
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Державний заклад вищої освіти "Університет 
менеджменту освіти"

Освітня програма 35660 Наука про освіту

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 1395

Повна назва ЗВО Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти"

Ідентифікаційний код ЗВО 35830447

ПІБ керівника ЗВО Кириченко Микола Олексійович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.umo.edu.ua

Інформація про ВСП ЗВО

Реєстраційний номер ВСП ЗВО у 
ЄДЕБО

290

Повна назва ВСП ЗВО Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

Ідентифікаційний код ВСП ЗВО 35946459

ПІБ керівника ВСП ЗВО Сидоренко Вікторія Вікторівна

Посилання на офіційний веб-сайт 
ВСП ЗВО

binpo.com.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/290

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 35660

Назва ОП Наука про освіту

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

кафедра педагогіки, психології та менеджменту

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 
дисциплін; кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

09108, Київська обл., м. Біла Церква,   вул. Леваневського, 52/4

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

магістр освітніх, педагогічних наук

Мова (мови) викладання Українська, Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 200801

ПІБ гаранта ОП Кулішов Володимир Сергійович

Посада гаранта ОП Заступник директора з навчальної роботи
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Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

kulishov_04@ukr.net

Контактний телефон гаранта ОП +38(099)-048-01-02

Додатковий телефон гаранта ОП +38(067)-149-17-73
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 6 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Програма зорієнтована на реалізацію науково-методологічного, компетентнісного, практико-орієнтованого підходів 
у процесі підготовки здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти, формування системи загальних та 
фахових компетентностей, підготовку педагогічного працівника нового покоління, діяльність якого уможливлює 
виконання у сучасному освітньому процесі функцій тьютора, наставника, фасилітатора, модератора; організацію 
освітнього процесу у закладах вищої освіти на високому науково-методичному рівні, враховуючи запити і потреби 
потенційних замовників освітніх послуг.
При розробленні змістового, компетентнісного компонентів програми було використано матеріали та досвід 
міжнародного стажування науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної 
освіти в Університеті Юрая Добріла (м. Пула, Хорватія), Бізнес-академії ПАР (м. Рієка, Хорватія), Варненському 
вільному університеті імені Чорноризця Храбра (м. Варна, Болгарія), Варненському університеті менеджменту (м. 
Варна, Болгарія). У процесі проєктування логічної схеми підготовки викладача закладу вищої освіти було 
використано досвід провідних вітчизняних ЗВО, які здійснюють підготовку здобувачів освіти зі спеціальності 011 
Освітні, педагогічні науки – Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, 
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Київського університету імені Бориса 
Грінченка, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Донецького національного 
університету імені Василя Стуса.
Акцент програми зроблено на підготовці висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати складні теоретичні і 
практичні задачі у освітньому середовищі закладів вищої освіти, наукових та освітніх установ, формуванні їх 
професійних якостей та готовності вирішувати актуальні проблеми дослідницького та інноваційного характеру 
педагогічної науки та освітньої практики.
Освітня програма була розроблена і затверджена у 2020 році. В її створенні брали участь науково-педагогічні 
працівники кафедри педагогіки, психології та менеджменту та методики професійної освіти та соціально-
гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти. Протягом 2020-2021 н.р. 
освітній процес забезпечували викладачі кафедри педагогіки, психології та менеджменту, методики професійної 
освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, технологій навчання, охорони праці та дизайну. Ними були реалізовані 
обов’язкові компоненти програми. До викладання окремих дисциплін було залучено науково-педагогічних 
працівників Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «УМО», КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», Білоцерківського гуманітарно-педагогічного 
фахового коледжу. 
Потреба удосконалення програми зумовлена запитами здобувачів освіти, відгуками ключових стейкхолдерів та 
експертів у галузі, аналізом зарубіжного досвіду підготовки фахівців, підвищенням вимог до вищої професійної 
освіти та акредитаційними вимогами до закладів вищої освіти.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

З З

1 курс 2021 - 2022 13 13 0

2 курс 2020 - 2021 10 10 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень програми відсутні

другий (магістерський) рівень 21572 Управління навчальним закладом
21570 Педагогіка вищої школи
21571 Християнська педагогіка вищої школи
21581 Інклюзивна освіта
22264 Християнська педагогіка
35660 Наука про освіту
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третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

37093 Теорія та методика управління освітою
37092 Теорія та методика професійної освіти
47951 Освітні, педагогічні науки

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 825 397

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

0 0

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

825 397

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП_ПВШ 2021.pdf j3OPxNU0Z9/cObi67N8vSQsVfDnz1n2mm5nV6wWo/kA
=

