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Забезпечення якості освіти та якості надання освітніх послуг зокрема є освітнім трендом діяль-
ності Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України. З метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для висо-
котехнологічного й інноваційного розвитку країни, забезпечення потреб суспільства, ринку праці  
і держави у кваліфікованих фахівцях здійснюється всебічний, системний та послідовний науково-ме-
тодичний супровід реформування та розвитку національної системи вищої та професійної освіти, 
забезпечення її якості. Розроблена дієва інтегративна багаторівнева педагогічна система науково-
го і методичного супроводу забезпечення якості освіти, яка гарантує досягнення стратегічної мети 
реалізації Стратегії розвитку Інституту на 2020–2025 рр., зосередженої на підготовці конкуренто-
спроможних фахівців на ринку праці, які мають ключові і фахові компетентності, уміють вирішува-
ти комплексні задачі, створювати висококласні та інноваційні інтелектуальні продукти, поділяють 
цінності вільного демократичного суспільства, швидко адаптуються до змін і розвитку в соціаль-
но-культурній сфері.
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рами та реалізується на всіх рівнях структури управління Інститутом.
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У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України 
з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічно-
го й інноваційного розвитку країни, забезпечення потреб суспільства, ринку праці і держа-
ви у кваліфікованих фахівцях здійснюється всебічний, системний та послідовний науко-
во-методичний супровід реформування та розвитку національної системи вищої та 
професійної освіти, забезпечення її якості.

У БІНПО розроблена дієва інтегративна багаторівнева педагогічна система науково-
го і методичного супроводу забезпечення якості освіти, яка гарантує досягнення стра-
тегічної мети реалізації Стратегії розвитку Інституту на 2020–2025 рр., зосередженої на під-
готовці конкурентоспроможних фахівців на ринку праці, які мають ключові і фахові 
компетентності, уміють вирішувати комплексні задачі, створювати висококласні 
та інноваційні інтелектуальні продукти, поділяють цінності вільного демократич-
ного суспільства, швидко адаптуються до змін і розвитку в соціально-культурній 
сфері.

Відповідно до Закону «Про вищу освіту», якість освіти визначається відповідністю умов 
провадження освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стан-
дартам вищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також 
потребам зацікавлених сторін і суспільства, що забезпечується шляхом здійснення проце-
дур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості. Відповідно до частини 3 статті 41 
Закону України «Про освіту» система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня 
система забезпечення якості освіти) може включати: стратегію (політику) та процедури 
забезпечення якості освіти; систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 
оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти; оприлюднені 
критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності 
педагогічних та науково-педагогічних працівників; оприлюднені критерії, правила і про-
цедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти; забезпе-
чення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для 
самостійної роботи здобувачів освіти; забезпечення наявності інформаційних систем для 
ефективного управління закладом освіти; створення в закладі освіти інклюзивного освіт-
нього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування; інші процедури 
та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

У Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) 
освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року зазнача-
ється, що забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти має відбуватися 
шляхом формування змісту професійної (професійно-технічної) освіти на компетентніс-
ній основі; модернізації освітнього середовища, що забезпечує інноваційність, доступність, 
прозорість, гнучкість і відкритість освітнього процесу; удосконалення системи підготов-
ки педагогічних працівників у сфері професійної (професійно-технічної) освіти із залученням 
до освітнього процесу висококваліфікованих працівників виробництва та сфери послуг; 
формування системи професійних кваліфікацій та створення єдиного освітнього середо-
вища професійної (професійно-технічної) освіти.

ВСТУП

ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ  
У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: 

ІНСТРУМЕНТИ, ПРОЦЕДУРИ, ЗАХОДИ
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Забезпечення якості освіти та якості надання освітніх послуг зокрема є освітнім 
трендом діяльності БІНПО. 

Система якості вищої та професійної (професійно-технічної) освіти ґрунтується на 
системі стратегічного планування, перманентного внутрішнього та зовнішнього мо-
ніторингу, самооцінки забезпечення якості замовниками освітніх послуг, роботодав-
цями та ключовими стейкголдерами, що зреалізовані на всіх рівнях структури управ-
ління Інститутом.

При формуванні політики БІНПО щодо забезпечення якості освіти враховано такі засад-
ничі принципи побудови відкритої освіти: 

• сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможно-
го людського капіталу та створення умов для освіти впродовж життя; 

• доступності освіти, незалежності здобуття вищої освіти від політичних партій, гро-
мадських і релігійних організацій; 

• студентоцентрованого навчання;
• безперервності; 
• системності; 
• варіативності; 
• академічної доброчесності; 
• академічної мобільності;  
• раціонального поєднання самостійності і творчої активності; індивідуалізації і ди-

ференціації; 
• відповідності європейським стандартам і рекомендаціям з якості вищої  освіти 

(ESG-2015) та національним стандартам вищої освіти; 
• моніторингу якості тощо.
Науково-педагогічні працівники БІНПО  долучилися до формування національної 

мережі експертів з акредитації освітніх програм, стали експертами Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти та увійшли до складу Галузевих екс-
пертних рад (проф. Лідія Горошкова, проф. Наталія  
Бородіна, акад. Євген Хлобистов, доц. Інга Уряднікова). 

Для оптимізації підготовки і/або проходження акреди-
тації освітніх програм, за якими БІНПО провадить освіт-
ню діяльність, установлення відповідності якості освітніх 
програм та освітньої діяльності за цими програмами, на-
дання замовникам освітніх послуг, роботодавцям інфор-
мації про якість освітньої програми та освітньої діяльно-
сті за освітньою програмо, сприяння інтеграції закладу 
до Європейського простору вищої освіти, презентуємо 
філософію культури якості Інституту, розроблені чинні 
локальні нормативні документи відповідно до Критері-
їв оцінювання якості освітніх програм, запропонованих 
Національним агентством з якості вищої освіти.

Забезпечення якості освіти та якості надання 
освітніх послуг зокрема є пріоритетним напря-
мом діяльності БІНПО та ґрунтується на системі  

1. СТРАТЕГІЯ (ПОЛІТИКА) І ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЯКОСТІ ОСВІТИ У БІНПО
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стратегічного планування, перманентного внутріш-
нього та зовнішнього моніторингу, самооцінки за-
безпечення якості замовниками освітніх послуг 
та роботодавцями, які реалізуються на всіх рівнях 
структури управління Інститутом.

Аналіз результатів забезпечення якості освіти у БІНПО 
систематично висвітлюється у звітах директора та опри-
люднюється на веб-сайтах НАПН України, ДЗВО «УМО», 
БІНПО, ВАПП, соціальних мережах.

У Стратегії розвитку Білоцерківського інституту непе-
рервної професійної освіти на 2020–2025 роки визначе-
но: Стратегічну ціль 1. Забезпечення якості освітньої 
діяльності для освіти впродовж життя. Маркетинг 
освітніх послуг, яка передбачає сприяння сталому роз-
витку суспільства шляхом підготовки конкурентоспро-
можного людського капіталу і створення умов для освіти 
впродовж життя (Lifelong learning), розроблення механіз-
мів визнання результатів формальної і неформальної освіти фахівців тощо.

Розбудова дієвої системи внутрішнього забезпечення якості освіти у БІНПО, відпо-
відно до Стратегії розвитку БІНПО на 2020-2025 роки, передбачає реалізацію таких завдань:

1. Розвиток внутрішньої системи забезпечення якості вищої і професійної освіти із залу-
ченням до освітнього процесу висококваліфікованих працівників виробництва, бізнесу  
і сфери послуг, роботодавців і ключових стейкголдерів з урахуванням потреб ринку праці та 
галузевого контексту.

2. Удосконалення системи зовнішнього забезпечення якості вищої освіти відповідно до 
міжнародного і з урахуванням вітчизняного досвіду.

3. Упровадження кластерної (мережевої) моделі безперервного професійного розвитку 
фахівців шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти для навчання впродовж 
життя.

4. Створення студентоцентрованого (student-centeredapproach) освітнього середо-
вища для підготовки здобувачів освіти (бакалавр, магістр) та підвищення кваліфікації фахів-
ців за різними моделями і формами навчання, за якого замовник освітніх послуг виступає 
суб’єктом із власними унікальними інтересами, потребами і досвідом, який спроможний 
бути самостійним і відповідальним учасником освітнього процесу.

5. Удосконалення нормативно-правового забезпечення якості вищої і професійної освіти 
відповідно до стандартів і рекомендацій Європейського простору.

6. Систематичне вивчення ринку праці з метою мобільного та адекватного реагування на 
професійні запити і потреби роботодавців і ключових стейкголдерів.

7. Надання випереджувальних сервісних освітніх послуг на принципах бенчмаркінгової 
діяльності, визначення напрямів формування споживчої лояльності й показників ступеня 
прихильності замовників освітніх послуг (освітній маркетинг у соціальних мережах (SMM), 
контент-маркетинг, робота з лідерами думок, комунікативна активність).

8. Перманентний моніторинг загального рівня задоволеності замовників якістю освітньо-
го процесу й освітніх послуг за такими напрямами: 

• якість освітнього процесу (якість проведення навчальних занять, якість функціо-
нування освітнього середовища, задоволеність здобувачів вищої освіти викладацькою ді-
яльністю науково-педагогічних працівників, задоволеність викладачів умовами праці, якість 
освітніх програм); 
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• якість умов освітнього процесу (рівень підготовки здобувачів освіти; кадрове, 
 матеріально-технічне, інформаційне забезпечення, підвищення кваліфікації педагогічних, 
наукових і науково-педагогічних працівників); 

• якість результатів освітнього процесу (успішність здобувачів вищої освіти, рі-
вень сформованості загальних і професійних компетентностей, працевлаштування випус-
кників).

9. Сприяння формуванню академічної культури якості, забезпечення ефективної системи 
запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників БІНПО і здо-
бувачів вищої освіти

При формуванні політики БІНПО щодо забезпечення якості   освітньої діяльності та 
якості вищої освіти враховані такі принципи:

- відповідності європейським стандартам і рекомендаціям з якості вищої освіти  
(ESG-2015);

- відповідності національним стандартам вищої освіти;
- автономії закладу вищої освіти, як відповідального за забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти;
- системного та процесного підходу до управління якістю на всіх стадіях  освітнього 

процесу;
- здійснення моніторингу якості; 
- усвідомлення всіма співробітниками Інституту відповідальності за якість вищої освіти 

та освітньої діяльності; 
- визнання необхідності розроблення стратегії, політики та процедур забезпечення 

якості вищої освіти та освітньої діяльності БІНПО; 
- орієнтації на поточні і майбутні потреби споживачів, прагнення до перевищення їхніх 

очікувань; 
- прийняття управлінських рішень на основі аналізу своєчасної, повної й об’єктивної 

інформації;
- залучення і активної участі всіх працівників, здобувачів вищої освіти ЦНТУ, робото-

давців та інших зацікавлених сторін до процесу забезпечення якості; 
- відкритості інформації на усіх етапах забезпечення якості та прозорості процедур 

системи забезпечення якості освітньої діяльності в Інституті, що супроводжується висвіт-
ленням інформації щодо процесів та результатів, залученням зацікавлених осіб; 

- забезпечення академічної культури у суб’єктів освітнього процесу тощо. 
Колегіальним органом управління освітньою, науковою, інноваційною та методичною ді-

яльністю БІНПО, який визначає внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності 
та якості вищої освіти, затверджує процедури її реалізації, є Вчена рада.

