» 

Сидоренко В.В. 8

ЦИТАТА ДНЯ
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STEP

02
STEP

04
STEP

03
STEP

МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ 

ПОСЛУГ. НЕТВОРКІНГ 

• випереджувальні сервісні

освітні послуги на 

принципах 

бенчмаркінгової

діяльності

НАУКОВО-

МЕТОДИЧНИЙ 

СУПРОВІД. РОЗВИТОК 

SOFT SKILLS ДЛЯ 

УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ 

• супервізія творчих ініціатив 
та інновацій, супровід 
професійного розвитку 
фахівців упродовж 
андрагогічного циклу

• інтеграція освітнього процесу, науки і 
виробництва 

• співпраця із  НМЦ професійно-технічної освіти 
17 областей України та НМК у м. Київ, 
закладами фахової передвищої освіти

• залучення висококваліфікованих працівників 
виробництва і сфери послуг, роботодавців і 
ключових стейкґолдерів

СПРИЯННЯ СТАЛОМУ 

РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

ШЛЯХОМ ПІДГОТОВКИ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО 

ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ЯК 

ФОРМА ПРОФЕСІЙНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ І 

ПАРТНЕРСТВА 

• людино(студенто)центроване

освітнє середовище

• створення умов для навчання

впродовж життя



LMS «Профосвіта» 
(понад 6 000 
замовників освітніх 
послуг)

3

консалтинговий 
центр БІНПО

2

хмарний сервіс 
Microsoft Teams
платформи Office 
365

6

персональні веб-
ресурси викладачів

5

цифрові освітні курси
цифрові програмно-методичні 

комплекси
4

інформаційно-аналітичний ресурс 

“Методична скарбничка” 

Віртуальна школа педагогічного 

коучингу

онлайн консультпункт «Новітні 

виробничі технології»

. 

ЄДИНА ОСВІТНЬО-ЦИФРОВА ЕКОСИСТЕМА
Заміна традиційно-класичного освітнього простору на віртуально-мережевий.

Цифрова трансформація всіх напрямів діяльності Інституту 

поєднує інтелектуальний, науковий, професійний, освітній, 

технологічний потенціал суб’єктів мережевого освітньо-цифрового 

середовища



РОЗВИТОК НАУКОВО-

МЕТОДИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОСВІТИ ЗА 

ІННОВАЦІЙНИМИ 

МОДЕЛЯМИ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ПРОФЕСІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ 
ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ

1
2 3

4
РОЗВИТОК ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ПТНЗ В 

СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

…

Науково-педагогічні працівники БІНПО досліджують питання, пов’язані з підвищенням ефективності та 

якості системи безперервної освіти педагогів професійної та фахової передвищої освіти в контексті 

розроблення і впровадження компетентнісно орієнтованих моделей підвищення кваліфікації

уперше розроблено, експериментально перевірено і впроваджено в систему підготовки
педагогів компетентнісно орієнтовані моделі підвищення кваліфікації в контексті 

розвитку науково-методичної, психолого-педагогічної, освітологічної, навчальної, 
цифрової, коучингової тощо компетентностей фахівців



З 2020 по квітень 2021 року 3270 осіб 
педагогічних працівників фахової 
передвищої освіти пройшли навчання за 
авторською короткотерміновою 
варіабельною програмою ПК педагогічних 
працівників закладів фахової передвищої 
освіти «Розвиток професійних (предметних) 
компетентностей педагогічних працівників 
закладів фахової передвищої освіти»: 2177
(за дистанційною моделлю навчання), 1099
(за очною моделлю навчання).



ШКОЛА ПЕДАГОГІЧНОГО 
КОУЧИНГУ

Метою Школи педагогічного коучингу є

підготовка інноваційного, умотивованого,

компетентного, конкурентоспроможного

педагога професійної освіти, який поєднує

у своїй професійній діяльності

теоретичну і практичну підготовки, має

сформовані ключові, професійні та

загальнопрофесійні компетентності

готовий конкурувати і бути активним

суб’єктом на ринку праці



Удосконалення сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті 

формування і розвитку професійної компетентності: 

колективна  монографія

IMPROVING MODERN MODELS OF 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS 

OF VOCATIONAL EDUCATION IN THE CONTEXT 

OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF 

PROFESSIONAL COMPETENCE:

сollective monograph




