
  

 



 

1. КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ 

Штат науково-педагогічного персоналу кафедри на 2020 навчальний рік 

затверджено у кількості  ___ ставок, з них: 

Всього 

ставок 

Розподіл за джерелами фінансування 
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1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено у кількості 1 

ставки. 

У момент складання плану роботи кафедри: 

докторантів –    1  ; 

заочних аспірантів –  0   ; 

1.3 Всього на кафедрі 9 осіб, з яких: 

     - один завідувач кафедри (ст. викладач); 

-4  штатних викладача (з них1 д.е.н., 1 к. психологічних . наук,доцент., 1 к. 

біологічних наук,доцент,); 

- п’ять  працює за сумісництвом  0,5 ставки (з них 1 д.е.н., 1 д. пед.. наук,,1 

к.псих.наук, 1ст.викладач ,1 ст.викладач - 0,25 ст) 

- один лаборант. 

Штатних працівників: 

1. Харагірло Віра Єгорівна, в.о.зав.каф., ст. викладач; 

2. Торба Наталія Григорівна, доцент, канд. псих. наук, доцент ,  

3. Горошкова Л.А.,доцент,доктор економічних наук,професор; 

4. Верченко Надія Вікторівна, доцент,к.біолог.наук,доцент; 

5. Кирилишина Тетяна Василівна, лаборант. 

Сумісники: 

1. Сидоренко Вікторія Вікторівна ,доцент, доктор педагогічних наук, 

професор (0,5 ст.) 

2.Хлобистов Євген Володимирович, професор, доктор економічних наук 

професор; (0,5 ст.) 

3 Лукіянчук Алла Миколаївна, канд. псих. наук, ст. викладач(0,5 ст.) 

4.Денисова Анастасія Володимирівна, ст..викладач(0,25 ст) 

5.Ломоносова О.В., ст.. викладач; (0,5 ст.) 

 

 

 



 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

 

План навчального навантаження за 2020  рік  викладачами виконаний у 

повному обсязі. 

Навчальна робота кафедри полягає в підвищенні кваліфікації 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Значна частина навчального 

навантаження виконувалась викладачами дистанційно, на освітній  

платформі «Профосвіта» https://profosvita.org) з використанням дистанційних 

технологій навчання. 

Організація освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації на 

дистанційному етапі навчання здійснюється згідно з законами України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положення 

про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти» , «Положення 

про організацію освітнього процесу у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти» , «Положення про дотримання принципів 

академічної доброчесності у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти»,   наказами та розпорядженнями директорки БІНПО 

НАПН ДЗВО УМО.  

Питання організації освітнього процесу  на дистанційному етапі 

навчання систематично розглядаються на засіданнях кафедри ПП та М  

(протокол №1 від 02 січня 2020 року, протокол №3 від 10 березня 2020 року, 

протокол №10 від 02 жовтня 2020 року). 

Створення у січні 2020року у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти освітньої платформи «Профосвіта» https://profosvita.org) 

як інноваційного  освітньо-цифрового середовища дозволило значно 

покращити організацію роботи зі слухачами на дистанційному етапі 

навчання. Робота науково-педагогічних працівників кафедри на платформі   

поєднує інтелектуальний, науковий, професійний, освітній потенціал 

суб’єктів мережевого освітнього середовища ,забезпечує спільну 

комунікацію ,обмін досвідом роботи(форум,чат,проведення науково-

практичних конференцій,семінарів тощо)  

Професійна значущість використання освітньої платформи 

«Профосвіта» (зареєстровано більше 5000 учасників) полягає в  тому що вона 

об’єднує замовників освітніх послуг, забезпечує розвиток  ключових  

компетентностей слухачів, зокрема психолого-педагогічної компетентності. 

Відкритий контент платформи «Профосвіта» має практично безмежні 

можливості широкого охоплення всіх категорій замовників освітніх послуг із 

https://profosvita.org/
http://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC.-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-1.pdf
http://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC.-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-1.pdf
http://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC.-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-1.pdf
https://profosvita.org/


організації вільного доступу до розроблених науково-педагогічними 

працівниками БІНПО інформаційно-освітніх ресурсів.  

На платформі кафедра має власний ресурс де розміщено літопис 

кафедри, програми вибіркових спецкурсів,навчально-методичні посібники 

викладачів кафедри та власну 

рубрику «Школа педагогічного 

коучинга. 

https://profosvita.org/course/view.

php?id=334   

 

Із січня по листопад  2020 

р. на платформі «Профосвіта» 

науково-педагогічними 

працівниками кафедри відкрито 10 вебресурсів для груп слухачів курсів 

підвищення кваліфікації за категоріями: 

«Старші майстри закладів професійної (професійно-технічної) освіти» - 

2; 

«Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-

технічної) освіти» - 41; 

«Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти» - 29;  

 

На персональних веб-ресурсах науково-педагогічні працівники 

кафедри розміщують  як організаційну інформацію тьюторів навчальних груп 

(по оформленню облікових даних слухачів, розподілу тем випускних робіт, 

https://profosvita.org/course/view.php?id=334
https://profosvita.org/course/view.php?id=334


контактної інформації викладачів), так і матеріали для опрацювання 

слухачам. 

 Вихід на платформу НПП БІНПО здійснюється відповідно розкладів 

занять, додатково викладачами організовано спілкування електронною 

поштою, створюються групи у Вайбер, на платформі mywebinar для 

проведення онлайн сесій тощо. 

Структура персональних веб-ресурсів викладачів кафедри Пп та М 

представлена наступними розділами:  

- організація освітнього процесу (інструктивно-методичні матеріали, 

які включають інформацію по роботі на платформі, розклади занять груп, 

облікові картки слухачів, контактну інформацію тьютора та викладачів груп, 

тематику випускних робіт за напрямами кафедри, графіків освітнього 

процесу, етапів проходження курсів тощо); 

- навчальні модулі згідно з навчальним планом (інформація надається 

викладачами груп згідно з розкладами, містить матеріали для самостійного 

опрацювання слухачами, питання для самоконтролю, додаткові матеріали за 

тематикою тощо); завданнями для самостійної роботи тощо. 

Теоретична інформація подається у вигляді тексту, мультимедійних 

презентацій, елементи зворотного зв’язку (чати, тематичні форуми, тести 

самоконтролю слухачів тощо). 

 Викладачі кафедри значну увагу приділяють оновленню та 

удосконаленню комплексно-методичного забезпечення курсів. Так  в 2020 

році було  розроблено тексти лекції, практичні та семінарські заняття, 

тренінги згідно оновлених навчальних планів та програм  (протокол 

засідання кафедри протокол №1 від 02 січня 2020 року ). У 2020р. 

перероблено згідно оновлених РНП «Практичний порадник до виконання 

підсумкових випускних робіт за програмою підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників (категорія слухачів: майстри виробничого навчання 

та викладачі професійно-теоретичної підготовки). 

По кожному модулю розроблено навчально-методичний комплекс, на 

паперових носіях та електронний  навчальний комплекс, який також було 

оновлено.  

Електронний навчально-методичний комплекс створено викладачами 

кафедри  з метою підвищення ефективності дистанційного етапу курсів 

підвищення кваліфікації. Електронний навчально-методичний комплекс 

(ЕНМК) це інформаційно-освітній ресурс, у якому пропонується настанова 

користувачеві, висвітлюється зміст навчального курсу, пропонується 

комплекс тестових і практичних завдань, тренувальних вправ, , підсумкових і 

залікових робіт, рекомендацій для самооцінювання і саморозвитку. ЕНМК 



забезпечує умови комфортного, продуктивного й безпечного для здоров’я 

праці користувача (ергономічні вимоги).  