У 2021 році на засіданнях Вченої ради розглянуто питання забезпечення і підвищен-
ня якості освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної, зокрема:

1. Про роботу науково-педагогічних кластерів кафедр і структурних підрозділів  
у 2021 році (протокол №1 від 27 січня 2021 року);

2. Удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти із залученням до освітнього процесу висококва-
ліфікованих працівників виробництва та сфери послуг, роботодавців і ключових стейкґолде-
рів (протокол №3 від 31 березня 2021 року);

3. Про якість цифрових програмно-методичних комплексів, авторського програмного 
забезпечення освітнього процесу (протокол № 5 від 29 червня 2021 року).
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У Білоцерківському інституті неперервної професійної осві-
ти функціонує Рада із забезпечення якості освітньої діяль-
ності та якості вищої освіти. 

Рада із забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти є дорадчо-консультаційним органом, мета 
якого – організація внутрішньої системи забезпечення якості 
вищої освіти відповідно до Стратегії БІНПО на 2020–2025 рр.

До персонального складу Ради з якості увійшли 11 науково-педагогічних працівників  
 БІНПО, 4 ключових стейкголдери, представники студентського самоврядування.

Рада з якості здійснює певні процедури (функції) у сфе-
рі забезпечення якості освітньої діяльності та якості ви-
щої освіти на рівні Інституту за відповідними напрямами,  
а саме: 

•  Моніторинг змін у національному освітньому законодав-
стві та приведення у відповідність до нього локальних норма-
тивних документів Інституту. 

•  Організація та координація діяльності кафедр і струк-
турних підрозділів Інституту для досягнення цілей і завдань  
у сфері забезпечення якості освітньої діяльності та якості ви-
щої освіти. 

•  Розробка пропозицій щодо оптимізації організаційної 
структури Інституту на основі аналізу результативності та 
ефективності освітньої, наукової, методичної, організаційної 
діяльності структурних підрозділів (за результатами рейтингової оцінки діяльності науко-
во-педагогічних працівників, кафедр; опитування здобувачів вищої освіти щодо якості ви-
кладання навчальних дисциплін та якості освітніх програм і науково-педагогічних працівни-
ків щодо внутрішнього забезпечення якості освіти в Інституті, ключових стейкголдерів щодо 
якості впровадження освітніх програм, конкурентоспроможності випускників на ринку пра-
ці тощо). 

РОЗРОБЛЕНО І ЗАТВЕРДЖЕНО ПЛАН РОБОТИ РАДИ НА 2021–2022 РР.
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•  Погодження ліцензійних/акре-
дитаційних справ, що подаються 
Інститутом до Міністерства освіти 
і науки України та Національного 
агентства із забезпечення якості 
вищої освіти. 

•  Експертиза освітніх програм 
у таких складниках: установлен-
ня відповідності освітніх програм 
державним стандартам і локаль-
ним нормативним документам 
Інституту; аналіз пропозицій ро-
бочих проєктних груп із розро-
блення та науково-методичного супроводу освітніх програм щодо структури і змісту; пе-
ріодичний перегляд освітніх програм з урахуванням пропозицій та зауважень зовнішніх  
і внутрішніх стейкголдерів; надання рекомендацій Вченій раді Інституту щодо затвердження 
освітніх програм та/або навчальних планів тощо.

•  Моніторинг якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (організація опитувань 
здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників з питань якості організації освіт-
нього процесу, академічної доброчесності; випускників інституту, представників ринку пра- 
ці – з питань якості освітніх програм та підготовленості випускників до професійної діяльно-
сті; формування на підставі моніторингових досліджень рекомендацій щодо управлінських  
рішень з підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти). 

•  Моніторинг якості кадрового забезпечення освітньої діяльності в Інституті, системи під-
вищення кваліфікації науково-педагогічних працівників відповідно до вимог Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності та Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти до акредитації освітніх програм. 

•  Моніторинг стану науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін. 
•  Аналіз результатів успішності здобувачів вищої освіти й узагальнення підсумків певних 

видів контролю. 
•  Забезпечення ефективної системи дотримання принципів академічної доброчесності, 

запобігання та виявлення плагіату в наукових роботах здобувачів вищої освіти і науково- 
педагогічних працівників, кваліфікаційних роботах здобувачів освіти; сприяння реалізації за-
ходів щодо академічної доброчесності тощо.

Рішення Ради з якості, які мають рекомендаційний характер, доводять до відома зацікав-
лених осіб та оприлюднюють на офіційному веб-сайті Інституту (htpp: binpo.com.ua).
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Упродовж 2020–2021 рр. у Біло-
церківському інституті неперерв-
ної професійної освіти розроблено 
понад 70 нормативних докумен-
тів, які забезпечують регулюван-
ня відносин, які виникають між 
учасниками освітнього процесу 
з питань забезпечення якості ос-
вітнього процесу, серед яких: 

- Стратегія розвитку БІНПО на 
2020–2025 рр.;

- Стратегія інтернаціоналізації 
БІНПО на 2021–2025 роки;

- Положення про організацію освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперерв-
ної освіти;

- Положення про організацію освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперерв-
ної освіти в умовах змішаного навчання;  

•  Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання;
- Положення про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої освіти у Білоцерків-

ському інституті неперервної професійної освіти;
- Положення про організацію та проведення опитувань внутрішніх і зовнішніх стейкгол-

дерів у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти;
- Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти  

у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти;
- План роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти  

у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти на 2021/2022 навчальний рік;
- Положення про участь здобувачів вищої освіти у забезпеченні якості освіти у Білоцер-

ківському інституті неперервної професійної освіти;
- Положення про дотримання принципів академічної доброчесності у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти;
•  Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітньо-

го процесу Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти;
•  Положення про сприяння пра-

цевлаштуванню здобувачів освіти 
і випускників Білоцерківського ін-
ституту неперервної професійної 
освіти; 

•  Положення про навчання, 
практику і стажування здобувачів 
вищої освіти Білоцерківського ін-
ституту неперервної професійної 
освіти;

•  Положення про порядок на-
дання платних послуг, які можуть 
надаватися у Білоцерківському 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЯКОСТІ ОСВІТИ У БІНПО
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інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України;

•  Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності в БІНПО;
•  Положення про освітні (освітньо-професійні) програми у Білоцерківському інституті не-

перервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;
•  Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та яко-

сті вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Універ-
ситет менеджменту освіти»;

•  Положення щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів 
вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання у Білоцерківському інсти-
туті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

•  Положення про курсову роботу / проєкт здобувачів вищої освіти у Білоцерківському 
інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

•  Положення про самостійну роботу здобувачів вищої освіти у Білоцерківському інституті 
неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

•  Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої 
освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет ме-
неджменту освіти»;

•  Положення про рейтингову систему оцінювання знань здобувачів вищої освіти  
у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менедж-
менту освіти» тощо. 

Розроблена нормативно-правова база дозволяє забезпечити інтеграцію та функціо-
нальну єдність структурних складників якості підвищення кваліфікації (умови, про-
цес, результати) для організації безперервної освіти впродовж життя, упровадження но-
вих технологій навчання дорослих упродовж життя шляхом формальної, неформальної та 
інформальної освіти, максимально ефективно організувати діяльність Інституту в цілому  
та кафедр, структурних підрозділів зокрема.

Ефективність функціонування закладу вищої освіти можна оцінити через розвиток 
матеріально-технічної бази та матеріально-технічного оснащення. Матеріально-тех-
нічна база Інституту пристосована для надання якісних освітніх послуг, підготовки 
конкурентоспроможних на ринку праці фахівців.

Освітній процес здійснюється в навчальних корпусах, у дистанційній формі, на базах 
практик. У БІНПО функціонує конференц-зал, комп'ютерний клас, WEB-студія для проведен-
ня занять за дистанційною формою навчання. 

Усі навчальні аудиторії Інституту під'єднано до мережі Інтернет й обладнано персональ-
ними комп'ютерами викладача і мультимедіа проекторами. Кожна з трьох кафедр має пер-
сональні комп'ютери, які мають доступ до мережі Інтернет. Усі підрозділи Інституту мають 
вихід до мережі Інтернет. Територія Інституту охоплена мережею WI-FI, що дає можливість 
під’єднувати пристрої з WI-FI до мережі Інтернет, доступ надається провайдером  на швид-
кості 50 мегабіт за секунду за типом PPPOE.

У конференц-залі встановлено сучасний комп'ютер, монітор 27 дюймів, мультимедій-
ну дошку, широкоформатну відеокамеру 720P, сучасні звукові колонки, SmartTV-телевізор, 

3. СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ ОСВІТНЬО-ЦИФРОВОЇ ЕКОСИСТЕМИ   
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У БІНПО
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який дає можливість транслювати заходи (конференції, круглі столи, семінари, заняття),  
11 нових комп’ютерів. 

Упродовж 2020–2021 рр. придбано 33 одиниці техніки, із них: 17 моніторів, 5 – систем-
них блоків, 1 – телевізор, 1 – інтерактивна дошка, 1 – проектор тощо.

Працівниками інституту використовується у своїй діяльності 64 одиниці комп’ютерної 
техніки.

Освітній процес забезпечено освітньою, методичною та науковою літературою на папе-
рових та електронних носіях завдяки фондам наукової бібліотеки, веб-ресурсам Інституту. 

На 01.06.2021 року загальний фонд бібліотеки налічує більше 2500 примірників. З них – 
204 примірники періодики.

Упродовж 2021 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» для організації освітнього процесу створено єдину ос-
вітньо-цифрову екосистему, що поєднує інтелектуальний, науковий, професійний, освіт-
ній, технологічний потенціал суб’єктів мережевого освітньо-цифрового середовища та 
передбачає використання цифрових, андрагогічних, акмеологічних та інтерактивних тех-
нологій у віртуальному просторі.

