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ВІЗІЯ БІНПО – масштабований цифровий заклад вищої освіти, реалізатор

міждисциплінарних програм, який зберігає свою ідентичність, забезпечує єдність

фундаментальності й фаховості змісту освіти, її доступність і якість;

заклад безперервного професійного саморозвитку і самотрансцендентності

фахівців, інтегрований у світовий освітній і дослідницький простір,

сфокусований на цінності кар’єрного й особистісного зростання, який формує

фаховий і науково-освітній потенціал нації через міцні зв’язки з бізнесом, наукою,

промисловістю, об’єднаними територіальними громадами задля соціального та

економічного внеску в регіони, вирішення соціокультурних і освітніх викликів



SWOT-АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО 

ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОСВІТИ

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ
✓ Великий досвід у сфері підвищення кваліфікації

✓ Позитивний професійний імідж серед замовників 

освітніх послуг

✓ Варіативність змісту і форм підвищення кваліфікації

✓ Наявність офіційного сайту, сторінки у Фейсбуці

✓ Наявність бази даних потенційних клієнтів, замовників 

освітніх послуг

✓ Маркетингова політика

✓ Система мотивації персоналу

✓ Регулярне підвищення професійного рівня 

працівниками

✓ Сформованість корпоративного онлайн середовища

✓ Акумулювання і впровадження інноваційного досвіду

✓ Налагоджені партнерські стосунки із закладами 

професійної, фахової передвищої освіти 

✓ Довіра освітянської спільноти 

✓ Недосконалість стратегічного планування

✓ Відсутність власного приміщення, гуртожитка

✓ Плинність кадрів

✓ Нелінійний попит на освітні послуги важко піддається 

регулюванню (перенавантаження науково-педагогічних 

працівників у певні періоди)

✓ Недосконалість програмного забезпечення, яке 

використовується для організації освітнього процесу 

✓ Централізована система прийняття рішень уповільнює 

виробничі процеси

✓ Опір нововведенням з боку частини персоналу

✓ Недостатньо сформована корпоративна культура і 

командні цінності

✓ Нерозвиненість альтернативних джерел фінансування

✓ Застаріла нормативно-правова база, яка регулює 

діяльність



Стратегічна ціль 1. 
Забезпечення якості освітньої 
діяльності для освіти впродовж життя, 
маркетинг освітніх послуг
Стратегічна ціль 2.
Цифрова трансформація інституту, 
подолання цифрового розриву у сфері 
вищої і професійної освіти
Стратегічна ціль 3.
Інтернаціоналізація освіти та 
покращення якості міжнародного 
науково-дослідницького 
співробітництва
Стратегічна ціль 4.
Розвиток кадрового потенціалу БІНПО

У 2021 році роботу Інституту 

спрямовано на реалізацію 

стратегічних напрямів 

діяльності закладу: 



БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ 
НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОСВІТИ В 2021 РОЦІ

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
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Старші майстри закладів професійної (професійно-технічної) освіти - 68 осіб

Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти - 1242 особи

Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти - 690 осіб
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Персонал, який залучається до професійного навчання на виробництві
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Схема. Статистика запланованих і фактичних показників підвищення кваліфікації за кошти фізичних та юридичних осіб

У 2021 році за програмою «Персонал, який залучається до навчання на 

виробництві» пройшли підвищення кваліфікації співробітники підприємств 

ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ», ПрАТ 

«СУХА БАЛКА», м. Кривий Ріг, КП «Швидкісний трамвай», ПрАТ «ДТЕК 

ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» та інші



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ 
ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ. 
МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Стратегічна ціль 1.



