
ЗВІТ 

ПРО ХІД ТА ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПІДТЕМИ 

НДР КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

(в.о. завідуючого кафедри педагогіки, психолоії та менеджменту 

Харагірло Віра Єгорівна) 

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) (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 9 наукових та науково-педагогічних 

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

старших викладача без наукового ступеня. 

 Основні завдання дослідження: 

1. Теоретико-методологічний аналіз основних підходів до дослідження 

проблеми психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О у вітчизняній та зарубіжній педагогіці; 

2. Визначення та уточнення умов розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної  

професійної освіти у сучасних умовах; 

3. Розробка методики дослідження психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної  професійної освіти 

за обраними напрямами; 

4. Проведення емпіричного дослідження та визначення сприятливих та 

несприятливих умов розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної  професійної; 

5. Розробка моделі психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної  професійної освіти  

6. Створення інформаційно-методичного ресурсу як бази для забезпечення 

організаційних умов розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в курсовий та міжкурсовий періоди 

підвищення кваліфікації. 

 

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 ,) 

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 розробку та експериментальну перевірку моделі розвитку 

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

системі безперервної професійної освіти.   

Для проведення контрольного експерименту було створено 6 

експериментальних груп на базі НМЦ ПТО Дніпропетровської, Київської, 

Кіровоградської, Рівненської, Херсонської областей.  

 

Слід зазначити що науково-педагогічні працівники кафедри розробили 

інноваційну модель підвищення кваліфікації  - Школа педагогічного коучингу. 

 З метою організації роботи з експериментальною групою у листопаді  

2019 року уперще у системі професійної(професійно-технічної) освіти було 

створено Школу педагогічного коучингу на базі НМЦ ПТО Рівненської області 

(Наказ №01-01/076). Викладачами кафедри розроблено положення «Про школу 

педагогічного коучингу в системі післядипломної освіти», експериментальну 

навчальну програму розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників в системі неперервної професійної освіти, ці 

документи  було затверджено на засіданні Вченої ради БІНПО (протокол №8,  

від 28 грудня 2017р. ).  



Робоча навчальна програма віртуальної школи педагогічного коучингу 

розроблена на основі освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації 

за напрямом 01/Освіта/Педагогіка відповідно до навчально-тематичного плану. 

Робоча навчальна програма розроблена для розвитку психолого-

педагогічної компетентності слухачів школи педагогічного коучингу в межах  

проведення науково-дослідної роботи кафедри на базі Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти та НМЦ ПТО у Рівненській області. 

Актуальність підвищення кваліфікації для даної категорії слухачів 

полягає у необхідності розвитку їх ключових компетентностей для 

забезпечення і реалізації освітньої політики держави у галузі професійної 

(професійно-технічної) освіти.  

Дана робоча програма містить науково-обґрунтований зміст для 

професійного саморозвитку педагога, спрямована на оновлення та поглиблення 

професійних знань і умінь, які забезпечують виконання професійно-

функціональних обов’язків педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

Мета програми: полягає у розвитку професійно-педагогічної, соціально-

психологічної, творчої, цифрової компетентностей педагогічних працівників, 

сприянні їхньому професійному та особистісному розвитку в умовах 

соціальних трансформацій шляхом реалізації наступних завдань: 

 удосконалення та оновлення знань і вмінь із психолого-педагогічних, 

методологічних, інформаційно-технологічних та інших питань забезпечення 

ефективної професійної діяльності слухачів школи; 

 отримання додаткових та вдосконалення наявних знань і вмінь з 

основних напрямів психолого-педагогічної діяльності; 

 активізація самостійної діяльності, розвиток мотивації професійного 

вдосконалення та особистісного розвитку слухачів в умовах неперервної 

професійної освіти; 

 сформувати у слухачів Школи педагогічного коучингу цілісний погляд 

на сучасні інноваційні педагогічні технології, розуміння можливостей цих 

технологій та способів їх використання для вирішення педагогічних завдань і 

залучення до системного середовища підтримки навчання впродовж життя. 