Єдина освітньо-цифрова екосистема включає: LMS «Профосві-
та», інформаційно-аналітичний ресурс «Методична скарбничка», 
хмарний сервіс Microsoft Teams платформи Office 365, Віртуальну 
школу педагогічного коучингу, онлайн консультпункт «Новітні ви-
робничі технології», Консалтинговий центр, цифрові освітні курси, 
цифрові програмно-методичні комплекси, персональні веб-ре-
сурси викладачів тощо. Професійна значущість використання LMS 
«Профосвіта» (https://profosvita.org) як освітньо-цифрового середовища 
полягає в трансформації її від лінійної до мережевої (кластерної) моделі 
розвитку ключових, предметних і міжпредметних компетентностей, формування європей-
ських цінностей та вдосконаленні зовнішніх комунікацій між надавачами освітніх послуг, 
їхніми замовниками та ключовими стейкґолдерами, формування навичок використовувати 
цифрові засоби, нарощувати обсяги інформації, створювати власні цифрові продукти.
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Центром адміністрування Microsoft 365 при-
значено 500000 безкоштовних ліцензій для  
викладачів та 1000000 для здобувачів освіти.

Публічність інформації про діяльність Ін-
ституту забезпечується згідно з Законом України 
«Про освіту» (стаття 30 «Прозорість та інформа-
ційна відкритість закладу освіти»), наказом Мі-
ністерства освіти і науки України від 19.02.2015 р.  
№ 166 «Деякі питання оприлюднення інформації 
про діяльність вищих навчальних закладів». Так,  
у 2020 р. створено новий сайт БІНПО (http://
binpo.com.ua/), який повністю відповідає су-
часним вимогам, як до контенту (представлено 
загальну нормативну базу Інституту, інформацію 
для ключових стейкхолдерів, здобувачів освіти, 
інформацію про освітні кластери структурних під-
розділів інституту тощо), так і до інтерферфейсу 
користувача (зручна навігація, динамічність, еле-
менти зворотного зв’язку тощо). 

Діяльність інституту широко представлена у со-
ціальних мережах, зокрема ресурсами структур-
них підрозділів та власних сторінок НПП Інституту 
у мережі Facebook.



14

Науково-педагогічні працівники БІНПО досліджують питання, пов’язані з підвищенням 
ефективності та якості системи безперервної освіти педагогів професійної та фахової пе-
редвищої освіти в контексті розроблення і впровадження компетентнісно орієнтованих мо-
делей підвищення кваліфікації. 

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти Державного закладу вищої 
освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України вперше розроблено, експеримен-
тально перевірено і впроваджено в систему підготовки педагогів компетентнісно орієн-
товані моделі підготовки компетентного, інноваційного, умотивованого, конкурентоспро-
можного педагога професійної освіти в умовах сталого розвитку. Реалізацію компетентнісно 
орієнтованих моделей професійного розвитку педагогів спрямовано на перетворення ін-
дивідуально-особистісних, діяльнісних та соціокультурних перетворень в структурі особи-
стості й професіонала в їх цілісності та взаємозумовленості, на розвиток профілів базових 
компетентностей, зокрема ключових, інтегрованих, загальнопрофесійних і професійних.

У конкурсному відборі для виконання y 2021 р. наукових досліджень з проблем розвитку 
освіти, що потребують невідкладного розгляду.

Відповідно до Указу Президента України «Про 
Цілі сталого розвитку України на період до  
2030 року» від 30 вересня 2019 р. № 722, Програ-
ми діяльності Кабінету Міністрів України, затвер-
дженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 червня 2020 р. № 471, та з метою реалізації 
пріоритетів державної політики у сфері освіти  
і науки, Національна академія педагогічних наук 
України провела конкурсний відбір для вико-
нання у 2021 р. наукових досліджень з проблем 
розвитку освіти, що потребують невідкладного 
розгляду. 

БІНПО увійшов в сімку тих закладів, які впродовж 2021 року виконуватимуть прикладні 
дослідження з проблем розвитку освіти, що потребують невідкладного розгляду. 

НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної 
освіти в умовах сталого розвитку» (0121U108611, 2021 р).

Обрані замовниками освітніх послуг компетентнісно орієнтовані моделі підвищення ква-
ліфікації (одноетапна, двоетапна, триетапна) ураховують форми і терміни навчання, обся-
ги і зміст освітньо-професійних програм та категорію замовників освітніх послуг, зокрема  

4. КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНІ МОДЕЛІ ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ



15

викладачі професійно-теоретичної підготовки, 
майстри виробничого навчання, старші майстри 
закладів професійної освіти. Основними формами 
навчання фахівців є: 1) очна форма; 2) дистанційна 
форма; 3) очно-дистанційна форма з використан-
ням технологій дистанційного навчання; 4) заочна 
форма; 5) індивідуальна (педагогічний патронаж, на 
робочому місці (на виробництві).

З урахуванням інноваційних освітніх викликів, 
запитів замовників освітніх послуг, роботодавців  
і ключових стейкголдерів розроблено інноваційну 
компетентнісно орієнтовану модель професійно-
го розвитку педагогів фахової передвищої освіти.  
З 2020 по квітень 2021 року 3270 осіб педагогічних 
працівників фахової передвищої освіти пройшли навчання за інноваційною компетент-
нісно орієнтованою моделлю професійного розвитку, із них 2177 осіб – за дистанційною 
моделлю навчання, 1099 осіб – за очною моделлю навчання.

Розроблена авторська короткотермінова варіативна програма «Розвиток професійних 
(предметних) компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої 
освіти» та успішно апробовано в закладах фахової передвищої освіти на основі угод про 
співрацю. Для науково-методичного супроводу професійного розвитку фахівців розробле-
но цифровий програмно-методичний комплекс «Розвиток професійних (предмет-
них) компетентностей педагога фахової передвищої освіти в умовах діджиталізації»,  
що включає робочі навчальні програми спецкурсів «Менеджмент і лідерство в освіті дорос-
лих», «Методика викладання фахових дисциплін», «Основи андрагогіки. Особливості робо-
ти із здобувачами фахової передвищої освіти», «Інклюзія. Робота із студентами з особливи-
ми освітніми потребами», «Цифрові технології в освіті». Матеріали комплексу можуть бути 
опановані замовниками освітніх послуг в off-line і on-line режимах та всебічно сприятимуть 
розвитку їхньої андрагогічної, інклюзивної, управлінської, методичної, цифрової компе-
тентностей у системі формальної, неформальної та інформальної освіти. 

У 2021 році відкрито набір в авторські школи, студії 
для педагогічних працівників за напрямом 01 «Осві-
та», педагогічних працівників професійної (професій-
но-технічної) і фахової передвищої освіти:

1. Школа лідерів професійної освіти (розробники 
Сидоренко В.В., Єрмоленко А.Б.);

2. Школа передового педагогічного досвіду (роз-
робники Сидоренко В.В., Горлова Г.Г);

3. Школа педагогічного коучингу (розробник Ха-
рагірло В.Є.);

4. Оnline студія цифрових технологій (розробники 
Сахно О.В., Грядуща В.В.);

5. Студія корпоративного тимбілдингу (розроб-
ник Лукіянчук А.М.);

6. Школа розвитку фахової майстерності педагога 
(розробники Денисова А.В., Шевчук С.С.).

Навчання за програмою авторських шкіл організо-
вано на засадах компетентнісного підходу.
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З метою забезпечення якості освітнього процесу уперше в системі професійної (про-
фесійно-технічної) освіти започатковано діяльність Школи педагогічного коучингу. Так,  
у 2020 р. уперше в системі професійної (професійно-технічної) освіти двадцять п’ять пе-
дагогічних працівники Рівненської області пройшли навчання, набули нові знання, здобу-
ли додаткові фахові компетентності у Школі педагогічного коучингу. Кількість слухачів 
у 2021 р. склала 68 осіб.

Основна роль школи полягає в наданні адресної допомоги окремому педагогу чи групі, 
пропагуванні кращих освітніх практик з метою вирішення існуючих професійних проблем, 
стимулюванні та підтримці творчих потенційних можливостей, а також формуванні на-
станов на сталий саморозвиток фахівця в професійній діяльності.

Розроблено та успішно апробовано Експери-
ментальну навчальну програму розвитку пси-
холого-педагогічної компетентності слухачів 
школи, що містить науково-обґрунтований зміст 
для безперервного професійного саморозвитку  
і самовдосконалення педагога впродовж життя за 
допомогою коучингових та селф-коучингових тех-
нологій та спрямована на набуття педагогами нових 
професійних знань, розвиток додаткових фахових 
компетентностей, які забезпечують успішне вико-
нання нових професійних ролей та функцій.

На освітній платформі БІНПО «Профосвіта» діє 
консультаційний пункт Віртуальної школи педаго-
гічного коучингу.

Для організації самостійної роботи учасників 
школи було розроблено й апробовано Робочий зо-
шит «Педагогічний коучинг як технологія підготов-
ки майбутніх кваліфікованих робітників». Учасники 

успішно розробили та захистили індивідуальні проєкти за темою «Проєктування та реа-
лізація власної траєкторії професійного успіху», підготовка проєктів створює умови для 
самовдосконалення у найближчій та подальшій перспективах, підвищує мотивацію тих, хто 
навчається.

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, діяль-
ності 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 про-
дуктів у формі авторських персонал-технологій, методів навчання, кейсів та технологічних 
портфоліо (на 39,5%);

• збільшення активності педагогів у заходах міжкурсового періоду, включаючи конферен-
ції, 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, все- 
українському рівнях (збільшено на 27 %).
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Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в Інституті  сприяє наявність бази 
даних з основних напрямів діяльності:

- формування контингенту слухачів курсів ПК, здобувачів вищої освіти та організації 
освітнього процесу;

- формування навчального навантаження науково-педагогічних працівників;
- моніторинг та аналіз успішності слухачів курсів ПК, здобувачів вищої освіти.
Процес формування інформаційної бази моніторингу якості має безперервний, цикліч-

ний (спрямовуватися на постійне поповнення інформаційної бази відповідними кількіс-
но-якісними показниками), адаптивний (змінний як за кількістю, так і за складом показників 
відповідно до коригування мети й індикаторів стратегії об’єкта) характер.

Формування підсистеми аналітичного забезпечення здійснюється на основі аксіологічно-
го, атрибутивного, івент-аналізу, контент-аналізу, праксеологічного, проблемного, систем-
ного, ситуаційного, стратегічного, операційного, SWOT-аналізу тощо.

Використання технологій моніторингу та оцінювання задоволеності замовників освіт-
ніх послуг та ключових стейкґолдерів допомагає забезпечити якість підвищення кваліфіка-
ції фахівців та досягти конкурентних переваг на ринку освітніх послуг. Проведено дорадчий 
моніторинг, який, за визначенням програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ повинен бути 
сфокусованим на вивченні роботи партнерства, плануванні та реалізації запланованих за-
ходів, пріоритетах, методології, виконанні завдань та досягненні результатів. 