Електронний навчально-методичний комплекс розроблений на кафедрі 

педагогіки, психології та менеджменту для супроводу дистанційного етапу 

курсів підвищення кваліфікації слухачів категорії викладачі професійно-

теоретичної підготовки та майстри виробничого навчання ЗП(ПТ)О містить: 

- перелік дисциплін, що вивчаються на кафедрі (навчально-тематичні 

плани) 

- тексти  лекції 

- тематику підсумкових випускних робіт 

- методичні рекомендації для виконання самостійної роботи 

- Практичний порадник щодо виконання випускної роботи слухачами 

курсів підвищення кваліфікації  

- тести для самоперевірки знань 

- питання до екзамену (для слухачів очної форми) 

- госарій 

- список  рекомендованої літератури 

- Help (довідка про роботу з ЕНМК) 

Для підвищення мотивації слухачів, створення позитивної психологічної 

атмосфери, підвищення зацікавленості в навчальній діяльності, активізації 

творчого потенціалу всі завдання носять індивідуальний характер, містять 

елементи суперечності і новизни. Наприкінці кожної теми з метою 

самоконтролю даються питання й тестові завдання для самоперевірки знань. 

Підсумковий контроль проводиться за допомогою електронних тестових завдань 

з психолого-педагогічного курсу з автоматичним оцінюванням знань. У 

електронному навчально-методичному комплексі передбачено наявність 

вільного доступу (on-line) до ресурсів кафедри, освітньої платформи, електронної 

бібліотеки НАПН.  

Інтернет-лекції на ІІ дистанційному етапі читають виключно 

професори кафедри Сидоренко В.В.,Горошкова Л.А.,Хлобистов Є.В..  

У 2020 році для забезпечення якості освітнього процесу на 

дистанційному етапі науково-педагогічні працівники кафедри розробили 8 

навчально-методичних посібників, один Порадник по виконанню 

підсумкових випускних робіт 

Крім викладання в групах за держзамовленням, викладачі кафедри 

проводять заняття у групах за госпрозрахунком, де підвищують кваліфікацію 

наступні категорії слухачів: 

 персонал, який залучається до професійного навчання на 

виробництві; 

 педагогічні працівники вищих навчальних закладів I-го та II-го 



рівнів акредитації; 

 керівники ЗП(ПТ)О 

 методисти ЗП(ПТ)О 

За звітний період було проведено 12 засідань кафедри. 

На засіданнях кафедри розглядались наступні питання: 

 Про розподіл навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників кафедри на 2020 рік 

 Обговорення та затвердження індивідуальних планів роботи 

науково-педагогічних працівників кафедри , робочих навчальних програм , 

спецкурсів на 2020 р. 

 Перспективи (2020р.) наукових публікацій науково-педагогічних 

працівників кафедри  

 Про результати експериментальної роботи Школи педагогічного 

коучингу. Інформаційний дайджест Інтернет-видань за напрямом НДР 

кафедри 

 Стан висвітлення діяльності кафедри в інформаційно-освітньому 

просторі  УМО, БІНПО, соціальних мережах. 

 Розгляд стану виконання індивідуальних планів науково-

педагогічними працівниками кафедри за I півріччя 2020 р. 

 Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

кафедри у 2020 р. 

 Підсумки навчальної, методичної, наукової роботи кафедри за 

2020 р. Затвердження звіту про роботу кафедри за 2020 рік 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 Оновлення  робочих навчальних програм представлена у таблиці нижче: 

№
 з

/п
 

Види робіт 

Підсумкови

й результат 

(рукопис, 

друкована 

праця, 

обсяг, тираж 

тощо) 

Виконавець 
Строк 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

1 Робоча навчальна програма 

для НМ 2 Професійно-

педагогічна компетентність 

педагогічних працівників 

(категорія викладачі, майстри 

в/н)  

4 у.д.а. В.Є.Харагірло 

Л.Є.Коваль 

Січень Виконано 

2 Робоча навчальна програма 

для НМ 2 Професійно-

педагогічна компетентність 

педагогічних працівників 

(категорія ст..майстри) 

4 у.д.а. В.Є.Харагірло 

Л.Є.Коваль 

Січень Виконано 



3 Робоча навчальна програма 

для НМ 2 Професійно-

педагогічна компетентність 

методистів (категорія 

методистів) 

3,4 у.д.а В.Є.Харагірло 

Верченко Н.В. 

Січень 

(жовтень 

додатково) 

Виконано 

4 Робоча навчальна програма 

для НМ 2 Організаційно-

педагогічна компетентність 

(категорія директори , 

заступники) 

3,8 у.д.а. В.Є.Харагірло 

Горошкова 

Л.А. 

Верченко Н.В. 

Січень(жов

тень 

,додатково) 

Виконано 

5 Робоча навчальна програма 

для НМ 2 Розвиток психолого-

педагогічної компетентності в 

умовах освітнього середовища 

(категорія персонал) 

4,6 у.д.а В.Є.Харагірло 

А.М.Лукіянчук 

Верченко Н.В. 

Січень Виконано 

6 Робоча навчальна програма 

для НМ 2 Професійно-

педагогічна компетентність 

педагогічних працівників 

(категорія І-ІІ рівень 

акредитації) 

3,5 у.д.а В.Є.Харагірло 

Торба Н.Г.. 

Січень Виконано 

7 Робоча навчальна програма 

для НМ 3 Соціально-

психологічна компетентність 

педагогічних працівників 

(категорія викладачі, майстри 

н/в) 

4,4 у.д.а Н.Г. Торба 

А.М. 

Лукіянчук 

Січень Виконано 

8 Робоча навчальна програма 

для НМ 3 Соціально-

психологічна компетентність 

старших майстрів (категорія 

ст.майстри) 

4,6 у.д.а Н.Г. Торба 

А.М. 

Лукіянчук 

Січень Виконано 

9 Робоча навчальна програма 

для НМ 3 Професійно-

педагогічна компетентність 

методистів 

3,8 у.д.а. Н.Г. Торба 

А.М. 

Лукіянчук 

Січень Виконано 

10 Робоча навчальна програма 

для НМ 3 Управлінська 

компетентність керівника: 

психологічний аспект 

(категорія директори, 

заступники) 

4 у.д.а. Н.Г. Торба 

А.М. 

Лукіянчук 

Січень Виконано 

11 Робоча навчальна програма 

для НМ 3 Соціально-

психологічна компетентність 

педагогічних працівників 

(категорія І-ІІ рівень 

акредитації) 

4 у.д.а. Н.Г. Торба 

А.М. 

Лукіянчук 

Січень Виконано 

12 Програма підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників закладів фахової 

передвищої освіти «Розвиток 

професійних (предметних) 

компетентностей педагогічних 

працівників закладів фахової 

передвищої освіти»   

 

 В.В. 

Сидоренко, 

А.Б. 

Єрмоленко,А.В

Денисова 

Січень Виконано 



13 Робоча  навчальна програма 

навчального модуля 

«Менеджмент і лідерство».  

 

 В.В. 

Сидоренко 

Січень Виконано 

 

 

14 . Робоча навчальна програма 

спецкурсу «Моніторинг якості 

освіти в контексті взаємодії зі 

стейкхолдерами», Біла Церква, 

БІНПО, 2020. 27 с. Режим 

доступу: 

https://lib.iitta.gov.ua/cgi/users/h

ome?screen=EPrint%3A%3AVi

ew&eprintid=720063 

 

1 д.а А.В.Денисова   

15 Робоча навчальна програма 

спецкурсу «Тайм-

менеджмент як складник 

організаційної культури 

педагога», Біла Церква, 

БІНПО, 2020. 25 с. 

1 д.а А.В.Денисова   

В 2020 році викладачі кафедри підготували  

 

Наукова продукція – 67 одиниць,зокрема наукових статей-32,у тому 

чіслі scopus або web of science core collection – 12, фахові - 20, статті у 

міжнародних виданнях -2  тези міжнародних конференцій  - 17,  тези  

Усеукраїнських конференцій  - 5,  навчально-методичних посібників -9 , 

порадник – 1, методичні рекомендації- 1. 

  



НАУКОВА РОБОТА 

Наукова діяльність кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

Кафедра виконує науково-дослідну роботу на тему «Умови розвитку 

психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О   

в системі неперервної  професійної освіти» у межах загальної теми НДР 

БІНПО «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної 

компетентності» (РК №011U002381) , яка затверджена протоколом Вченої 

ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  №  12   від   21.11.2016 р. та 

протоколом Вченої ради Білоцерківського  інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

№ 1 від 25.01.2017 р. Термін виконання: з 1 січня 2017 року до 31 грудня 

2021року. 