• У БІНПО розроблена дієва інтегративна 
багаторівнева педагогічна система наукового і 
методичного супроводу забезпечення якості освіти, 
зосередженої на підготовці
конкурентоспроможних фахівців на ринку праці, 
які мають ключові і фахові компетентності, 
уміють вирішувати комплексні задачі,
створювати висококласні та інноваційні 
інтелектуальні продукти, поділяють цінності 
вільного демократичного суспільства, швидко
адаптуються до змін і розвитку в соціально-
культурній сфері

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ 
ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ. МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ 
ПОСЛУГ



У БІНПО вироблена власна модель реалізації змішаного навчання – Self-blend модель, що 

ґрунтується на основі взаємного доповнення технологій традиційного, електронного, дистанційного 

і мобільного навчання та технічних засобів (комп’ютери, мобільні Інтернет-пристрої, мобільні 

Інтернет-комунікатори, смартфони, планшети, ноутбуки, ультрабуки, інтерактивна дошка тощо), 

становить мікс онлайн-навчання з періодичним виходом на викладача для консультацій, супервізії, 

мобільного навчання, коучингу в межах курсового і міжкурсового періодів.

Self-blend модель змішаного або

гібридного навчання (blended

learning) передбачає перехід

закладу на нову освітню модель,

заміну традиційно-класичного

освітнього простору на

віртуально-мережевий, цифрову

трансформацію всіх напрямів

діяльності Інституту



ПЕРЕХІД НА ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ У БІНПО 

СПРЯМОВАНО НА РОЗВИТОК ЧОТИРЬОХ 

КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ:

•інтеграція освітніх технологій – здатність викладачів 

БІНПО ефективно поєднувати онлайн-навчання з 

аудиторним навчанням; 

•використання даних – здатність науково-педагогічних 

працівників використовувати цифрові інструменти для 

контролю активності та ефективності, щоб управляти 

прогресом замовників освітніх послуг; 

•персоналізація – здатність створювати освітнє 

середовище, яке дозволяє студентам, слухачам 

реалізувати власні цілі, навчатись за індивідуальною 

освітньою траєкторією, за власним темпом та/або 

способом навчання; 

•онлайн-взаємодія – здатність налагодити ефективну 

онлайн-взаємодію зі студентами/слухачами та студентів 

між собою. 



ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТУ,

ПОДОЛАННЯ ЦИФРОВОГО РОЗРИВУ У

СФЕРІ ВИЩОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Стратегічна ціль 2.
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ЄДИНА ОСВІТНЬО-ЦИФРОВА ЕКОСИСТЕМА
Заміна традиційно-класичного освітнього простору на віртуально-мережевий.

Цифрова трансформація всіх напрямів діяльності Інституту 

поєднує інтелектуальний, науковий, професійний, 

освітній, технологічний потенціал суб’єктів 

мережевого освітньо-цифрового середовища



Упродовж 2020-2021 рр. придбано 34

одиниці техніки, із них: 17 моніторів, 6 –

системних блоків, 1 – телевізор, 1 –

інтерактивна дошка, 1 – проєктор.

Працівниками інституту використовується у

своїй діяльності 64 одиниці комп’ютерної

техніки.

У конференц-залі встановлено сучасний комп'ютер,

монітор 27 дюймів, інтерактивну дошку, широкоформатну

відеокамеру 720P, сучасні звукові колонки, SmartTV-

телевізор, який дає можливість транслювати заходи

(конференції, круглі столи, семінари, заняття), 11 нових

комп’ютерів.



Упродовж 2021 року створено 81 вебресурс для слухачів КПК.

Усього створено 69 вебресурсів для слухачів за державним

замовленням:

викладачі – 24, майстри – 43, старші майстри – 2.
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Відкрито 12 вебресурсів для слухачів за кошти

фізичних та юридичних осіб: викладачі – 4,

майстри – 4, директори – 1, персонал, який

навчається на виробництві - 3.