Контингент слухачів. Відповідно до плану-графіку у 2021 році за держбюджетом про-
ходять підвищення кваліфікації 3 категорії слухачів: майстри виробничого навчання, ви-
кладачі професійно-теоретичної підготовки та старші майстри ЗП(ПТ)О в обсязі 2000 осіб із  
17 областей України і м. Київ.

5. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
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Відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників держав-
них закладів професійної (професійно-технічної)  освіти України на 2021 рік виконано  
в повному обсязі план по зарахуванню слухачів (зараховано 2000 осіб, відраховано  
4 особи у зв’язку зі смертю; див. табл. 5.1.).

За кошти фізичних/юридичних осіб пройшли підвищення кваліфікації 1750 осіб, із них – 
113 за програмою «Персонал, який залучається до професійного навчання на виробництві» 
(таблиця 5.2.).

Схема 5.1. Зарахування/випуск, держбюджет

№ з/п Категорії слухачів
Кількість  
слухачів

(зараховано)

Кількість  
слухачів

(випущено)
Форма навчання

1 2 3 4 5

11
Старші майстри закладів 
професійної (професійно- 
технічної) освіти

28 28 Заочна

39 38 Очно-дистанційна

22

Майстри виробничого  
навчання закладів  
професійної (професій-
но-технічної) освіти

438 438 Заочна

782 782 Очно-дистанційна

25 25 Очна

33

Викладачі професійно-тео-
ретичної підготовки закладів 
професійної (професійно- 
технічної) освіти

258 257 Заочна

393 391 Очно-дистанційна

37 37 Очна

Разом: 2000 1996

Зарахування/випуск, держбюджет
Таблиця 5.1.
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Схема 5.2. Зарахування/випуск, госпрозрахунок

№ з/п Категорії слухачів
Кількість  
слухачів

(зараховано)

Кількість  
слухачів

(випущено)
Форма навчання

1 2 3 4 5

1 Педагогічні працівники  
фахової передвищої освіти 1116 1116 Дистанційна

2 Директори і заступники 
директорів 26 26

3 Школа педагогічного 
коучингу 67 67 Дистанційна

4 Старші майстри 6 6 Очно-дистанційна

5

Майстри виробничого  
навчання закладів  
професійної  
(професійно-технічної) 
освіти

172 172 Дистанційна
7 7 Заочна
2 2 Очна 

5 5 Очно-дистанційна

6

Викладачі професійно- 
теоретичної підготовки  
закладів професійної  
(професійно-технічної) 
освіти

231 231 Дистанційна

2 2 Заочна

3 3 Очно-дистанційна

7
Персонал, який залучається 
до професійного навчання 
на виробництві

113 113 Дистанційна

Разом: 1750 1750

Зарахування/випуск, госпрозрахунок
Таблиця 5.2.
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У 2021 році за програмою «Персонал, який залучається до навчання на виробни-
цтві» пройшли підвищення кваліфікації співробітники підприємств ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ  
КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ», ПрАТ «СУХА БАЛКА», м. Кривий Ріг, КП «Швидкісний 
трамвай», ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» та інші. 

Статистику запланованих і фактичних показників за роками демонструє схема 5.3.

Схема 5.3. Статистика запланованих і фактичних показників підвищення  
кваліфікації за кошти фізичних та юридичних осіб

У межах моніторингу якості на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної 
освіти (БІНПО) щорічно (з 2015 р. і по теперішній час) проводяться репрезентативні моні-
торингові дослідження й оцінювання рівня задоволеності замовників (споживачів) 
освітніх послуг підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О, які спрямовуються 
на отримання даних про кількісно-якісні показники задоволеності різних категорій 
слухачів та аналіз їхньої динаміки.

Моніторингові дослідження організовуються відповідно до річних планів, якими визна-
чаються види, етапи проведення моніторингових досліджень, зміст заходів, терміни вико-
нання, безпосередніх виконавців та відповідальних осіб.

До проведення моніторингових досліджень якості професійного розвитку фахівців 
шляхом формальної і неформальної освіти залучались навчально-методичні центри про-
фесійно-технічної освіти у Волинській, Закарпатській, Донецькій, Дніпропетровській, Жи-
томирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, 
Чернігівській, Черкаській, Херсонській, Харківській областях та НМК у м. Київ, керівники  
і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти тощо.

Результати моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної (про-
фесійно-технічної) освіти затребувані у щорічному плануванні роботи Інституту, зокрема, 
аналітичні матеріали за результатами моніторингових досліджень сприяють встановленню 
науково обґрунтованих загальних тенденцій, визначенню абсолютних та відносних значень 
показників, їх кількісно-якісному аналізу, слугують досягненню цілей з поліпшення якості 
освіти і якості освітньої діяльності з підвищення кваліфікації та є підґрунтям для прийняття 
виважених управлінських рішень.
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Кількісні абсолютні та відносні показники дають можливість здійснити їх оперативне  
коригування та підвищити рівень задоволеності замовників (отримувачів) освітніх послуг. 

На офіційному сайті БІНПО відкрито рубрику «Онлайн-опитування щодо забезпечен- 
ня якості освіти». Розміщено анкети для опитування науково-педагогічних працівни-
ків, слухачів курсів підвищення кваліфікації, роботодавців, здобувачів вищої освіти.

Результати вихідного опитування науково-педагогічних працівників, слухачів 
курсів підвищення кваліфікації, роботодавців, здобувачів вищої освіти у вересні- 
початку жовтня 2021оприлюднено на сайті БІНПО (рубрика «Моніторинг якості осві-
ти та освітніх послуг»).
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Аналіз результатів зовнішнього моніторингу за показниками якості освітньої діяльно-
сті на курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О у 2021 році та його графічна  
інтерпретація (рис. 5.4.) свідчать про коливання середніх значень показників якості у ме- 
жах достатнього (3,5≤P_і<4,5) та високого рівнів (4,5≤P_і≤5)

Інтегральний показник якості освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації 
фахівців у галузі П(ПТ)О (I) виступає узагальнювальною оцінкою, яка ураховує вагові кое-
фіцієнти показників. Аналіз інтегрального показника якості освітньої діяльності на курсах 
підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О за результатами зовнішнього моніторин-
гу дозволяє відзначити cуттєво підвищення показників у 2019 р., 2020 р. (І = 4,59 (2019 р.),  
І = 4,62 (2021 р.).

Для статистичної автоматичної обробки даних розроблено таблиці, діаграми, здійснено 
розрахунки за допомогою програм MS Excel, Statistica SPSS.

Запроваджена для дослідження означених питань комплексна анкета «Вивчення  
запитів і потреб замовників освітніх послуг» має за мету з’ясувати очікування замовни-
ків (споживачів) та визначити рівень якості надання освітніх послуг на курсах підвищення 
кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О. Анкета складається із вступної, основної (змістової), 
демографічної частин; основна частина структурована за групами оцінки задоволеності 
якістю організації та проведення курсів, змісту програми підвищення кваліфікації, системи 
взаємовідносин.

Самооцінку слухачами розвитку ключових компетентностей на курсах підвищення ква-
ліфікації під час опанування змістових модулів освітньо-професійних програм підвищення 
кваліфікації у 2021 р. представлено наступним чином (рис. 5.5.). 

Рис. 5.4. Аналіз результатів зовнішнього моніторингу за показниками якості  
освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О  

у 2020 році
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Аналіз отриманих даних показників кластеру системи міжособистісних відносин  
«викладач-слухач» свідчить, про позитивну оцінку задоволеності замовників (споживачів) 
освітніх послуг роботою викладацького складу на курсах підвищення кваліфікації, що також 
підтверджується висловленням схвальних відгуків щодо конкретних викладачів.

Переважна більшість опитаних (85,7 %) вважає, що рівень їхнього фахової компетентності 
після закінчення курсів підвищення кваліфікації як форми безперервної освіти суттєво під-
вищився; 13,5% респондентів обрали варіант «підвищився несуттєво»; лише 0,8 % вважає, 
що залишилась без змін (рис.5.6.). 

Рис. 5.5. Самооцінка слухачами розвитку ключових компетентностей на курсах 
підвищення кваліфікації

Рис 5.6. Рівень фахової компетентності фахівців після проходження курсів  
підвищення кваліфікації
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З отриманими результатами також корелюють результати діагностики загального рівня 
досягнення результатів навчання на курсах підвищення кваліфікації слухачів. Зазначимо, 
що із 625 респондентів 97,5% опитаних вказали на практичну орієнтацію занять, бажання 
використовувати отримані знання, сформовані вміння і навички у своїй подальшій профе-
сійній діяльності, 2,5% – затруднились відповісти (рис.5.7.).

Найбільш продуктивними респонденти вважають такі форми формальної освіти  
(рис. 3.6.): обмін перспективним досвідом роботи (85,8%), семінарські заняття 71,6%, теоре-
тичні заняття, лекції (67,6%), самостійна робота за індивідуальною освітньою траєкторією 
(51,5 %), тренінги, майстер-класи (45,4 %), науково-дослідна робота під керівництвом викла-
дача (26,9 %).

Інтенсивність (напруженість) освітнього процесу в цілому вважають оптимальною 81,8%, 
дуже високою – 18,2%.

Рис. 5.7. Діагностика практичної спрямованості на курсах підвищення кваліфікації

Рис. 5.8. Продуктивні форми формальної освіти для безперервного розвитку  
фахівців
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У вересні 2021 року проводиться фінішний моніторинг.
Онлайн-опитування здійснюється за такими блоками питань: якість змістового напов-

нення курсів підвищення кваліфікації, якість організації освітнього процесу на курсах, 
якість результатів підвищення кваліфікації, якість психологічного комфорту під час проход-
ження курсів підвищення кваліфікації. Упродовж вересня-початку жовтня в опитуванні взя-
ли участь 357 слухачів.