До виконання НДР  залучено 8 наукових та науково-педагогічних 

працівників кафедри, з яких 3 є докторами наук, 3 – кандидатами наук та 2 

старших викладача без наукового ступеня. 

Концептуальні положення дослідження: 

Значущими складовими психолого-педагогічної компетентності є:  

1. Мотивація розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, (А.М. Лукіянчук,) 

2. Розвиток готовності педагогічних працівників до інноваційної 

діяльності (В.Є. Харагірло , Є.В. Хлобистов) 

3. Професійний розвиток педагогів в умовах формальної, 

неформальної та інформальної освіти (В.В. Сидоренко) 

4. Конфліктологічна компетентність педагогічних працівників. (Н.Г. 

Торба, Н.В. Верченко) 

5. Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами 

(А.В. Денисова) 

Педагогічний напрямок науково-дослідної роботи кафедри ПП та М 

торкається проблем, спрямованих на новий тип гуманістично-інноваційної 

освіти, її конкурентоспроможність у європейському та світовому освітньому 

просторі, формування покоління молоді, здатного робити особистісний вибір, 

набувати вмінь, навичок продуктивної та творчої праці. 

Психологічний напрямок охоплює велику кількість проблем, які 

стосуються, перш за все, питань створення позитивного соціально-

психологічного клімату. Саме тому необхідною умовою для досягнення 

поставленої мети є впровадження методів корекції соціальних стосунків, 

розвиток соціально-перцептивного інтелекту педагогічних працівників, 

навичок рефлексії та самоаналізу, загальної комунікативної культури, вміння 



саморегулювати емоційний стан, що забезпечує подолання конфліктів серед 

педагогів і учнів ЗП(ПТ)О. 

Науковий інтерес кафедри до означеної проблеми охоплює декілька 

напрямів, які входять до структури моделі розвитку особистості 

педагогічного працівника ЗП(ПТ)О.  

Експериментально-дослідна діяльність кафедри ПП  та М у 2020 році 

спрямована на експеріментальну перевірку умов та апробацію структурно-

функціональної моделі розвитку психолого-педагогічної  компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

Для проведення контрольного експерименту було створено 6 

експериментальних груп на базі НМЦ ПТО Дніпропетровської, Київської, 

Кіровоградської, Рівненської, Херсонської областей.  

У березні 2020р було підведено підсумки роботи екмперіментальної 

Школи педагогічного коучингу на базі НМЦ ПТО у Рівненської області. 

Результати діяльності Школи педагогічного коучингу,здобутки ії перших 

випускників –профтехосвітян Рівненщини було представлено на Президії 

НАПН 17 грудня 2020р у доповіді директора НМЦ ПТО у Рівненської 

області Бондарчук В.М. 

 

Школа педагогічного коучингу це передусім: 

 новий формат взаємодії, що став особливо актуальним в 

умовах пандемії; 

 інноваційна форма науково-методичного супроводу з 

використанням технологій формальної, неформальної та інформальної 

освіти; 

 безперервний професійний розвиток кожного учасника школи 

за індивідуальною освітньою траєкторією з урахуванням його 

професійних запитів і потреб, потенційних можливостей і ресурсів; 

 професійна гнучкість та адаптивність до змін, адже в умовах 

кризи компетентностей, зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг 

зможе продуктивно діяти гнучкий і адаптивний, готовий до впровадження 



освітніх інновацій педагог 

 плекання кожного з нас як особистості і акме-професіонала. 
 Продуктивнсть діяльності Школи педагогічного коучингу для 

підготовки інноваційного, вмотивованого, конкурентоспроможного педагога 

професійної освіти підтверджено такими показники проведеного вступного 

та заключного моніторингу: 

 збільшення у педагогів професійної стресостійкості до змін, освітніх 

викликів, діяльності в інноваційних умовах (на 32 %); 

• підвищення мотивації до безперервного професійного розвитку, який 

став системним, цілеспрямованим для реалізації власних проєктів (програм) 

за індивідуальною освітньою  траєкторією (на 68%); 

• збільшення кількості професійних ініціатив, інноваційних навчально-

методичних продуктів у формі авторських персонал-технологій, методів 

навчання, кейсів та технологічних портфоліо (на 39,5%); 

• збільшення активності педагогів у заходах міжкурсового періоду, 

включаючи конференції, семінари, круглі столи, вебінари, тренінги (на 94%); 

• активна участь у професійних змаганнях, турнірах, фестивалях, 

форумах (як учасники, члени журі, тренери, коучі тощо), інноваційних 

програмах, проєктах на регіональному, всеукраїнському рівнях (збільшено на 

27 %) 

 Слухачі школи педагогічного коучингу приймають активну участь у 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних семінарах та 

конференціях, які організовує кафедра ПП та М. 

 Необхідність дослідження умов розвитку психолого-педагогічної 

компетентності обумовлено тим, що професійна освіта у процесі інтеграції 

до європейського освітнього простору ставить до сучасного педагога 

підвищені вимоги. Трансформаційні процеси у суспільстві у свою чергу 

корегують ці вимоги з урахуванням особливостей ринку праці в Україні. Ці 

вимоги перш за все передбачають здатність педагога змінювати форми і 

методи, структуру і зміст навчального матеріалу, впроваджувати інноваційні 

педагогічні технології, розробляти інтеграційні курси, що неможливо без 

фахового зростання педагога професійної освіти. 

 У процесі контрольного експерименту визначено та  

експериментально перевірено організаційно-педагогічні умови розвитку 

психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О:  

1.Змістовне забезпечення розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О на курсах підвищення 

кваліфікації:  

2..Застосування електронного навчально-методичного комплексу в 

процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 



3. Застосування технологій педагогічного коучингу (створення Школи 

педагогічного коучингу на базі НМЦ ПТО у Рівненської області) 

4.Залучення педагогічних працівників до участі у науково-практичних 

заходах(міжнародні, Усеукраїнські конференції, семінари, круглі столи, 

тренінги, майстер-класи тощо) 

Учасники експериментальних груп (педагогічні працівники 

Дніпропетровської , Киівської, Кіровоградської ,Рівненської,Херсонської 

областей) надали пропозиції щодо доповнення тематики змістових модулів, 

які розкривають питання впровадження  інноваційних педагогічних 

технологій у освітній процес  ЗП(ПТ)О, мотивації розвитку психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, 

індивідуалізації професійного розвитку майстрів виробничого навчання та 

викладачів професійно-теоретичного навчання і розвитку конфліктологічної 

компетентністі педагогічних працівників.  

Було запропоновано доповнити зміст програм підвищення кваліфікації 

такими вибірковими спецкурсами: «Мотивація професійної діяльності 

педагогічного працівника», «Психологічні аспекти попередження конфліктів 

в педагогічному колективі», «Розвиток критичного мислення учнів», 

«Розвиток готовності педагогів до інноваційної діяльності».Програми 

вибіркових спецкурсів експериментально перевірено у процесі підвищення 

кваліфікації Довідки про впровадження додаються..  

За результатами моніторінгу  визначено запити слухачів щодо 

тематики заходів у міжкурсовий період підвищення кваліфікації( науково-

практичних семінарів,міжнародних конференцій,панельних 

дискусій,тренінгів тощо): розвиток психолого-педагогічної  компетентності 

педагогічних працівників, застосування інноваційних психолого-

педагогічних технологій в освітньому процесі ЗП(ПТ)О, моделювання 

інноваційної діяльності педагога, основні вектори розвитку інклюзивної 

освіти в сучасному євроінтеграційному просторі, обмін сучасним 

педагогічним досвідом, науково-практичні семінари професійного 

спрямування, тощо. 

У процесі проведення експерименту визначено напрями вдосконалення 

процесуального компоненту підвищення кваліфікації у курсовий та 

міжкурсовий періоди.  