 У березні 2020р було підведено підсумки роботи експеріментальної групи 

школи педагогічного коучингу на базі НМЦ ПТО у Рівненської області. 

(Довідка про впровадження ) 

 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 %) 

У теперішній час кафедра впроваджує інноваційну модель підвищення 

кваліфікації у освітню діяльність БІНПО. 

Розроблено програму підвищення кваліфікації із застосуванням технологій 

педагогічного коучингу за дистанційної формою навчання (на 75 та 45 годин) 

Так, у січні 2021 року уперше в системі професійної (професійно-

технічної) освіти 34 педагогічних працівники Дніпропетровської області 

(директор НМЦ ПТО Василиненко В.М., зокрема методисти НМЦ 

ПТО,майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної 

підготовки ДПТНЗ  «Дніпровський центр професійної освіти» (директор 

Логвіненко В.Д.),педагогічні працівники ВПУ-17(директор Терентьєв М.В.) 
пройшли навчання у Школі педагогічного коучингу, набули нові знання, 

здобули додаткові фахові компетентності. 

Основна роль Школи педагогічного коучингу полягає в наданні адресної 

допомоги окремому педагогу, пропагуванні кращих освітніх практик з метою 

вирішення існуючих професійних проблем, стимулюванні та підтримці творчих 

потенційних можливостей, а також формуванні настанов на саморозвиток 

фахівця в професійній діяльності.  

Школа педагогічного коучингу  для нас це передусім: 

 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 педагога як особистості і акме-професіонала. 

Під модеруванням наукового консультанта школи  докторки  педагогічних 

наук,професорки кафедри педагогіки, психології та менеджменту Сидоренко 

В.В. розроблено Положення «Про школу педагогічного коучингу в системі 

післядипломної освіти, що регламентує її роботу, визначає нормативно-

правові, організаційно-змістові, науково-методичні засади функціонування. 

Розроблено та успішно апробовано Експериментальну навчальну 

програму розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників в системі професійної освіти, що містить науково-обґрунтований 

зміст для безперервного професійного саморозвитку і самовдосконалення 

педагога впродовж життя за допомогою коучингових та селф-коучингових 

технологій та спрямована на набуття педагогами нових професійних знань, 

розвиток додаткових фахових компетентностей, які забезпечують успішне 

виконання нових професійних ролей та функцій. 



Формами організації роботи Школи стали чотири коучинг-сесії, які 

тривали 2 тижні та включали майстер-класи, тренінги, індивідуальні 

консультації, вебінари. Серед них: коуч-сесія І Педагогічний коучинг в системі 

підготовки конкурентоспроможного педагога П(ПТ)О (фасилітатори 

Сидоренко В.В. ,Харагірло В.Є.). Коуч-сесія ІІ Цифрові технології в 

професійній діяльності педагога-коуча (фасилітатор Денисова А.В.). Коуч-сесія 

ІІІ Механізми управління власним станом та поведінкою (фасилітатор 

Верченко Н..В.). Коуч-сесія ІV розвиток конфліктологічної компетентності 

педагога ЗП(ПТ)О: коучинговий підхід (фасилітатор Торба Н.Г..)  

 Слухачі школи відзначили інноваційній ,насичений креативними ідеями 

майстер-клас директорки БІНПО Сидоренко Вікторії Вікторівни «Селф-

коучинг як технологія самолідерства та управління професійними 

змінами», психологічний тренінг кандидатки психологічних наук, доцентки 

Торби Наталії Григорівни «Подолання конфліктів в освітньому середовищі», 

що передбачав розвиток конфліктологічної компетентності учасників, 

активізацію діалогічного потенціалу і формування інструментального 

забезпечення способів попередження та розв’язання конфліктів; майстер-клас 

в.о.завідувача кафедри педагогіки психології та менеджменту Харагірло Віри 

Єгорівни «Застосування технологій педагогічного коучингу в освітньому 

процесі (техніки Воронка запитань, метаморфічна комунікація SMATR, GROW, 

емоційного стимулювання). 