Аналіз опитування слухачів курсів підвищення кваліфікації засвідчив наступне:
- після закінчення курсів підвищення кваліфікації слухачі відчувають потребу у знан-

нях, уміннях та компетенціях з питань, що стосуються трудових відносин і охорони праці  
в професійній освіті, педагогічного менеджменту, психології професійної діяльності, іннова-
ційних технологій у закладі професійної освіти, цифровізації освітньої діяльності; 

Самооцінку слухачами розвитку ключових компетентностей  
на курсах підвищення
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- затребуваним виявлено модуль «Основи андрагогіки (технології навчання дорослих 
учнів», що на сьогодні не введений у навчальні плани підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників ЗП(ПТ)О;

- особливу потребу слухачі курсів підвищення кваліфікації відчувають у знаннях, умін-
нях і компетенціях з питань цифровізації освітньої діяльності та використання цифрових 
технологій;

- серед форм організації освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації домі-
нуючими виявлено дистанційну (33,3 %) та очно-дистанційну (30,5 %);

- значна кількість респондентів (31,7 %) висловилася за змішаний формат проведен-
ня занять (дистанційно та очно), 29,4 % опитаних хочуть проходити курси на базі БІНПО  
і 25,5 % слухачів хочуть працювати на курсах виключно у дистанційному форматі;

-  переважна більшість опитаних відмітили позитивну оцінку роботи викладачів  
і тьюторів груп на курсах підвищення кваліфікації, якість організації освітнього процесу, на-
вчально-методичний супровід занять;

- рівень психологічної комфортності під час занять відмітили як високий – 28,9 % опи-
таних, як достатній – 65 % респондентів, близько 6 % учасників освітнього процесу відміти-
ли як середній.
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Опитування здобувачів вищої освіти проводилося у вересні 2021 року. Мета опитуван-
ня: вивчення якості організації освітнього процесу при підготовці здобувачів вищої освіти 
освітнього ступеня «Бакалавр» і «Магістр» у Білоцерківському інституті неперервної про-
фесійної освіти. До опитування було залучено здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр»  
(16 %) та «Магістр» (84 %) за трьома освітньо-професійними програмами:

- Педагогіка вищої школи – 24 %;
- Менеджмент – 24 %;
- Психологія 52 %.
Аналіз опитування здобувачів вищої освіти дозволив зробити  висновки:
- 96 % опитаних заявили про створені належні умови в БІНПО для реалізації можливо-

стей здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності та успішного 
працевлаштування;

- найбільш вагомими аспектами забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії здо-
бувачів вищої освіти у БІНПО виявлено форму навчання (44 %) та врахування викладачами 
індивідуальних запитів та професійних потреб здобувачів вищої освіти (36 %);

- понад 96 % студентів задоволені рівнем інформаційної підтримки у БІНПО та відпо-
відним навчально-методичним забезпеченням;
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- оптимальність розподілу часу на вивчення навчальних дисциплін за освітньо-про-
фесійною програмою, про що заявили понад 96 % опитаних;

- достатній рівень практичної складової під час вивчення навчальних дисциплін, що 
також підтвердили близько 96 % респондентів;

- своєчасність залучення до освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти 
необхідної кількості педагогів-практиків, що відмітили майже 100 % опитаних здобувачів 
освіти.

Упродовж вересня 2021 року було проведено онлайн-опитування науково-педагогіч-
них працівників БІНПО. 

Аналіз опитування науково-педагогічних працівників засвідчив наступне:
- переважна більшість опитаних 82,6% задоволені умовами праці у БІНПО, 13,8 % – ча-

стково задоволені;
- в умовах епідемічних обмежень відбулася переоцінка використовуваних засобів 

навчання. 72,4 % опитаних зазначили у свої відповідях, що єдина цифрова екосистема Інсти-
туту дозволяє активно використовувати інноваційні освітні технології, 20,7 % респондентів 
відмітили ефективність роботи в навчальних аудиторіях, які обладнані сучасною технікою;

- 51,7% опитуваних вказали що це саме офіційний сайт Інституту є основним способом 
інформування науково-педагогічних працівників, по 13,8% респондентів вказали соціальні 
мережі та наради;

- серед основних технологій навчання, які використовують науково-педагогічні пра-
цівники БІНПО на заняттях визначено: інтерактивні технології (27,6 %), цифрові технології 
(20,7 %), кейс-метод (17,2 %), проблемні технології (13,8 %); 

- до основних форм, які реалізуються в освітньому процесі БІНПО, науково-педагогіч-
ні працівники віднесли: навчальні і тематичні дискусії (34,5 %), лекції (24,1 %), практичні за-
няття (13,8 %), ділові ігри та майстер-класи (по 6,9 %);

- майже 100 % опитаних зазначили, що в БІНПО реалізується принцип людино(студен-
то)центризму та реалізується політика дотримання принципів академічної доброчесності

Опитування роботодавців, ключових зовнішніх і внутрішніх стейкголдерів прово-
диться у БІНПО систематично. Результати опитування засвідчили:
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- аналіз блоку запитань анкети, який стосується оцінки компетентностей, розвиток 
яких забезпечують освітньо-професійні програми показує, що є необхідність постійного 
удосконалення освітньо-професійних програм, оскільки 20% респондентів вважають що 
програма лише частково забезпечує формування тих компетентностей, які потрібні фахів-
цеві для ефективної роботи;

- на належну якість та відповідність роботодавців освітньо-професійних програм вка-
зує те, що 100% опитуваних вважають що підготовка фахівців за освітньо-професійними 
програмами «Менеджмент», «Педагогіка вищої школи» та «Психологія» є актуальною та не-
обхідною, випускники БІНПО здатні ефективно працювати в колективі, є комунікабельними 
та соціально-активними. Також роботодавці зацікавлені у прийомі на роботу випускників 
БІНПО.

Результати моніторингу якості освіти та освітніх послуг у БІНПО регулярно оприлюдню-
ються на засіданнях Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти  
у БІНПО, доводяться до відома адміністрації закладу освіти, науково-педагогічних працівни-
ків з метою подальшого підвищення якості організації освітнього процесу та надання освіт-
ніх послуг в Інституті. 

Систематичний моніторинг якості освітніх послуг дає можливість стверджувати 
про відповідність альтернативних моделей, форм підвищення кваліфікації змісту 
потребам і запитам замовників освітніх послуг, доцільність технологій формальної  
і неформальної освіти.

З метою реалізації Стратегії інтернаціоналізації вищої освіти НАПН України, метою якої 
є підвищення рівня інтернаціоналізації та покращення якості міжнародного науково- 
дослідницького співробітництва в галузі наук про освіту, педагогіки і психології, під-
вищення конкурентоспроможності студентів, викладачів та вчених на внутрішньому 
та міжнародному ринку праці, міжнародне стажування в контексті глобальних освіт-
ніх трендів розвитку науки, залучення до  кращих світових практик, підвищення яко-
сті освіти у відповідності з міжнародними освітніми стандартами, у БІНПО спланова  
і реалізується низка заходів:

• Підвищення рівня інтернаціоналізації та покра-
щення якості міжнародного науково-дослідницького 
співробітництва в галузі наук про освіту, педагогіки і пси-
хології, підвищення конкурентоспроможності студентів, 
викладачів та вчених на внутрішньому та міжнародному 
ринку праці;

• збільшення кількості та покращення якості акаде-
мічних публікацій у зарубіжних виданнях, зокрема спіль-
но з іноземними партнерами;

• створення сприятливих умов для «інтернаціона-
лізації вдома» з використанням сучасних цифрових тех-
нологій; 

• розроблення системи взаємодії з іноземними 
членами та почесними докторами у контексті їх залучен-
ня до співпраці; 

6. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО
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• удосконалення механізмів популяризації діяльності БІНПО на міжнародному рівні; 
• організація міжнародних наукових заходів, зокрема конференцій, семінарів, симпо-

зіумів, конгресів, Е-конференцій, вебінарів тощо;
• міжнародне стажування в контексті глобальних освітніх трендів розвитку науки, за-

лучення до кращих світових практик, підвищення якості освіти у відповідності з міжнарод-
ними освітніми стандартами;

• Здійснення обміну науковцями, аспірантами, магістрантами та студентами в рамках 
співпраці тощо.

Міжнародна наукова співпраця здійснюється у рамках міжнародних угод, меморанду-
мів про науково-педагогічну співпрацю: Республіканський інститут професійної освіти 
м. Мінськ, Республіка Білорусь; Краківська Академія ім. А.Фрича Моджевського м. Краків, 
Польща; Мінський державний професійно-технічний коледж кулінарії м. Мінськ, Республіка 
Білорусь; Філіал АО «Національний центр підвищення кваліфікації «Орлеу» «Інститут підви-
щення кваліфікації педагогічних працівників по Жамбильській області» Республіка Казах-
стан; Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna Sikorskiego 4, 43-300 Bielsko-Biała, Польша; 
Краківська Академія ім. А.Фрича Моджевського м. Краків, Польща, Рar University College,  
Республіка Хорватія, Juraj Dobrila University of Pula, Республіка Хорватія.

Міжнародні зв’язки БІНПО постійно поглиблюються та розширюються за напрямами 
співробітництва із закордонними партнерами. У зарубіжних наукових виданнях Польші, 
Німеччини, Латвії, Білорусі, Казахстану публікуються наукові статті викладачів БІНПО. 
Відповідно у збірниках міжнародних конференцій, які щорічно проводять кафедри БІНПО, 
публікуються тези педагогів Азербайджана, Біларусі, Грузії, Казахстану, Латвії, Естонії, Поль-
щі, США, Фінляндії, тощо.

У рамках підписаних угод із закордонними закладами освіти науково-педагогічні праців-
ники беруть участь у міжнародних конференціях, семінарах; круглих столах, проходять ста-
жування в закордонних закладах освіти.

З 27.09.2020 по 02.10.2020 року  
9 науково-педагогічних працівники 
пройшло міжнародне науково-педа-
гогічне стажування у м. Пула, Респу-
бліка Хорватія, на базі Juraj Dobrila 
University of Pula.

01.06.2021 у Білоцерківському ін-
ституті неперервної професійної 
освіти підписано угоду про міжна-
родне співробітництво з E-SCIENCE 
SPACE (Республіка Польща).

E-SCIENCE.SPACE – консалтингова 
компанія у сфері публікаційної діяльно-
сті. Компанія об’єднує висококваліфікованих фахівців, що працюють на засадах додержан-
ня принципів академічної доброчесності, міжнародних та європейських стандартів якості 
щодо супроводження публікаційної активності науковців. Співпраця із європейськими 
закладами освіти, фахівцями світового рівня, а також використання сучасного та гнучкого 
підходу в управлінні проєктами надає можливість реалізовувати надскладні публікаційні 
завдання та повністю задовольняти вимоги наукової спільноти щодо отримання якісного 
наукового консалтингу у сфері наукометрії.
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У червні 2021 році Білоцерківський інсти-
тут неперервної професійної освіти вперше  
виступив співорганізатором Міжнародно-
го стажування «Інновації у сфері вищої, 
професійної (професійно-технічної) і фа-
хової передвищої освіти в умовах цифро-
вої трансформації» на базі Варненського 
вільного університету імені Чорноризця 
Храбра (Болгарія). У стажуванні взяли участь 
12 науково-педагогічних працівників БІНПО 
У рамках Міжнародного стажування науко-
во-педагогічні працівники Білоцерківського 
інституту неперервної професійної освіти 
ДЗВО «УМО» НАПН України ознайомилися із 
системою роботи та досвідом підготовки 
фахівців у Варненському вільному універси-
теті імені Черноризця Храбра. Також ознайо-
милися з досвідом роботи Коледжем туризму 
при Економічному університеті «COLLEDGE  
OF TOURISM – VARNA» та Вищої школи менедж-
ментуу М.Варна. 