На етапі залікової сесії та у міжкурсовий період науково-педагогічні 

працівники  кафедри ПП та М проводять науково-практичні семінари та 

конференції різних рівнів (регіональні, Всеукраїнські, міжнародні). Це 

дозволяє залучити досвідчених педагогічних працівників провідних ЗП(ПТ)О 

України та зарубіжжя до обміну досвідом щодо застосування освітніх 

інновацій при підготовці конкурентоздатних робітничих кадрів та надає 



можливості педагогам професійної школи оприлюднити  особисті розробки в 

електронних або друкованих виданнях. 

 

 

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

 

МІЖНАРОДНІ ЗАХОДИ 

Шоста  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної 

освіти», відбудеться 26 листопада 2020 р.  

Мета проведення заходу: 

обговорення проблем упровадження 

інноваційних технологій навчання в 

системі освіти дорослих, гуманізації 

неперервної професійної освіти, 

підвищення психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних 

працівників; обмін досвідом навчання, 

самовиховання та саморозвитку 

особистості у системі освіти дорослих. 

Конференція спрямована на вирішення актуальних питань щодо 

євроінтеграції сучасних інноваційних технологій навчання в системі 

неперервної освіти; обміну сучасним психолого-педагогічним досвідом 

навчання, самовиховання та саморозвитку особистості; гуманізація системи 

неперервної професійної освіти, впровадження педагогічних інновацій; 

готовність до сприйняття особистісно-орієнтованого навчання; підвищення 

професійної психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників. 

Роботу Конференції буде організовано у форматі одного пленарного 

он-лайн засідання і одинадцяти секцій.  

Конференція відзначає високий загальний рівень наукових досліджень, 

які проводяться на сучасному етапі, за напрямами:  

1. Створення інноваційного освітнього простору у системі безперервної 

професійної освіти. 

2. Система підготовки когнітивних працівників:світові та вітчизняні 

тенденції.  

3. Розвиток готовності педагогічних працівників до інноваційної 

діяльності. 

4. Мотивація професійної діяльності педагогів в умовах оновленої 

парадигми. 



5. Організація процесу навчання та виховання на гуманістичних 

засадах.  

6. Розвиток ключових компетентностей фахівця  - навчання впродовж 

життя. 

7. Моделювання інноваційної діяльності педагога. 

8. Особливості управління процесом розвитку закладу освіти в умовах 

євроінтеграції. 

9. Інформаційні технології в навчанні дорослих (дистанційні курси, 

тренінги, e-learning тощо). 

10. Основні вектори розвитку інклюзивної освіти в сучасному 

євроінтеграційному просторі. 

11. Міждисциплінарні дослідження проблем сталого розвитку : 

особливості та тенденції 

Доповіді учасників  конференції в авторській редакції будуть видані у 

електронному збірнику матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної 

Інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в 

системі неперервної освіти».  

На конференцію було зареєстровано 445 учасників закладів І-ІV рівнів 

акредитації, закладів фахової, професійно (професійно-технічної) освіти, 

методичних центрів Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Волинської, 

Житомирської, Запорізької, Кіровоградської, Київської, Миколаївської, 

Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, 

Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей України. Під час заходу 

було понад 270 точок підключення. 

Міжнародна географія – науково-педагогічні та педагогічні працівники 

з 9 країн світу: Білорусі, Грузії, Казахстану, Китаю, Естонії, Польщі, 

США, Франції, України. 

До оргкомітету конференції надійшло 92 доповіді від вітчизняних та 

зарубіжних закладів освіти та наукових установ. 

У роботі конференції взяли участь 23 доктори наук, 29 кандидатів 

наук, науково-педагогічні і педагогічні працівники  із вітчизняних закладів 

вищої освіти: 

 Дунайського інституту Національного університету «Одеська 

морська академія», 

 Донецького державного університету управління, 

 Класичного приватного університету м. Запоріжжя,   

 Національного університету «Києво–Могилянська академія»,   

 Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти,  



 Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту та 

міжнародного бізнесу» Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут»,  

 Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова,  

 Ізмаїльського державного гуманітарного університету, 

 Київського національного лінгвістичного університету. 

Професійні дискусії були спрямовані на вирішення актуальних 

питань інтеграції сучасних інноваційних технологій навчання в систему 

безперервної освіти; обмін сучасним психолого-педагогічним досвідом 

навчання, самовиховання і саморозвиток особистості; підвищення 

професійної психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників тощо. 

Цьогоріч в рамках заходу започатковано студентську секцію: 

«Міждисциплінарні дослідження проблем сталого розвитку: особливості 

та тенденції». 

У роботі конференції брали участь аспіранти та студенти Дунайського 

інституту Національного університету «Одеська морська академія», 

Донецького державного університету управління, Класичного приватного 

університету м. Запоріжжя, Національного університету «Києво–

Могилянська академія», Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти, Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту та 

міжнародного бізнесу» Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» 

Роботу конференції розпочала директорка БІНПО, докторка 

педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту Сидоренко Вікторія Вікторівна із доповіддю «Розвиток Soft 

Skills педагога в умовах безперервної освіти». 

Привітали учасників 

конференції закордонні партнери: 

професор Аньхойського педагогічного 

університету У Шихун (м. Аньхой 

КНР);доцент, кандидат економічних 

наук Білоруського державного 

університету Чиж Дмитро 

Анатолійович (м. Мінськ); к.п.н., 

асс. професорв.о. заступника 

директора з навчально-методичної 



роботи ФАО «НЦПК «Өрлеу» ІПК ПП Жамбільської області Тойганбекова 

Шинар Малімбаївна (Республіка Казахстан);випускниця БІНПО, 

практичний психолог, 

майстерКейтерінгової 

компанії Торговіцька 

Єльвіра (США); директор Тбіліського 

центру з підготовки й перепідготовки 

водіїв  автотранспорту Таборидзе 

Олександр Гурамович (м. Тбіліси, 

Грузія).  

Під час пленарного засідання 

виступили: 

Сарабєєв Володимир 

Леонідович, доктор біологічних 

наук, професор Поморської академії м. Слупськ (Польша),  випускник 

Університету Сорбона  (Франція), який у своїй доповіді «Грант для 

досвідчених вчених від національної агенції акадамічних обмінів 

Польщі», окреслив грантові інструменти Євросоюзу для підтримки 

міжнародної 

мобільності науковців; 

 

Смирнова Ірина 

Михайлівна, доктор 

педагогічних наук, 

професор, заступник 

директора з науково-

педагогічної роботи 

Дунайського інституту 

Національного 

університету «Одеська морська академія», яка відобразила різні 

аспекти організації освітнього процесу у Дунайському інституті 

Національного університету «Одеська морська академія»; 

 



Хлобистов Євген Володимирович, академік АЕН України, професор 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 

доктор економічних наук, Лауреат державної премії України в галузі науки і 

техніки, із доповіддю: «Подолання диспропорцій фінансування освітніх 

послуг в реалізації цілей сталого розвитку освітнього процесу у закладах 

вищої освіти». 

Прокопенко Ольга Володимирівна доктор економічних наук, 

професор, професор-дослідник Талліннського технічного університету 

(Естонія) із доповіддю на тему: «Безперервна освіта для сталого 

розвитку». 

 



Як завжди грунтовними, емоційно насиченими були виступи постійних 

партнерів інституту, представників професійної (професійно-технічної) 

освіти: Парфенюк Зої Іванівни, директорки Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Волинській області; Гончарова Едуарда 

В’ячеславовича, директора Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Донецькій області; Юденкової Олени 

Петрівни, к.п.н.,директорки ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне 

училище з поліграфії та інформаційних технологій»; Гришаєвої Олени 

Вікторівни,  заступниці директора Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області; Резнік Олени 

Миколаївни, старшого майстра ДНЗ «Херсонське вище професійне училище 

сервісу та дизайну. 

Родзинкою конференції став виступ випускниці БІНПО, практичного 

психолога, майстра Кейтерінговій компании США, Торговіцької Єльвіри, 

яка розповіла про професійну освіту в США.  

Схарактеризував напрями розвитку системи освіти дорослих в Грузії, 

Таборидзе Олександр Гурамович, директор Тбіліського центру з 

підготовки й перепідготовки водіїв  автотранспорту, м. Тбілиси, Грузія. 