Для слухачів Школи  розроблено питання, що виносяться на коучинг-сесії, 

індивідуальні завдання відповідно до проведеного моніторингу, методичні 

рекомендації щодо планування й реалізації проектів професійного розвитку, 

матеріали для моніторингу професійного розвитку (тести, діагностики, анкети, 

бліц-опитування тощо). Усі матеріали плануємо  об’єднати  в цифровий 

навчально-методичні комплекс. 

Застосовувалось дистанційне консультування, що проводилось як 

синхронно, так і асинхронно з використанням усіх засобів зв’язку. 

На освітній платформі БІНПО «Профосвіта» постійно діяв 

консультаційний пункт Віртуальної школи педагогічного коучингу. 

Для організації самостійної роботи учасників школи було розроблено й 

апробовано Робочий зошит «Педагогічний коучинг як технологія підготовки 

майбутніх кваліфікованих робітників».  

Учасники успішно розробили та захистили індивідуальні проєкти за темою 

«Проєктування та реалізація власної траєкторії професійного успіху», 

підготовка проєктів створює умови для самовдосконалення у найближчій та 

подальшій перспективах, підвищує мотивацію тих, хто навчається.  

У березні – 33 слухача Херсонської,Одеської,Кіровоградської,Черкаської 

областей та м. Київа пройшли навчання у Школі педагогічного коучингу. 

Відгуки слухачів та ключових стейкхолдерів  про підвищення кваліфікації у 

Школі педагогічного коучингу позитивні. (Подяка слухачів Школи 

педагогічного коучингу  Презідентові НАПН Креміню В.Г) 



Слухачі школи педагогічного коучингу приймають активну участь у 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних семінарах та 

конференціях, які організовує кафедра ПП та М. 

Таким чином, в результаті проведення НДР : Наукова новизна і 

теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що: 

- уперше теоретично обґрунтовано  та  експеріментально перевірено   

структурно-функціональну  модель розвитку психолого-педагогічної  

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

Визначено,що значущими складниками  психолого-педагогічної 

компетентності є мотивація розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, розвиток готовності педагогічних 

працівників до інноваційної діяльності,  професійний  розвиток майстрів 

виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичного навчання; 

конфліктологічна компетентність педагогічних працівників. 

 Уточнено зміст понять: модель розвитку психолого-педагогічної 

компетентності, мотивація розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, розвиток готовності педагогічних 

працівників до інноваційної діяльності,  професійний  розвиток майстрів 

виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичного навчання; 

конфліктологічна компетентність педагогічних працівників у системі 

професійної(професійно-техніної) освіти. 

Зазначено що продуктивна результативність професійної діяльності 

педагогічних працівників забезпечується шляхом створення сприятливих умов 

розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогів у межах інтеграції в 

європейський освітній простір. 

 Експериментально доведено що зазначені умови розвитку психолого-

педагогічної компетентності,зокрема: 

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 ) 

4.Залучення педагогічних працівників до участі у науково-практичних 

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

тренінги, майстер-класи тощо) 

 сприятиме оптимізації та підвищенню ефективності освітнього процесу у 

системі безперервної професійної  освіти. 

Уперше у системі професійної (професійно-технічної) освіти 

започатковано застосування технологій педагогічного коучингу. 

Уперше розроблено та експериментально перевірено робочу навчальну  

програму Школи педагогічного коучингу. 

Визначено продуктивнсть діяльності Школи педагогічного коучингу для 

підготовки інноваційного, вмотивованого, конкурентоспроможного педагога 

професійної освіти . 

 Практичне значення одержаних результатів. 