Викладачі

Майстри

Персонал

Директори

0

1

2

3

4

4

4 3

1

Кількість вебресурсів для груп за кошти 
фізичних і юридичних осіб 



Для здобувачів у 2021 році відкрито 101 вебресурс, з них:

- бакалаври - 15;

- по магістри ОП «Психологія» - 26;

- по магістри ОП «Педагогіка вищої школи» - 29;

- по магістри ОП «Менеджент» - 31

Веб-ресурси бакалаврів

Веб-ресурси магістрів
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Кількість створених вебресурсів для здобувачів вищої 
освіти у 2021 році
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Кількість веб-ресурсів для магістрів за спеціальностями



УГОДИ, МЕМОРАНДУМИ 
ПРО МІЖНАРОДНУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ

БІНПО –
СПІВОРГАНІЗАТОР 
МІЖНАРОДНОГО 
СТАЖУВАННЯ

01 02

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ 
НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
АКАДЕМІЧНА 
МОБІЛЬНІСТЬ

Стратегічна ціль 3



ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ. АКАДЕМІЧНА 
МОБІЛЬНІСТЬ

У 2021 році вперше в історії закладу 
БІНПО став співорганізатором 
міжнародного стажування 
«Інновації у сфері вищої, 
професійної (професійно-технічної) і 
фахової передвищої освіти в умовах 
цифрової трансформації» на базі 
Варненського вільного університету 
імені Чорноризця Храбра (Болгарія). 

Учасниками міжнародного стажування стали 70 науково-

педагогічних працівники та здобувачі освіти з різних 

закладів вищої та професійно-технічної освіти України, а 

також Болгарії, зокрема 12 науково-педагогічних 

працівників Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти.



У пленарному засіданні міжнародної конференції, що відбулася в рамках стажування, брали участь Саух Петро, 

академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України, дійсний член (академік) НАПН України, доктор філософських 

наук, професор, Кретович Світлана, начальник головного управління вищої освіти і освіти дорослих Директорату 

фахової передвищої, вищої освіти МОН України. 



КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНІ 
МОДЕЛІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ПЕДАГОГІВ
в умовах сталого розвитку

Стратегічна ціль 4



Відповідно до Указу Президента України «Про

Цілі сталого розвитку України на період до 2030

року» від 30 вересня 2019 р. № 722, Програми

діяльності Кабінету Міністрів України,

затвердженої 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 виконання у 2021 р. наукових

досліджень з проблем розвитку освіти, що

потребують невідкладного розгляду.

БІНПО впродовж 2021 року виконував прикладне 
дослідження з проблем розвитку освіти, що 
потребують невідкладного розгляду
«Удосконалення сучасних моделей підвищення 
кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах 
сталого розвитку» (0121U108611, 2021 р).



Розроблені нами моделі в умовах оновленої освітньої парадигми передбачають отримання

компетенцій, що користуються попитом у роботодавців, формування цінностей, поведінкових

індикаторів та отримання результатів навчання у формі компетентностей, навичок soft & hard

skills, заповнення прогалин між потребами ринку праці та наявною пропозицією на ринку праці

КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНІ МОДЕЛІ 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ в умовах 
сталого розвитку



“

Продукція, підготовлена/опублікована в ході
виконання наукового дослідження в 2021 році
(одиниць) з теми:

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



Усього ЗАПЛАНОВАНО ВИКОНАНО

Статті в журналах, що включені до

переліку наукових фахових видань

України

статті в журналах, що включені

до переліку наукових фахових

видань України – 3 (обсяг – 2

д.а)

статті в журналах, що включені до переліку

наукових фахових видань України – 3 (обсяг

– 2 д.а)

Наукові публікації в періодичних 

виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих 

МОН, зокрема Scopus

статті в іноземних виданнях, що

входять до наукометричних баз даних

– 2 (обсяг – 1 д.а);

статті в іноземних виданнях, що входять до

наукометричної бази даних Scopus – 5 (обсяг – 1

д.а);

Освітньо-професійні програми підвищення

кваліфікації педагогічних працівників закладів

П(ПТ)О за інноваційними моделями (обсяг –

3,0 д.а.).

Освітньо-професійні програми

підвищення кваліфікації

педагогічних працівників закладів

П(ПТ)О за інноваційними моделями

(обсяг – 3,0 д.а.)