До обговорень сучасних проблем освіти дорослих залучилися: 

Васильєва Олена Олександрівна, кандидат фізико-математичних наук, 

декан факультету міжнародного туризму та економіки Національний 

університет «Запорізька політехніка»; Горовий Дмитро 

Анатолійович, доктор економічних наук, професор кафедри економіки та 

маркетингу, заступник директора Навчально-науковий інститут економіки, 

менеджменту та міжнародного бізнесу» Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут»; Жук Михайло 

Васильович,  кандидат філософських наук, доцент Комунальний заклад 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Лукіянчук 

Алла Миколаївна кандидат  психологічних наук, учений секретар БІНПО. 

В.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

БІНПО Харагірло Віра Єгорівна зазначила, що такий формат заходу надає 

новий імпульс подальшому професійному розвитку науково-педагогічних та 

педагогічних працівників, впровадженню інноваційних технологій у 

діяльність закладів освіти. 

 

УСЕУКРАЇНСЬКІ ЗАХОДИ 

 

21 жовтня 2020р. у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти відбувся Усеукраїнський науково-практичний семінар 

старших майстрів ЗП(ПТ)О «Розвиток інноваційної культури педагогів у 



системі освіти дорослих: історія, теорія, практика», який було проведено 

спільно з НМЦ ПТО у Черкаської області. 

У заході взяли участь понад 70 старших майстрів та керівників 

ЗП(ПТ)О Донецької, Київської, Одеської, Полтавської, Сумської, Херсонсько

ї, Черкаської областей. 

З вітальним словом до учасників семінару 

звернулася заступниця директорки БІНПО Денисова 

Анастасія Володимирівна, яка зазначила, що 

організація таких заходів – це чудова нагода для 

фахівців з різних регіонів нашої країни обмінятися 

науковим та практичним досвідом, новими 

напрацюваннями, методиками.  

Учасники семінару долучились до обговорення 

актуальних питань щодо розвитку інноваційної 

культури педагогів у 

системі професійної(професійно-технічної) освіти. 

На семінарі з доповідями виступили організатори заходу Мартинюк 

Наталія Вікторівна, директорка НМЦ ПТО у Черкаської області, 

яка означила організаційні умови професійного розвитку майстрів 

виробничого навчання ЗП(ПТ)О. 

Харагірло Віра Єгорівна, в.о. завідувача кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти представила досвід роботи БІНПО з організації 

інноваційної діяльності як чинника професійного розвитку педагога. 

У виступі Баркарь 

Вікторії Іванівни, 

директорки ДНЗ Біліцький 

професійний ліцей, Донецької 

області схарактеризовано роль 

старшого майстра при 

впровадженні ефективних форм 

організації праці майстрів 

виробничого навчання.  

Яскравими та емоційно забарвленими запам’яталися колегам 

виступи Резнік Олени Миколаївни (ДНЗ Херсонське вище професійне 

училище сервісу та дизайну) на тему «Роль старшого майстра в організації 

інноваційної діяльності ЗП(ПТ)О», Літвинової Галини Микитівни (ДНЗ 

«Черкаське вище професійне училище») на тему «Розвиток інноваційної 

культури педагогів у системі освіти дорослих», Андрусенко Любов 

Петрівни, (ДНЗ «Шосткинський центр професійно-технічної освіти», 



Сумська обл.) на тему «Дуальну систему підготовки робітничих кадрів: 

досвід та перспективи», Широкої Наталі Павлівни (Херсонське ВПУ 

ресторанного господарства) «Новітні виробничі технології - запорука якісної 

професійної освіти». 

В умовах пандемії та карантину неможливо залишатися стороннім 

спостерігачем, а новий формат діяльності закладів освіти має відповідати 

реаліям організації освітнього процесу з виконанням умов захисту та 

збереження здоров’я та життя співробітників, їх сімей, слухачів, студентів, 

учнів. Саме на такі аспекти звернула увагу Клятенко Марина Анатоліївна, 

старший майстер Регіонального центру професійно-технічної освіти 

№1 м. Кременчука представляючи досвід роботи закладу у доповіді 

«Організація виробничого навчання в умовах карантину». 

Старший майстер 

Криворізького професійного 

гірничо-електромеханічного 

ліцею Бабич Олена 

Миколаївна визначила 

алгоритм управлінських дії 

старшого майстра щодо 

розвитку творчих здібностей 

майстрів виробничого 

навчання.  

Наприкінці семінару Коваленко Олександр Михайлович (ДНЗ 

«Буцький політехнічний професійний ліцей», Черкаська обл.) виступив з 

доповіддю на тему «Інтерактивна технологія навчання та її роль в 

удосконаленні освітнього процесу закладу професійної (професійно-

технічної) освіти». 

 

РЕГІОНАЛЬНІ ЗАХОДИ 

04 червня 2020 р. було 

проведено  Регіональний науково-

практичний семінар на 

тему:«Упровадження інноваційних 

технологій навчання як умова 

мотивації до професійної 

діяльності» для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації Одеської 

області.  

Були розглянуті такі питання: 



1. Впровадження інноваційних технологій – основа підготовки 

сучасного конкурентоздатного фахівця.  

2. Інноваційні педагогічні технології та їх застосування в роботі 

педагогів ЗП(ПТ)О. 

3. Психолого-педагогічні умови формування навчальної мотивації 

здобувачів освіти ЗП(ПТ)О. 

4. Особливості застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій при підготовці фахівців.  

5. Педагогічні умови застосування ігрових технологій при 

підготовці працівників. 

6. Розвиток критичного мислення – основа підготовки майбутнього 

кваліфікованого робітника. 

7. Ефективність впровадження педагогічних технологій у 

професійну підготовку кваліфікованих робітників. 

Кандидатка психологічних наук, старша викладачка кафедри ПП та М 

Лукіянчук А.М. у режимі он-лайн організувала та провела захід 

регіонального рівня до якого долучилися майстри виробничого навчання та 

викладачі професійно-теоретичної підготовки груп З-ІІ-41М та З-ІІ-42В.  

Було розкрито теоретичні аспекти винесених на обговорення питань, 

важливих для забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти 

у період реформування, а учасники семінару ділилися досвідом практичної 

діяльності. 

Цікавими та неординарними були виступи майстрів виробничого 

навчання відокремленого структурного підрозділу «Училище №3 

Національного університету «Одеська юридична академія». Специфіка 

підготовки майбутніх кваліфікованих робітників для флоту України 

окреслила критерії відбору інноваційних педагогічних технології для 

впровадження їх у практику.  

Кожен учасник науково-практичного семінару підкреслював 

важливість розвитку психолого-педагогічної компетентності педпрацівників 

у системі неперервної освіти. 

 

КРУГЛІ СТОЛИ 

05 лютого 2020 року в Державному 

професійно-технічному навчальному 

закладі «Бородянський професійний 

аграрний ліцей» було проведено засідання 

круглого столу з елементами моделювання 

«Підвищення якості професійної освіти: 

психологічний аспект» Лукіянчук Аллою 



Миколаївною, кандидатом психологічних наук, старшою викладачкою 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти.  

Обговорення нагального питання підвищення якісної професійної 

освіти відзначалося цікавими думками членів педагогічного колективу, 

особистим баченням проблем та можливостей. Учасники круглого столу 

мали можливість проаналізувати психологічні особливості, які необхідно 

враховувати при підготовці майбутніх кваліфікованих робітників.  

Основними здобутками є: 

 створення інформаційного середовища щодо проблеми якості 

професійної освіти; 

 створення моделей абітурієнта, здобувача освіти та ідеального 

випускника; 

 аналіз створених моделей та визначення основних напрямів 

підвищення якості професійної освіти 

 реалізація в роботі з суб’єктами освітнього процесу можливостей, 

резервів розвитку підліткового віку у сучасних умовах навчання професії 

 рефлексія як інструмент самопізнання та саморозвитку педагога 

 позитивне емоційне забарвлення та активна, творча співпраця 

учасників заходу.  

Поєднання теорії та практики при проведенні таких заходів дозволяє 

сучасному педагогові ЗП(ПТ)О підвищувати свою психолого-педагогічну 

компетентність та забезпечувати якість і ефективність освітнього процесу. 