 На основі результатів дослідження розроблено та апробовано  програми 

спецкурсів для слухачів Школи педагогічного коучингу  що спрямовані на 

розвиток психолого-педагогічної компетентності слухачів ЗП(ПТ)О ,зокрема  

В процесі виконання НДР розроблено 11 навчально-методичних 

посібників,програмно-методичних комплексів та методичних рекомендацій,а 

саме: 

1. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Менеджмент сталого розвитку: 

інновації та виробництво. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 260 с. 

2. Верченко Н.В.  «Психологічні засади професійної діяльності». /уклад. 

Н.В. Верченко.- Біла Церква: БІНПО, 2020.- 80с. 

3. Коваль Л.Є. Профорієнтаційна робота в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти : навчально-методичний посібник /уклад. Л.Є. 

Коваль – Біла Церква: БІНПО, 2020., видання 2-ге : перероблене і доповнене. – 

223 с. 

4. Лукіянчук А.М. Психологічні основи професійного становлення та 

розвитку особистості майбутнього кваліфікованого робітника: навчально-

методичний посібник.. Вид 2-ге, переробл. доповн, Біла Церква : БІНПО, 2020. 

155 с.  

5. Лукіянчук А.М. Мотивація професійної діяльності педагогічних 

працівників:методичні рекомендації / А.М. Лукіянчук – Біла Церква : БІНПО 

УМО, 2020. – 46 с. 

6. Практичний порадник до виконання підсумкових випускних робіт за 

програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (категорія 

слухачів: майстри  виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної 

підготовки) /В.Є. Харагірло, А.М. Лукіянчук. Коваль Л.Є. Торба Н.Г.– Біла 

Церква : БІНПО УМО, 2020. –  81с. 

7. Сидоренко Вікторія. Професійний розвиток фахівців в умовах 

формальної, неформальної та інформальної освіти: ключові компетентності і 

ресурси : електронний курс. Київ: ДУ «НМЦ «Агроосвіта», 2020. 130 с. 

(перемога на Міжнародній виставці). 

8. Сидоренко В.В. Розвиток професійних (предметних) компетентностей 

педагога фахової передвищої освіти в умовах діджиталізації: цифровий 

програмно-методичний комплекс :  В.Сидоренко, А. Єрмоленко, А.Денисова, В. 

Кулішов, О.Ковальчук / за науковою редакцією доктора педагогічних наук 

В.В. Сидоренко. К.: НМЦ ВФПО, 2020, 190 с. (перемога на Міжнародній 

виставці). 

9. Сидоренко В.В. Селф-коучинг (самонаставництво) як технологія 

професійного розвитку педагога Нової української школи: спецкурс / Вікторія 

Вікторівна Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2020. 94 с. Режим доступу: 

https://lib.iitta.gov.ua/720149/ 

10. Харагірло В.Є. Психолого-педагогічні аспекти корекційної роботи з 

підлітками девіантної поведінки : навчально-методичний посібник / В.Є.  

Харагірло // вид.2,доповнене – Біла Церква: БІНПО, 2020. – 181с. 

11. Харагірло В.Є. Національне виховання здобувачів освіти на сучасному 

етапі :Навчально-методичний посібник.– Біла Церква: БІНПО, 2020 -92с. 

Апробація результатів дослідження. Основні методологічні, теоретичні, 

методичні результати і концептуальні положення дослідження обговорювалися 

https://lib.iitta.gov.ua/720149/


на  міжнародних  та Усеукраїнських конференціях, круглих столах,майстер-

класах тощо. 

Результати НДР оприлюднені на міжнародних, науково-практичних, науково-

методичних конференціях, конгресах, проектах, семінарах різного рівня, 

зокрема 17 міжнародних,, 5 Усеукраїнських  науково-практичних конференцій. 

За результатами НДР надруковано 56 наукових  статтей ,у тому чіслі 

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. 

Упровадження НДР – у 2021 році  планується впровадження технологій  

педагогічного коучингу  у систему підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О. 

 

 

В.о.завідувача кафедри ППтаМ        В.Є. Харагірло 