Освітньо-професійні програми підвищення

кваліфікації педагогічних працівників закладів

П(ПТ)О за інноваційними моделями (обсяг – 3,0

д.а.)

Монографія, видана в країнах ЄС Міжнародна монографія

«Удосконалення сучасних моделнй

підвищення кваліфікації педагогів ПО в

умовах сталого розвитку» - 1 (обсяг –

10,0 д.а.).

Монографія, видана в країнах ЄС

1 (обсяг – 10,0 д.а.).

Цифрові програмно-методичні

комплекси

3 (обсяг – 15,0 д.а.). 1 (обсяг – 10,0 д.а.).

публікації у збірниках наукових праць, працях

Всеукраїнських, Міжнародних конференцій – 3

(обсяг –1 д.а);

публікації у збірниках наукових праць,

працях Всеукраїнських, Міжнародних

конференцій – 3 (обсяг –1 д.а)

публікації у збірниках наукових праць, працях

Всеукраїнських, Міжнародних конференцій – 3 (обсяг –1

д.а

18 одиниць наукової та навчальної продукції, загальний обсяг 32 д.а. 



СИНЕРГІЯ НАУКИ, ПРАКТИКИ, 

ВИРОБНИЦТВА І БІЗНЕСУ:
ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ, ПЕДАГОГИ 

ФАХОВОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ, 

ПЕРСОНАЛ, ЯКИЙ НАВЧАЄТЬСЯ НА 

ВИРОБНИЦТВІ, КЛЮЧОВІ 

СТЕЙКГОЛДЕРИ

Стратегічна ціль 5



НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ





У 2021 р. БІНПО нагороджено Золотою медаллю

Міжнародної спеціалізованої виставки:

«ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ – 2021» в

номінації «Упровадження сучасних засобів навчання,

проєктів, програм і технологій для вдосконалення та

підвищення ефективності освітнього процесу»

нагороджено цифровий програмно-методичний

комплекс «Школа педагогічного коучингу як

компетентнісна модель професійного розвитку

сучасного фахівця»

(Бібліографія: Сидоренко В.В. Школа педагогічного

коучингу як компетентнісна модель професійного

розвитку сучасного фахівця: цифровий програмно-

методичний комплекс: В.Сидоренко, В. Харагірло, О.

Нежинська, Н. Торба / за науковою редакцією доктора

педагогічних наук В.В. Сидоренко. Біла Церква: БІНПО,

2021, 210 с.).



Золота медаль Дванадцятої Міжнародної виставки «Сучасні

заклади освіти – 2021» цифровий програмно-методичний

комплекс

«ПОТРЕБА У НОВИХ КВАЛІФІКАЦІЯХ

(КОМПЕТЕНТНОСТЯХ) У СФЕРІ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ Й ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В

УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК РИНКУ

ПРАЦІ

(у рамках проєкту «Просування енергоефективності та

імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в

Україні» (2020–2025)

( автори Сидоренко В., Денисова А., Єрмоленко А., Хорін А.)



У конкурсі НАПН України на кращі наукові 

роботи, створені у 2020 році, у номінації "За 

кращі аналітичні матеріали, доповіді" 

дипломом ІІ ступеня відзначено цифровий 

інформаційно-аналітичний комплекс 

«Потреба у нових кваліфікаціях 

(компетентностях) у сфері 

енергоефективності й енергозбереження в 

Україні: актуальний стан та розвиток ринку 

праці (постанова Президії НАПН України від 

18 березня 2021 року №1-2/4-54). 





ОШИЙКО Яна Юріївна здобула перемогу у ІІ турі (диплом ІІ ступеня) на

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності

«Менеджмент» спеціалізації «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 кораблебудування 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 спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент

інноваційної діяльності» освітнього ступеня «магістр», що проходив 21-22

квітня на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла

Остроградського МОН України.



БАЖАЮ ПОДАЛЬШИХ 
ПРОФЕСІЙНИХ ЗВЕРШЕНЬ 
І ПЕРЕМОГ
КОЖНОГО З ВАС