Захід проведено на високому науково-методичному рівні та 

продуктивно. 

За результатами круглого столу прийнято рішення продовжувати 

роботу зі створення всеукраїнської віртуальної педагогічної спільноти для 

обговорення нагальних проблем системи професійної (професійно-технічної) 

освіти.  

 

05 лютого 2020 рік круглий стіл «Професійний розвиток та 

саморозвиток педагога в умовах безперервної професійної освіти» на базі 

Білоцерківського професійного ліцею. (старший викладач Коваль Л.Є.) 

 

20 лютого 2020 року круглий стіл на тему «Розвиток професійної 

ідентичності майбутніх кваліфікованих робітників» був  проведений у 

Білоцерківському професійному ліцеї у рамках місячника методичної роботи, 

на запрошення методиста закладу  



Кандидатка психологічних наук, старша викладачка Лукіянчук Алла 

Миколаївна ознайомила учасників з поняттям професійної ідентичності, та 

на практиці показала можливості її розвитку. 

Співпраця з педагогічним колективом Білоцерківського професійного 

ліцею завжди відзначається позитивним настроєм, оптимізмом та бажанням 

удосконалюватись. 

 

 02 березня 2020 р. старшою викладачкою кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Коваль Л.Є. було проведено круглий стіл 

«Розвиток професійної компетентності педагога засобами медіаосвітніх 

технологій» У заході взяли участь майстри виробничого навчання ЗП(ПТ)О 

Донецької області, що навчаються на курсах підвищення кваліфікації у 

БІНПО. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття «Професійна інформація» та джерела її отримання.  

2. Педагогічні аспекти медіаграмотності.  

3. Методи використання навичок роботи з інформацією з різних 

джерел в професійній педагогічній діяльності.  

4. Тематичні підсистеми сучасних ЗМІ. 

5. Вплив медіаконтенту на різні вікові категорії.  

6. Прихований вплив медіа на свідомість особистості: вікові, 

соціальні, професійні, національні та інші особливості сприйняття 

медіатекстів.  

7. Причини популярності медіатекстів (фольклорність основи, 

видовищність жанру, авторська інтуїція, система «емоційних перепадів», 

опора на функцію компенсації, рекреацію тощо).  

 При проведенні заходу слухачі активно обговорювали питання 

розвитку професійної компетентності сучасного педагога. На занятті 

панувала атмосфера творчої співпраці, обміну думками та досвідом роботи.  

 

19 червня 2020р. було проведено круглий стіл у режимі он-лайн на 

тему: «Шляхи профілактики та попередження конфліктів у освітньому 

середовищі» кандидаткою психологічних наук, доценткою  кафедри ПП та М 

Торбою Н.Г. 

Були обговорені такі питання: 

1. Проблема виникнення конфліктів у освітньому процесі ЗП(ПТ)О.  

2.Індивідуально-особистісні чинники педагогічних конфліктів . 

3. Створення позитивного соціально-психологічного клімату в 

навчальному  закладі, як шлях профілактики конфліктів  в освітньому 

процесі.  



4. Розвиток конфліктологічної компетентності у системі неперервної 

професійної освіти 

5. Гуманізація освітнього процесу  в системі закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти  основа попередження  конфліктів в системі 

педагог-учень. 

6. Стратегії взаємопорозуміння як психолого-педагогічна основа 

ефективного розв’язання  та попередження  педагогічних конфліктів.      

 

МАЙСТЕР-КЛАС 

3 лютого 2020 року на базі Слов’янського багатопрофільного 

регіонального центру професійної освіти ім. П.Ф. Кривоноса (м. Слов’янськ, 

Донецька обл.) кандидатом психологічних наук Торбою Наталією 

Григорівною було  проведено майстер-клас на тему «Використання 

казкотерапії в якості техніки здоров’язбереження в роботі педагога 

ЗП(ПТ)О».  

Задачі майстер класу: розглянути вплив казки на формування основних 

життєвих настанов у сучасного підлітка, визначити основні поняття пов’язані 

з впливом казки на психологічне здоров’я здобувача освіти, використання 

техніки казкотерапії в якості техніки здоров’язбереження, організувати 

практичну частину майстер-класу для демонстрації технології казко-терапії. 

Майстер-клас складався з двох частин теоретичної та практичної. В 

теоретичній частині учасники ознайомились з історичними витоками казки. 

Розглянули казку як процес пошуку сенсу життя як трактування інформації 

про світ і систему взаємовідносин в ньому. 

В практичній частині були створені умови для активної роботи всіх 

учасників майстер-класу. При проведенні майстер класу були використані 

емоційно-насичені відео- та аудіоматеріали, які дозволяли на емоційному 

рівні відчути певні психологічні стани. 

Представлений майстер-клас був актуальним та мав практичну 

спрямованість. Отриману інформацію  педагоги зможуть використовувати в 

своїй діяльності та раціонально, оперативно і творчо використовувати 

інноваційні психолого-педагогічні технології з  метою  підвищення престижу 

робітничих професій і розвитку професійної освіти шляхом гармонізації 

кращих практик і професійних стандартів.   

 

5 лютого 2020 року на базі ДНЗ Сєвєродонецького вищого 

професійного училища (м. Сєвєродонецьк, Луганська обл.) доцентом 

кафедри «Педагогіки, психології та менеджменту» Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти кандидатом психологічних наук 

Торбою Наталією Григорівною був проведений майстер-клас на тему 



«Використання казкотерапії в якості техніки здоров’язбереження в 

роботі педагога ЗП(ПТ)О».  

Ціль майстер-класу: ознайомлення та розповсюдження досвіду роботи з 

підлітками методом «Казко-терапії»  

В роботі майстекласу приймали участь 28 педагогів. Це педагогічні 

працівники та керівники «Новоайдарського професійного аграрного ліцею»,  

«Старобільського професійного ліцею», «Рубіжанського професійного 

хіміко-технологічного ліцею», ВП «Регіонального центру професійної освіти 

ЛНУ імені Тараса Шевченка» Старобільське відділення, ВП «Регіонального 

центру професійної освіти ЛНУ імені Тараса Шевченка» Кремінське 

відділення, ДПТНЗ «Привільського професійного ліцею», «Вище професійне 

училище №92 м. Сєвєродонецька», ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне 

училище» 

Казкотерапія – це процес утворення зв’язку між казковими подіями та 

поведінкою у реальному житті. Це процес переносу казкових смислів у 

реальність. Казкотерапія – процес активізації ресурсів, та потенціалу 

особистості.  

Учасники майстер-класу дійшли до фіналу та проявили творчий підхід 

при виконання запропонованих завдань. Ведуча майстер-класу Торба Наталія 

Григорівна надавала активну підтримку всім учасникам заняття.  

У процесі рефлексії учасники майстер-класу прийшли до висновку, що 

використання елементів техніки казкотерапії дають можливість активізувати 

мислення та стимулюють творчий саморозвиток його учасників а також 

дають позитивні результати в якості техніки здоров’язбереження суб’єктів 

освітнього процесу. 

 

ОСВІТНІЙ ІВЕНТ 

У квітні 2020 року 4 науково-педагогічних працівника кафедри 

брали участь у освітньому івенті. 

02.04.2020 у режимі онлайн був проведений майстер-клас на тему: 

«Вплив медіаконтенту на свідомість особистості» , старшою викладачкою 

кафедри ПП та М Коваль Л.Є. 

16.04.2020 у режимі он-лайн 

був проведений майстер-клас на 

тему: «Селф-коучинг як технологія 

самолідерства та управління 

професійними змінами», 

докторкою  педагогічних наук, 

професоркою кафедри ПП та М 

Сидоренко В.В. 



 

16.04.2020 у режимі онлайн був 

проведений майстер-клас на тему: 

«Застосування технологій дистанційного 

навчання в умовах карантинних заходів», 

старшою викладачкою кафедри ПП та М 

Денисової А.В.  

30.04.2020  у режимі онлайн був проведений майстер-клас на тему: 

«Булінг і мобінг - дві сторони одного процесу», кандидаткою психологічних 

наук, старшою викладачкою кафедри ПП та М Лукіянчук А.М. 