Науково-педагогічні працівники БІНПО от-
римали сертифікат про проходження між-
народного стажування (6 ЄКТС-кредити) за 
підписами організаторів та співорганізаторів 
конференції, англомовний додаток до нього 
за напрямом професійної діяльності учасника.

Із 27.09.2020 по 02.10.2020 року 9 науко-
во-педагогічних працівників Білоцерківсько-
го інституту неперервної професійної осві-
ти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 
НАПН України у межах програми академіч-
ної мобільності пройшли міжнародне на-
уково-педагогічне стажування у м. Пула 
(Республіка Хорватія) на базі Juraj Dobrila 
University of Pula.
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У 2021 р проведено низку всеукраїнських 
науково-практичних семінарів та конфе-
ренцій за тематикою науково-дослідної 
роботи та актуальних питань професійної 
підготовки конкурентоздатних робітників  
в умовах євроінтеграції освіти. 

У 2021 році колективом БІНПО організо-
вано і проведено: міжнародна конферен- 
ція – 2, усеукраїнський Оpen-Space-1, усе- 
українська конференція – 2, участь у роботі 
міжнародних виставок – 4, регіональні нау-
ково-практичні семінари – 4, інше – 2 (круг-
лих столів – 1, педагогічна студія – 1).

Упродовж першого півріччя 2021 року 
організовано та проведено міжнародні 
та всеукраїнські наукові заходи:

• Усеукраїнський Open Space «Мо-
бінг і булінг: дві сторони одного процесу»  
(11 лютого 2021 року) на базі Білоцерків-
ського інституту неперервної професійної 
освіти відбувся.

У заході взяло участь понад 120 учас-
ників. У відкритому просторі працювали 
педагогічні працівники, методисти, пси-
хологи, заступники директорів Київської, 
Закарпатської, Черкаської, Черніговської 
і Херсонської областей та здобувачі вищої 
освіти БІНПО. 

1. 30 вересня 2021 року на базі Біло-
церківського інституту неперервної про-
фесійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України 

7. ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ



33

відбулась Усеукраїнська науково-практична 
інтернет-конференція «Інноваційні техноло-
гії при підготовці фахівців транспортної га-
лузі» за участі і підтримки Асоціації державних 
закладів професійно-технічної освіти України 
залізничного профілю.

Учасниками Всеукраїнської інтернет-конфе-
ренції стали науково-педагогічні працівники 
закладів вищої та професійної освіти, методис- 
ти обласних навчально-методичних центрів 
професійно-технічної освіти, педагогічні пра-
цівники закладів професійної та фахової передвищої освіти, роботодавці і ключові стей-
кголдери. Усього в конференції взяло участь 142 учасники з 10 областей України. До участі 
залучено 15 науковців, які виступили з доповідями та взяли участь у обговоренні питань.

Серед ключових стейкголдерів – Асоціація державних закладів професійно-технічної 
освіти України залізничного профілю. 

• Еducational space «Удосконалення су-
часних моделей підвищення кваліфікації 
педагогів професійної освіти в умовах ста-
лого розвитку» (21 квітня 2021 року). У рам-
ках роботи Дванадцятої міжнародної виставки  
«Сучасні заклади освіти».

У роботі взяли участь науков-педагогічні, пе-
дагоги професійної і фахової передвищої осві-
ти, управлінці, здобувачі освіти, роботодавці  
з Білої Церкви, Києва, Одеси, Миколаєва, Черні-
гова, Полтави, Кропивницького, Дніпра, Черкас, 
Сум та інших міст та регіонів України.

101 точка підключення в середовищі Google 
Meet, синхронна трансляція на YouTube-каналі (176 учасників), неймовірна активність  
у чаті, численні коментарі та слова щирого захоплення від замовників (споживачів) освітніх 
послуг мотивують та надихають колектив БІНПО на організацію подібних заходів.

• Віртуальна екскурсія «Особливості 
організації трудових відносин і охорони 
праці в умовах пандемії в закладах про-
фесійної (професійно-технічної) освіти»  
(22 квітня 2021 року). У рамках роботи Дванад-
цятої міжнародної виставки «Сучасні заклади 
освіти».

У віртуальній екскурсії взяли участь науково- 
педагогічні працівники БІНПО, педагоги профе-
сійної і фахової передвищої освіти, управлін-
ці, здобувачі освіти, роботодавці з Києва, Білої 
Церкви, Одеси, Миколаєва, Чернігова, Полтави, 
Кропивницького, Дніпра, Черкас, Сум, Кривого  
Рогу та інших міст та регіонів України. 
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Під час проведення заходу було заповнено максимальну кількість місць у віртуально-
му кабінеті – 101 точка підключення в середовищі Google Meet, синхронна трансляція на 
YouTube-каналі (191 учасник), активність учасників у чаті, численні коментарі та слова щиро-
го захоплення від замовників (споживачів) освітніх послуг мотивують та надихають колектив 
БІНПО на організацію подібних заходів.

• Усеукраїнська науково-практична ін-
тернет-конференція «Сучасна парадигма 
освіти з охорони праці», присвячена Дню 
охорони праці в Україні. (27 квітня 2021 року).

Співорганізаторами інтернет-конференції 
виступили Навчально-методичний центр про-
фесійної освіти в Полтавській області, науково- 
виробничий журнал «Охорона праці».

Співорганізаторами інтернет-конференції 
ви-ступили Навчально-методичний центр про-
фесійної освіти в Полтавській області, науково- 
виробничий журнал «Охорона праці».

У конференції взяло участь 434 учасники, була 101 точка підключення на платформі Google 
Meet (підключались цілими закладами), понад 200 брали участь на YouTube БІНПО. За один 
день конференція мала на каналі YouTube БІНПО 844 перегляди.

У роботі конференції взяли участь педагоги, управлінці, здобувачі освіти, роботодавці  
з 22 областей України.

• Міжнародна науково-практична кон-
ференція з онлайн-трансляцією «Іннова-
ційні моделі розвитку науково-методич-
ної компетентності педагогів професійної  
і фахової передвищої освіти: досвід, про-
блеми, перспективи» (20 травня 2021 року).

У конференції взяли участь тематичні партне-
ри з шести країн (Польща, Болгарія, Німеччина, 
Грузія, Молдова та Індія) міжнародного освіт-
нього простору. 

Працювали 15 спікерів. Було зареєстровано 
624 учасники конференції – педагогічних і нау-
ково-педагогічних працівників закладів профе-
сійної (професійно-технічної) та фахової перед-
вищої освіти з 22 областей України.

До оргкомітету конференції надійшло 72 доповіді від вітчизняних та зарубіжних 
закладів освіти та наукових установ, які відповідно до 7 напрямів роботи конферен-
ції розподілено наступним чином (у % учасників, які подали тези).
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Регіональні науково-практичні семінари
• Регіональний науково-практичний семінар 

«Розвиток науково-методичної компетентності 
педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у сучасних умо-
вах» ( 21 квітня 2021 року)

У роботі науково-практичного семінару взяли участь 
понад 70 осіб із числа керівників, методистів, педаго-
гічних працівників закладів професійної (професій-
но-технічної) освіти Черкаської області.

Регіональний науково-практичний се-
мінар «Упровадження сучасних освітніх 
практик у процесі підготовки кваліфіко-
ваних робітників» (09 червня 2021 р.)

Семінар організовано та проведено у спів- 
праці з Навчально-методичним центром про-
фесійно-технічної освіти у Дніпропетровської 
області. 

Виступили із доповідями 14 спікерів.
Було зареєстровано 125 учасників семіна-

ру, зокрема педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти  
з Дніпропетровської, Полтавської, Харківської областей.

Трансляція семінару відбувалась у середовище GoogleMeet. Кількість підключень до тран-
сляції у ході виступів учасників семінару досягла понад 110.

Регіональна педагогічна студія: «Соці- 
альне становлення особистості в умо-
вах суспільних трансформацій: наукові 
підходи та сучасні практики» (29 квітня  
2021 року).

Зустріч була присвячена обговоренню 
проблем соціального становлення особи-
стості в сучасних умовах та охопила актуаль-
ні питання організації виховного процесу  
в ЗП(ПТ)О.

РЕГІОНАЛЬНІ ЗАХОДИ
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«Шляхи розвитку психолого-педагогіч-
ної компетентності педагогів ЗП(ПТ)О»  
(27 травня 2021 року).

У круглому столі взяли участь методисти, 
викладачі професійно-теоретичної підготов-
ки, майстри виробничого навчання Дніпро-
петровської, Харківської, Кіровоградської, 
Черкаської, Чернігівської областей.

Використанню інноваційних педагогічних 
технологій присвячено практично зорієнто-

вані виступи методиста Балуди Олени Володимирівни (Дніпровський регіональний центр 
профтехосвіти), викладачок Буцького політехнічного професійного ліцею, Черкаської об-
ласті Білик Ірини Дмитрівни і Лебідь Ольги Миколаївни та викладачів Гайворонського про-
фесійного аграрного ліцею Беник Олега Станіславовича, Гончарук Валерія Вікторовича.

Регіональний науково-практичний се-
мінар «Упровадження сучасних освітніх 
практик у процесі підготовки кваліфіко-
ваних робітників» (09 червня 2021 р.)

Семінар організовано та проведено у спів- 
праці з Навчально-методичним центром про-
фесійно-технічної освіти у Дніпропетровської 
області. 

Було зареєстровано 125 учасників семіна-
ру, зокрема педагогічних працівників закла-

дів професійної (професійно-технічної) освіти з Дніпропетровської, Полтавської, Харківської 
областей.

Проаналізовано питання організації професійної підготовки майбутніх кваліфікованих ро-
бітників за дуальною формою здобуття освіти на засадах компетентнісного підходу, упрова-
дження сучасних технологій навчання та новітніх виробничих технологій у професійну під-
готовку кваліфікованих робітників.

Регіональна педагогічна студія «Со- 
ціальне становлення особистості в умо-
вах суспільних трансформацій: наукові 
підходи та сучасні практики» (29 квітня 
2021 року).

Зустріч була присвячена обговоренню про-
блем соціального становлення особистості  
в сучасних умовах та охопила актуаль-
ні питання організації виховного процесу  
в ЗП(ПТ)О. 