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 

 Однією з пріоритетних областей діяльності кафедри є розвиток 

міжрегіональних і міжнародних наукових зв'язків. Метою міжнародної 

наукової співпраці є підвищення ефективності використання наукових 

розробок, зростання конкурентоспроможності вітчизняної педагогіки, 

переведення її на інноваційний шлях розвитку.  

Міжнародна наукова співпраця кафедри здійснюється  у рамках  

міжвідомчих угод про науково-педагогічну  співпрацю. Інститут має 

договори про співпрацю з Університетом Економічно-Гуманістичним  WSEH 

(Польша, м. Бельско-Бяла ), (від 25.06.2018 р.) 

- з Республіканським інститутом професійної освіти (Білорусь, м. 

Мінськ), договір (від 18.10.2013 р.) 

- про співпрацю з Краківською Академією ім. Фрича Моджевського 

(Польша, м. Краків) договір (від 05.04.2013 р.) 

-  меморандум  про співпрацю з АО «Национальным центром 

повышения квалификации «Орлеу» «Институт повышения квалификации 

педагогических работников по Жамбылской области» Республики Казахстан 

. (від  26.01.2015 р.)    

Мета міжнародного співробітництва – розвиток співробітництва у 

галузі науково-дослідної роботи, спільне проведення науково-практичних 

заходів (конференцій, семінарів, круглих столів), залучення науково-

педагогічних працівників  БІНПО до вивчення педагогічного досвіду  

закладів освіти країн – партнерів. 

В рамках підписаних угод з закордонними закладами  освіти науково-

педагогічні працівники беруть  участь у міжнародних конференціях, 

семінарах; круглих столах, проходять стажування в закордонних вищих 

навчальних закладах. 

Міжнародні зв’язки БІНПО  постійно поглиблюються та 



розширюються за напрямками співробітництва із закордонними партнерами. 

Так, протягом 2020 року у зарубіжних наукових виданнях Польші, 

Німеччини, Латвії, Білорусі, Казахстану,опубліковано  наукові статті 

викладачів кафедри. Відповідно у збірниках міжнародних конференцій, які 

щорічно  проводить кафедра педагогіки ,психології та менеджменту 

публікуються тези педагогів, Біларусі, Грузії, Казахстана, Латвії, Естонії, 

Польщі, США, Китаю тощо. 

Так, у квітні цього року академік, доктор економічних наук, професор 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту Хлобистов Є.В. та в.о. 

завідувачіа кафедри Харагірло В.Є. взяли участь у ХІІІ міжнародній науково-

практичній конференції «Умови економічного  зростання в країнах з 

ринковою економікою». У рамках конференції представлено досвід роботи 

Фінансово-гуманітарного факультету Університету Григорія Сковороди в 

Переяславі (Україна), Університету національного і світового господарства 

(Софія, Болгарія), Вітебського державного технологічного університету 

(Республіка Білорусь, Вітебськ), Університету імені Миколи Коперника 

(Польща, Торунь), Інституту економіки Тбіліського державного університету 

імені Іване Джавахишвіли (Тбілісі, Грузія), Білоруського державного 

університету (Республіка Білорусь, Мінськ), Білоруського державного 

економічного університету (Республіка Білорусь, Мінськ), Даугавпілського 

університету (Латвія, Даугавпілс), Економічного університету у Вроцлаві 

(Польща) ГО «Колегіум».  

 
 Науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту мали можливість взяти участь у  міжнародній  науково-

практичній онлайн конференції «Основные направления развития 

инклюзивного образования» Республіка Казахстан 29 травня  2020 р. (в.о. 

зав кафедри ПП та М Харагірло В.Є. «Развитие инклюзивной 

компетентности педагогов в Украине»,  старший викладач Коваль Л.Є. 

«Профессиональное развитие педагогов Украины в условиях внедрения 



инклюзивного образования», старший викладач кафедри МПО та СГД 

Ковальчук О.М. «Проблемы и основные векторы развития инклюзивного 

образования в Украине»). 

 
Такі форми співпраці, як участь у міжнародних семінарах та 

конференціях,наукове стажування педагогів за кордоном, участь у 

міжнародних  проєктах, що передбачають впровадження інноваційних 

методів організації навчального процесу  – все це сприятиме входженню  

нашого закладу у світовий освітній простір.  

Науково-педагогічні працівники кафедри брали участь 

у Всеукраїнському телемості з онлайн-трансляцією: 

«УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ, 

ТЕНДЕНЦІЇ, АКЦЕНТИ». 24 вересня 2020 року 

у щорічних виставках "Освіта та кар'єра -2020» 20 листопада 2020 р 

викладачі кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти взяли участь у роботі міжнародної 

виставки Студія корпоративного тимбілдингу «Особистий бренд педагога-

професіонала в освіті 



 



Стажування 

Науково-педагогічні працівники кафедри Сидоренко В.В., Харагірло 

В.Є., Лукіянчук А.М., Хлобистов Є.В. Денисова А.В. з 27.09.2020 по 

02.10.2020 року пройшли  міжнародне науково-педагогічне стажування у м. 

Пула, Республіка Хорватія, на базі Juraj Dobrila University of Pula . 



НАУКОВІ СТАТТІ У НАУКОМЕТРИЧНИХ ТА 

ЗАКОРДОННИХ (ВІТЧИЗНЯНИХ) ВИДАННЯХ 

КАФЕДРИ ПП ТА М 

за 2020 рік 

 

Наукова продукція –67 одиниц,зокрема наукових статей -56,у тому 

числі  scopus або web of science core collection – 12,  у фахових  виданнях - 20,  

статті у міжнародних виданнях -2, тези міжнародних конференцій  - 17,  тези 

Усеукраїнських конференцій  - 5,  навчально-методичних посібників – 9  

порадник – 1, методичні рекомендації- 1. 

 

НАУКОМЕТРИЧНІ ВИДАННЯ 

1. Viktoria Sydorenko. Marketing of educational services for continuous 

professional development of modern educator Viktoria Sydorenko
1
, Tetiana 

Kravchynska
2,*

, Olena Aleinikova
3
 and Oksana Dubinina

. 
Міжнародній 

конференція «THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON HISTORY, 

THEORY AND METHODOLOGY OF LEARNING» на базі Криворізького 

державного педагогічного університету. Web of Science 

2. Viktoria Sydorenko, Andrii Yermolenko, Alla Lukiianchuk, 

Anastasiia Denysova, Vira Haragirlo. Platform «PROFOSVITA» as innovative 

educational and digital environment for specialists' professional development с. 5, 

п. 3, с. e3397, 27 липня. 2020 рік. https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/3397  

3. Sydorenko, V., Shorobura, I., Ponomarenko, A., Dei, M., & Dzhus, O. 

(2020). Application of technologies of formal and non-formal education for 

continuous professional development of the modern specialist. Revista Tempos E 

Espaços Em Educação, 2020. V.13 n. (32), 1-24. 

https://doi.org/10.20952/revtee.v13i32.14729 

4. Волков В.П., Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Розвиток експортно-

імпортних операцій у вигільній галузі України. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 2020.  № 1(88). 

С.69-75. 

http://geolvisnyk.univ.kiev.ua/archive/2020/N1(88)/Volkov.pdf  

DOI:http://doi.org/10.17721/1728-2713.88.10  

5. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В., Волков В.П.  Циклічність 

вуглевидобування в Україні та потенціал сталого розвитку галузі. Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 

2020.  № 3(90). C. 54-62 (Web of Science). 

http://geolvisnyk.univ.kiev.ua/archive/ 

DOI:http://doi.org/10.17721/1728-2713.90.08 

https://ores.su/ru/journals/mjl/mjl/
https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/3397
https://doi.org/10.20952/revtee.v13i32.14729


6. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Volkov V. Modelling of resource flows in 

the coal industry of Ukraine. XIIІ International Scientific Conference 

«Geoinformatics 2020». 11-14 May 2020, Kiev, Ukraine.  Publisher: European 

Association of Geoscientists & Engineers. Source: Conference Proceedings, 

Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020, May 2020, Volume 2020, 

p.1 – 6 (Scopus). 

https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.2020geo069 

DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo069 

7. Horoshkova L., Danylyshyn B., Khlobystov Ie. Multifactor mathematical 

modelling of ecological and economic systems (the example of coal mining 

development). XIIІ International Scientific Conference «Geoinformatics 2020». 

11-14 May 2020, Kiev, Ukraine.  Publisher: European Association of Geoscientists 

& Engineers. Source: Conference Proceedings, Geoinformatics: Theoretical and 

Applied Aspects 2020, May 2020, Volume 2020, p.1 – 5. (Scopus). 

https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.2020geo068 

DOI:https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo068 

8.Horoshkova L., Khlobystov Ie., Filipishyna L., Nekos A. Environmental 

expenditure modelling for sustainable development strategies creation and 

implementation. XIV International Scientific Conference «Monitoring of 

Geological Processes and Ecological Condition of the Environment». 10–13 

November 2020, Kyiv, Ukraine. 2020.  (Scopus). 

https://www.earthdoc.org/content/proceedings/monitoring-2020?page=4 

 

9.Horoshkova L., Khlobystov Ie., Kapranova L., Tarasenko D., Horbovyy A. 

Economic and mathematical modelling of ecosystems` territorial sustainability. 

XIV International Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and 

Ecological Condition of the Environment». 10–13 November 2020, Kyiv, Ukraine. 

2020.  (Scopus). https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056089 
https://www.earthdoc.org/content/proceedings/monitoring-2020?page=5 

 

10.Horoshkova L., Khlobystov Ie., Kapranova L., Tarasenko D. 

Environmental end mathematical model of united communities’ (UTC) sustainable 

development. XIV International Scientific Conference «Monitoring of Geological 

Processes and Ecological Condition of the Environment». 10–13 November 2020, 

Kyiv, Ukraine. 2020.  (Scopus). https://doi.org/10.3997/2214-

4609.202056089 
https://www.earthdoc.org/content/proceedings/monitoring-2020?page=5 

 

11. Horoshkova L., Khlobystov Ie., Filipishyna L., Shvydenko M., 

Bessonova S. Economic and mathematical modeling of ecological expenditure for 

sustainable development of united territorial communities. XIV International 

Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological 

https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo069
https://www.earthdoc.org/content/proceedings/monitoring-2020?page=4
https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056089
https://www.earthdoc.org/content/proceedings/monitoring-2020?page=5
https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056089
https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056089
https://www.earthdoc.org/content/proceedings/monitoring-2020?page=5


Condition of the Environment». 10–13 November 2020, Kyiv, Ukraine. 2020.  

(Scopus). https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056091 
https://www.earthdoc.org/content/proceedings/monitoring-2020?page=5 

 

12. Asymptotic methods in optimization of multi-item inventory 

management model Horoshkova, L., Khlobystov, I., Volkov, V., ...Golub, A., Oliynyk, O. 

CEUR Workshop Proceedings, 2020, 2713, стр. 393-414 (Scopus). 

http://ceur-ws.org/Vol-2713/paper45.pdf 

 

ФАХОВІ ВИДАННЯ 

1. Горошкова Л. А.,  Хлобистов Є. В.,  Письменна У. Є. Потенціал 

сталого розвитку Запорізької області в умовах децентралізації (на прикладі 

трудових та агропромислових ресурсів). Економічний вісник університету : 

збірник наукових праць учених та аспірантів.  Переяслав-Хмельницький : 

державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. Переяслав-

Хмельницький,  2020. № 44.  C. 87-98.   

https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/631 

https://doi.org/10.31470/2306-546X-2020-44-87-98 

2. Горошкова Л. А.,  Харагірло В. Є.,  Хлобистов Є. В.  Потенціал 

розвитку ринку професійних (професійно-технічних) освітніх послуг в 

Україні. Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених 

та аспірантів.  Переяслав-Хмельницький : державний педагогічний 

університет ім. Г. Сковороди. Переяслав-Хмельницький,  2020. № 44.  C. 63-

73.   

https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/626 

https://doi.org/10.31470/2306-546X-2020-44-63-73 

3. Горошкова Л.А., Харагірло В.Є., Хлобистов Є.В. Вдосокналення 

фінансування неперевних освітніх послуг для професійно-технічних закладів 

освіти. Економічний вісник університету: Збірник наукових праць учених та 

аспірантів. – Переяслав–Хмельницький: Переяслав–Хмельницький 

державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди. 2020.  № 45. С.195-206 

https://doi.org/10.31470/2306-546X-2020-45-195-206  

4.  Horoshkova L., Khlobystov Ie., Kharahirlo V. Financial reserve of 

vocational (vocational education and training) institutions. Economics and Region. 

2020. №1 (76). Р. 64-74. 

http://journals.nupp.edu.ua/eir/issue/view/68 

https://drive.google.com/file/d/1z6sEtQ04W2gbZsxm8rGk-wZL12kVhp7q/vie 

5. Горошкова Л.А., Лісовська О.Л., Лісовський С.А., Хлобистов Є.В. 

Моделювання вдосконалення адміністративно-територіального устрою для 

сталого розвитку території (на прикладі Запорізької області). Проблеми 

безперервної географічної освіти і картографії. 2020. № 31.  С.24-33. 

https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056091
https://www.earthdoc.org/content/proceedings/monitoring-2020?page=5
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507327640
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219613081
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213175265
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006729796
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56328263300
http://ceur-ws.org/Vol-2713/paper45.pdf
https://doi.org/10.31470/2306-546X-2020-44-87-98
https://doi.org/10.31470/2306-546X-2020-44-63-73
https://drive.google.com/file/d/1z6sEtQ04W2gbZsxm8rGk-wZL12kVhp7q/vie


https://periodicals.karazin.ua/pbgok/article/view/16186 

https://doi.org/10.26565/2075-1893-2020-31-03 

6. Горошкова Л.А., Кутик В.В. Логістичне моделювання та управління 

корпоративною соціальною відповідальністю. Вісник Харківського 

національного аграрного університета ім. В.В.Докучаєва. Серія «Економічні 

науки». 2019. № 4. Т.1. С.449-458. 

http://visen.knau.kharkov.ua/visen2019_4.html 

http://visen.knau.kharkov.ua/201941_44.html 

DOI 

7. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Моделювання узгодження інтересів 

зацікавлених сторін у концепції корпоративної соціальної відповідальності. 

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. №1 (112). 

С.101-107. 

http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/1_2020/19.pdf 

8. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Екологічна крива Кузнеця: галузеве 

застосування для прогнозування утворення відходів та викидів шкідливих 

речовин. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2020. Вип.33. С.109-

123. 

https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/15797 

DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4224-2020-33-10 

9. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В., Маслова О.В. Детермінанти 

сталого розвитку: національний вимір галузевої кривої Кузнеця. Людина та 

довкілля.  

Проблеми неоекології. 2020. Вип.33. С.68-79. 

https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/15798 

DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4224-2020-33-06 

10. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Управління сталим 

територіальним розвитком з використанням моделі регіональних кластерів 

М.Енрайта Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. 2020. № 

32. 

11. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Моделювання показників 

інфраструктурного розвитку природно-господарських систем ОТГ. 

Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та 

аспірантів.  Переяслав-Хмельницький : державний педагогічний університет 

ім. Г. Сковороди. Переяслав-Хмельницький,  2020. № 47.   

12.  Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Моделювання використання 

фінансових ресурсів  для  сталого розвитку об’єднаних територіальних 

громад. Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та 
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13.  Horoshkova L., Khlobystov Ie. Econometric analysis of national 

economy sustainable development. Вісник Харківського національного 

університету. Серія «Екологія». 2020. 

14. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Оптимізаційні механізми в 
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15. Денисова, А.В.  (2020)  Організаційно-педагогічні умови 

моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної 

(професійно-технічної) освіти Актуальні питання гуманітарних наук: 
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технічної) освіти засобами інформаційних технологій / Лариса Євгенівна 

Коваль // Науковий журнал "Інноваційна педагогіка", ПУ 
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ЗП(ПТ)О в умовах реформування освіти. Всеукраїнський науково-
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подавалася до звіту 
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