До віртуального простору приєдналися педагогічні працівники Донецької, Дніпропетров-
ської, Житомирської, Київської, Луганської, Одеської, Херсонської, Черкаської областей, зо-
крема директори, заступники директорів, методисти, викладачі професійно-теоретичної 
підготовки, майстри виробничого навчання. Участь у заході взяли 112 осіб.

КРУГЛІ СТОЛИ
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Регіональний науково-практичний се-
мінар «Упровадження сучасних освітніх 
практик у процесі підготовки кваліфіко-
ваних робітників» (09.06.2021 р). 

Семінар організовано та проведено у спів- 
праці з Навчально-методичним центром 
професійно-технічної освіти у Дніпропе-
тровської області. 

У семінарі взяли участь педагоги із семи 
закладів освіти Дніпропетровської області. 

Було зареєстровано 125 учасників семінару, зокрема педагогічних працівників закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти з Дніпропетровської, Полтавської, Харківської 
областей.

Регіональний науково-практичний се-
мінар «Особистісний досвід як умова роз-
витку мотивації професійної діяльності 
педагога» (16 вересня 2021 року ) Тематич-
ним партнером семінару виступив Чорно-
морський морський коледж Одеського наці-
онального морського університету.

Учасниками регіонального семінару стали 
педагогічні працівники закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти Одеської об-
ласті, а також науково-педагогічні працівни-

ки Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 112 осіб. До участі в обгово-
ренні питань долучилися колеги з Київської, Луганської та Житомирської областей.

Регіональний науково-практичний се-
мінар «Упровадження перспективного 
педагогічного досвіду в закладах про-
фесійної (професійно-технічної) освіти»  
(23 вересня 2021 року) на базі Білоцерківсько-
го інституту неперервної професійної освіти 
ДЗВО «УМО» НАПН України, тематичним парт-
нером семінару виступив Новокаховський 
ДНЗ «ПТУ №14» (м. Нова Каховка, Херсон- 
ська обл.).

У заході взяли участь 142 особи це науково-педагогічні працівники БІНПО, педагогічні пра-
цівники ЗП(ПТ)О Херсонської області. До участі в обговоренні питань долучилися колеги  
з Вінницької, Полтавської, Кіровоградської та Харківської областей. 
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Участь у щорічних виставках «Сучасні заклади освіти», 
«Інноватика в сучасній освіті», «Освіта та кар’єра»

БІНПО щорічно долучається до запланованих НАПН України міжнародних виставках.
Упродовж 2021 року вже організовано та проведено 4 заходи у рамках міжнародних  

виставок, а саме «Сучасні заклади освіти»
• Еducational space «Удосконалення су-

часних моделей підвищення кваліфікації 
педагогів професійної освіти в умовах ста-
лого розвитку» (21 квітня 2021 року ). У рам-
ках роботи Дванадцятої міжнародної виставки  
«Сучасні заклади освіти».

У роботі взяли участь науков-педагогічні, пе-
дагоги професійної і фахової передвищої осві-
ти, управлінці, здобувачі освіти, роботодавці  
з Білої Церкви, Києва, Одеси, Миколаєва, Черні-
гова, Полтави, Кропивницького, Дніпра, Черкас, 
Сум та інших міст та регіонів України.

101 точка підключення в середовищі Google 
Meet, синхронна трансляція на YouTube-каналі (176 учасників), неймовірна активність у чаті, 
численні коментарі та слова щирого захоплення від замовників (споживачів) освітніх послуг 
мотивують та надихають колектив БІНПО на організацію подібних заходів.

Віртуальна екскурсія «Особливості орга-
нізації трудових відносин і охорони праці 
в умовах пандемії в закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти» (22 квітня 
2021 року). У рамках роботи Дванадцятої міжна-
родної виставки «Сучасні заклади освіти».

У віртуальній екскурсії взяли участь науко-
во-педагогічні працівники БІНПО, педагоги про-
фесійної і фахової передвищої освіти, управлін-
ці, здобувачі освіти, роботодавці з Києва, Білої 
Церкви, Одеси, Миколаєва, Чернігова, Полтави, 
Кропивницького, Дніпра, Черкас, Сум, Кривого 
Рогу та інших міст та регіонів України. 

Під час віртуальної екскурсії «Особливості 
організації трудових відносин і охорони праці 
в умовах пандемії в закладах професійної (про-
фесійно-технічної) освіти» обговорювалися 
такі актуальні питання, як: соціальний захист 
педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в умовах 
пандемії; використання електронного кабінету 
«охорона праці»; трудове законодавство Украї-
ни в умовах пандемії; психологічні умови про-
філактики професійного вигорання у трудових 
відносинах; організація оплати праці педагогіч-
них працівників ЗП(ПТ)о в умовах карантину; 
LMS «Профосвіта».
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Під час проведення заходу було заповнено макси-
мальну кількість місць у віртуальному кабінеті – 101 точ-
ка підключення в середовищі Google Meet, синхронна 
трансляція на YouTube-каналі (191 учасник), активність 
учасників у чаті, численні коментарі та слова щирого 
захоплення від замовників (споживачів) освітніх послуг 
мотивують та надихають колектив БІНПО на організа-
цію подібних заходів.

Участь у Міжнародній спеціалізованій виставці  
«Освіта та кар’єра – 2021» (14.10–15.10. 2021 року). 

Учасниками Освітнього фесту «Трендвотчінг ринку 
праці у сфері професійної освіти: тенденції, драй-
вери розвитку, прогнози» стали науково-педагогічні 
працівники БІНПО, педагоги професійно-технічної і фа-
хової передвищої освіти, ключові стейкголдери з Доне-
цької, Херсонської, Київської і Кіровоградської облас-
тей. У роботі освітнього фесту брали участь 7 спікерів.

Заходи що плануються у ході 
роботи ХІІІ Міжнародної виставки  
«Інноватика в сучасній освіті – 
2021»

Жива бібліотека: презентація циф-
рового програмно-методичного ком- 
плексу на тему «Школа педагогіч-
ного коучингу як компетентнісно 
орієнтована модель професійного 
розвитку педагога П(ПТ)О». 

Онлайн-воркшоп на тему «STEM- 
орієнтований підхід у професійній освіті: перспективи, виклики, тенденції». Модера-
тори заходу Науково-педагогічні працівники БІНПО: Сидоренко 

НАВЧАННЯ І ВЗАЄМОНАВЧАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИ- 
ТУТУ відбувається в постійно діючих академіях, студіях: Студія корпоративного тимбіл-
дингу, Оnline Академія цифрових технологій, Школа лідерів професійної освіти, Віртуальна 
школа педагогічного коучингу.

8.  НАВЧАННЯ І ВЗАЄМОНАВЧАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ 

Засідання Тема Термін Модератор

Засідання 1
Методологічний семінар:
«Механізм оформлення свідоцтв про реєстра-
цію авторського права»

18.02.2021 Доктор економічних наук, 
професор Л.А. Горошкова

Засідання 2 Семінар-практикум:
«Якісна освіта: стан, проблеми, перспективи» 22.04.2021 Доцент Н.О. Величко 

Студія корпоративного тимбілдингу
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Засідання 3
Методологічний семінар:
«Атестація і сертифікація педагога професій-
ної (професійно-технічної освіти)»

25.09.2021 Доцент Н.О. Величко 

Засідання 4
Вебінар:
«Ліцензування та атестація закладів профе-
сійної (професійно-технічної) освіти»

16.12.2021 Доцент Н.О. Величко

Засідання школи Оnline Академії цифрових технологій забезпечують постійний роз-
виток цифрової компетентності науково-педагогічних працівників БІНПО для підвищен-
ня якості освіти в умовах карантинних обмежень, вміння використовувати можливості та 
ресурси, якими забезпечений Інститут. Для ознайомлення та формування навичок роботи  
в робочому просторі Microsoft Teams з науково-педагогічними працівниками було прове-
дено онлайн-заняття, а також індивідуальні консультації по роботі на платформі. Також роз-
глядаються питання: цифрова освіта дорослих у контексті суспільних викликів; інтеграція 
хмарних сервісів та Office 365 у дистанційний курс; використання технологій дистанційного 
навчання у освітньому процесі; інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу  
в умовах діджиталізації.

Робота Оnline Академії цифрових технологій створює умови для підвищення якості освіти 
в умовах дистанційного та змішаного навчання у БІНПО.

Студія корпоративного тимбілдингу покликана створити середовище для розвитку 
професійної, наукової та управлінської компетентності педагогічних працівників. До плану 
роботи студії внесено основні питання: механізм оформлення свідоцтв про реєстрацію ав-
торського права; якісна освіта: стан, проблеми, перспективи; атестація і сертифікація педаго-
га професійної (професійно-технічної освіти); ліцензування та атестація закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти. У рамках роботи студії проводять методологічні семінари та 
практикуми доктори наук, професори, академіки, які мають практичний досвід з окреслених 
питань.

Робота Школи лідерів професійної освіти має на меті проведення на базі БІНПО спіль-
но з Департаментами освіти і Навчально-методичними та науково-методичними центрами 
(кабінетами) професійної (професійно-технічної) освіти різних регіонів України системної 
роботи з виявлення, підтримки і підготовки до управлінської та іншої роботи майбутніх ди-
ректорів, заступників директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, стар-
ших майстрів, старших майстрів виробничого навчання, керівників науково-методичних та 
навчально-методичних установ, їх заступників та інших працівників; забезпечення співпраці  
з підприємствами, організаціями різних типів та форм власності, соціальними партнера-
ми; поширення, апробація та впровадження передового педагогічного досвіду тих педаго-
гів-слухачів курсів, які мають схильність до розроблення наукових досліджень тощо. 
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за 2021 рік науково-педагогічними працівниками Інституту опу-
бліковано:

1) монографії (у тому числі видані за кордоном) – 3;
2) статті у наукометричних виданнях які індексуються в базах 

даних Scopus та Web of Science – 15;
3) статті у вітчизняних наукових фахових виданнях категорії 

«Б» – 14;
4) матеріали виступів на Всеукраїнських та Міжнародних нау-

ково-практичних конференціях і семінарах – 44;
5) навчально-методичні посібники – 7;
6) цифрові програмно-методичні комплекси – 12
7) методичні рекомендації – 1
8) практичні порадники до виконання підсумкових випускних 

робіт за програмою підвищення кваліфікації педагогічних праців-
ників (категорія слухачів: майстри виробничого навчання, виклада-
чі професійно-теоретичної підготовки, старші майстри) – 3

9) програми, робочі навчальні програми – 38
У 2021 році для здобувачів освітнього рівня «Бакалавр» та «Ма-

гістр», які працюють в умовах змішаного навчання, розроблено  
106 навчально-методичних комплектів силабусів і робочих програм 
дисциплін та відповідне навчально-методичне забезпечення.

З 2020 по червень 2021 року 3270 осіб 
педагогічних працівників фахової перед-
вищої освіти пройшли навчання за автор-
ською короткотерміновою варіативною 
програмою ПК педагогічних працівників 
закладів фахової передвищої освіти «Роз-
виток професійних (предметних) компе-
тентностей педагогічних освіти»: 2177 (за 
дистанційною моделлю навчання), 1099 
(за очною моделлю навчання).

Засідання Школи лідерів професійної осві-
ти проводить професорсько-викладацький 
склад БІНПО. Висвітлюються питання: тран-
сформація сутності поняття «лідерство»  
в контексті світоглядних традицій; кому-
нікативна компетентність особистості як 
засіб розв’язання професійних протиріч; 
конкурентоздатний фахівець – сучасна стра-
тегія розвитку закладу професійної (профе-
сійно-технічної освіти; побудова закладом 
освіти системи комунікації та супроводу індивідуальної освітньо-професійної траєкторії  
фахівця.

9. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
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У 2020–2021 р. інститут здобув численні подяки на нагороди:
Сидоренко В.В. відзначено Почесною грамотою НАПН України, 4 працівника інсти-

туту отримали відзнаки Всеукраїнської асоціації працівників профтехосвіти.
Для слухачів курсів підвищення кваліфікації, які працюють в умовах змішаного 

навчання, розроблено електронні навчальні ресурси і цифрові програмно-методичні 
комплекси.

Цифрові навчально-методичні комплекси, які нагороджені золотими медалями Міжнарод-
них виставок:

1. Золота медаль ХІ спеціалізованої виставки «СУЧАСНІ ЗА-
КЛАДИ ОСВІТИ – 2020» у номінації «Упровадження інформацій-
но-цифрових систем і технологій у навчальній, дослідницькій 
та інноваційній діяльності закладів 
освіти» електронний ресурс Сидорен-
ко Вікторія. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК 
ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ФОРМАЛЬНОЇ, 
НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ 
ОСВІТИ: КЛЮЧОВІ  КОМПЕТЕНТНОСТІ  
І РЕСУРСИ : електронний курс. Київ:  
ДУ «НМЦ «Агроосвіта», 2020. 130 с.
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2. Золота медаль Міжнародної 
виставки «ОСВІТА ТА КАР'ЄРА – 
2020» в номінації «Упровадження 
сучасних засобів навчання, про-
єктів, програм і технологій для 
вдосконалення та підвищення 
ефективності освітнього процесу» 
нагороджено цифровий програм-
но-методичний комплекс РОЗВИ-
ТОК ПРОФЕСІЙНИХ (ПРЕДМЕТНИХ) 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГА 
ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В 
УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ: В.Сидо-
ренко, А.Єрмоленко, А.Денисова, В. Кулішов, О.Ковальчук / за на-
уковою редакцією доктора педагогічних наук В.В. Сидоренко. К.:  
НМЦФВПО, 2020. 190 с.

3. Золота медаль Дванадцятої Міжнародної вистав-
ки «Сучасні заклади освіти – 2021»

Цифровий програмно-методичний комплекс «ПО-
ТРЕБА У НОВИХ КВАЛІФІКАЦІЯХ (КОМПЕТЕНТНОСТЯХ) 
У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ Й ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК РИНКУ 
ПРАЦІ (у рамках проєкту «Просування енергоефек-
тивності та імплементації Директиви ЄС про енерго-
ефективність в Україні» (2020–2025) (Сидоренко В.,  
Денисова А., Єрмоленко А., Хорін А.) 
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4 Подано на конкурс ХІІІ Міжнародної виставки  
«Інноватика в сучасній освіті – 2021» програмно- 
методичний комплекс

«Школа педагогічного коучингу як компетент-
нісна модель професійного розвитку сучасного 
фахівця: цифровий програмно-методичний комп-
лекс» автори В. Сидоренко, В. Харагірло, О. Нежинська,  
Н. Торба).

У конкурсі НАПН України на кращі наукові роботи, створені 
у 2020 році, у номінації «За кращі аналітичні матеріали, допові-
ді» дипломом ІІ ступеня відзначено цифровий інформаційно- 
аналітичний комплекс «Потреба у нових кваліфікаціях (компе-
тентностях) у сфері енергоефективності й енергозбереження 
в Україні: актуальний стан та розвиток ринку праці (постано-
ва Президії НАПН України від 18 березня 2021 року №1-2/4-54). 
Дослідження виконано в межах НДР «Удосконалення сучасних 
моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти 
у контексті формування та розвитку професійної компетентно-
сті» (0117U002381; 2017–2021 рр.) Білоцерківського інституту не-
перервної професійної освіти.

У 2021 р. переможцями ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНКУРСІВ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ  
І ДИПЛОМНИХ РОБІТ СТАЛИ ТРИ МАГІСТРИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»  
НАПРЯМУ 07 «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ», «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕ-
НЕДЖМЕНТ».
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ОШИЙКО Яна Юріївна здобула перемогу у ІІ турі (диплом ІІ ступеня) на Всеукраїн-
ському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» спе-
ціалізації «Менеджмент природоохоронної діяльності» на базі Одеського державного 
екологічного університету МОН України.

ТИЩЕНКО Юлія Вікторівна здобула перемогу у ІІ турі (диплом ІІ ступеня) у ІІ турі 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Управління спортивно- 
оздоровчою діяльністю», що проходив на базі Національного університету кораблебуду-
вання імені адмірала Макарова, м. Миколаїв.

МІНЯЙЛО Олена Володимирівна здобула перемогу у ІІ турі (диплом ІІІ-го ступеня)  
на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт» студентів закладів вищої освіти спе-
ціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент інноваційної діяльності» 
освітнього ступеня «магістр», що проходив 21–22 квітня на базі Кременчуцького національ-
ного університету імені Михайла Остроградського МОН України. 

Науково-педагогічні працівники БІНПО також реєструють права власності на наукову та 
навчально-методичну продукцію яка використовується для забезпечення якості освіти та 
надання якісних освітніх послуг у закладів.

Авторське право на літературні твори наукового характеру отримали 10 творів:
1. Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів фахової передви-

щої освіти «Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників 
закладів фахової передвищої освіти» / Вікторія Сидоренко, Андрій Єрмоленко. Київ: Агроо-
світа, 2020. 74 с.

Автори-розробники:
Сидоренко В.В. – директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, 

докторка педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту;

10. ОТРИМАННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
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Єрмоленко А.Б. – кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри методики профе-
сійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної 
професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

2. Сидоренко Вікторія. Професійний розвиток фахівців в умовах формальної, нефор-
мальної та інформальної освіти: ключові компетентності і ресурси: електронний курс. Київ:  
ДУ «НМЦ «Агроосвіта», 2020. 130 с. (НАГОРОДЖЕНО ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ МІЖНАРОДНОЇ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ: ХІ «СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ – 2020» у номінації «Упрова-
дження інформаційно-цифрових систем і технологій у навчальній, дослідницькій та іннова-
ційній діяльності закладів освіти». 

3. Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і нефор-
мальної освіти: збірник спецкурсів: авторський колектив / наук. ред. проф. Т.М. Сорочан, 
В.В.Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2018. 320 с.

4. Горошкова Л.А., Хлобистов Є.В. Навчальний посібник: Менеджмент сталого розвит-
ку: інновації та виробництво. Дата подання 22.02.2021 р., № 202101034; дата реєстрації  
23.03.2021 р. № 103331. Офіційний бюлетень «Авторське право та суміжні права». 2021.  

5. Горошкова Л.А., Волков В.П. Спосіб прогнозування розвитку складних систем. Пат. 82983 
Україна, МПК (2013.01) G06Q90/00; G06Q10/06 (2012.01). № u 201301645; заявл. 11.02.2013 р.; 
опубл. 27.08.2013 р., Бюл. № 16.  

6. Горошкова Л.А., Волков В.П. Спосіб оцінки житлово-комунальних послуг. Пат. 87905 
Україна, МПК (2014.01) G06Q90/00; G06Q10/06 (2012.01). № u 201310288; заявл. 21.08.2013 р.; 
опубл. 25.02.2014 р., Бюл. № 4

7. Горошкова Л.А., Волков В.П. Навчальна програма перепідготовки фахівців «Менедж-
мент нерухомості». Дата подання 17.08.2016 р., дата реєстрації 01.02.2017 р. № 70235. Офі-
ційний бюлетень «Авторське право та суміжні права». 2017. № 44.

8. Горошкова Л.А., Волков В.П. Навчальна програма перепідготовки фахівців «Енергетич-
ний менеджмент у теплопостачанні». Дата подання 17.08.2016 р.,  дата реєстрації 01.02.2017 
р. № 70236. Офіційний бюлетень «Авторське право та суміжні права». 2017. № 44.

9. Горошкова Л.А., Волков В.П. Навчальна програма перепідготовки фахівців «Енер-
гетичний менеджмент у водопостачанні». Дата подання 17.08.2016 р., дата реєстрації  
01.02.2017 р. № 70237. Офіційний бюлетень «Авторське право та суміжні права». 2017.  № 44.

10. Горошкова Л.А., Волков В.П. Навчальна програма перепідготовки фахівців «Підготовка  
керівного складу об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) (голів, упра-
вителів, бухгалтерів, голів ревізійних комісій, головних спеціалістів та ін.)». Дата подання 
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Стратегічними завданнями БІНПО щодо політики забезпечення якості вищої  
освіти є: 

– розроблення оригінальної наукової концепції компетенізації та акмеологізації профе-
сійно-педагогічної підготовки педагогів професійної освіти;

- розроблення, експериментальну перевірку і впровадження в систему підготовки пе-
дагогів професійної освіти інноваційних компетентнісно орієнтованих концептуальних 
моделей підвищення кваліфікації в контексті формування та розвитку їх науково-методич-
ної, психолого-педагогічної, цифрової, інноваційної, конфліктологічної, коучингової тощо 
компетентностей;

11. СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ ОСВІТИ
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- удосконалення існуючих принципів і процедур забезпечення якості освітньої діяльно-
сті та якості вищої освіти; 

– створення позитивного іміджу серед абітурієнтів, здобувачів вищої освіти, викладачів, 
роботодавців; 

- спрямування зусиль на створення корпоративного духу серед здобувачів вищої 
освіти та викладачів (спільні масштабні акції, традиції, вивчення та презентація історії Ін-
ституту);

- покращення позицій БІНПО у національних та міжнародних рейтингах закладів ви-
щої освіти.
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