Навчальний план за ОП НП_Педагогіка-ВШ_2021.pdf 9OKFuHvDmHok2/WpRjgwxWtn506MjZ8RYizZtsvf3R8
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Юденкова.pdf SEcW8oIaT8s25heeJMITmt7h/fprL/IXLaTUql2ogA0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук_Ковальчук.pdf hFqalug0QPV7b6ewu38GmKADYmcLVd9CJ6RQCz/LQB
c=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук_Клочко.pdf 2jcUTnrhSCDxVNTXZOqoYUaOpbudvOqMgNIJGffBNC
k=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгук_Грунтковська.pdf bcFyrdNPGp5NO72fulJkrsD0kPxyKDOWOVUHlULNjuY
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Скиба.pdf fmiB+LAq3qEfS4MZpQf/zFt0mC4zcnz1AEn+sy+ki8I=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Метою реалізації освітньо-професійної програми є фундаментальна та прикладна підготовка кваліфікованих 
науково-педагогічних кадрів, опанування загальними та фаховими компетентностями, достатніми для виконання 
освітніх, дослідницьких завдань та вирішення проблем у професійно-педагогічній та інноваційній діяльності 
закладів вищої освіти, наукових та освітніх установ. 
Особливостями цієї програми є її зорієнтованість на реалізацію науково-методологічного, компетентнісного, 
практико-орієнтованого підходів, формування системи загальних та фахових компетентностей, підготовку 
педагогічного працівника нового покоління, діяльність якого уможливлює виконання у сучасному освітньому 
процесі функцій тьютора, наставника, фасилітатора, модератора; організацію освітнього процесу у закладах вищої 
освіти на високому науково-методичному рівні (проєктування та планування навчання, розроблення навчально-
методичного супроводу, критичне оцінювання та ін.), враховуючи запити і потреби потенційних замовників освітніх 
послуг. При складанні програми використано досвід вітчизняних і закордонних ЗВО підготовки фахівців зі 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.
Акцент в освітній програмі зроблено на підготовці висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати складні 
теоретичні і практичні задачі у освітньому середовищі закладів вищої освіти, наукових та освітніх установ, 
формуванні їх професійних якостей та готовності вирішувати актуальні проблеми дослідницького та інноваційного 
характеру педагогічної науки та освітньої практики.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
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стратегії ЗВО

Цілі ОП безпосередньо відповідають місії та стратегії розвитку Інституту, що зазначено в «Стратегії розвитку 
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти на 2020-2025 роки» (https://binpo.com.ua/wp-
content/uploads/2021/09/СТРАТЕГІЯ-РОЗВИТКУ-БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО-ІНСТИТУТУ-НЕПЕРЕРВНОЇ-
ПРОФЕСІЙНОЇ-ОСВІТИ-НА-2020_2025-РОКИ.pdf). Цим документом визначено, що місія Інституту полягає в 
підготовці кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці фахівців на засадах компетентнісного підходу, 
здатних до вибору індивідуальної освітньої траєкторії, навчання впродовж життя, розвитку професійної кар’єри, 
професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, які здобули ключові і 
фахові компетентності відповідно до їхніх інтересів, здібностей, можливостей, потреб національної економіки і 
знаннєвого суспільства. 
Таким чином, лише висококваліфікований науково-педагогічний працівник, який володіє науково-методичними 
основами організації освітнього процесу у ЗВО, інноваційними педагогічними технологіями, має ґрунтовний 
практичний досвід та сформовані лідерські якості, розвинені комунікативні навички, уміння критично мислити 
може сприяти виконанню цієї місії БІНПО.
Реалізації цілей ОПП сприяє створення і розвиток моделі безперервного професійного розвитку фахівця у БІНПО, 
що передбачає інтеграцію освітнього процесу, науки і виробництва, залучення компетентних роботодавців та 
ключових стейкхолдерів, створення людино(студенто)центрованого освітнього середовища.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Під час формулювання цілей та програмних результатів ОП не були враховані інтереси та пропозиції випускників, 
оскільки випуск здобувачів ОП ще не відбувся. Проте, було враховано інтереси та пропозиції здобувачів вищої освіти 
через опитування, анкетування та обговорення. Основними пропозиціями цієї групи стейкхолдерів були: 
удосконалити програмні результати навчання, відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, 
педагогічні науки для другого (маністерського) рівня вищої освіти; збільшити рівень практичної складової під час 
вивичення навчальних дисциплін; залучати до освітнього процесу більше фахівців-практиків освітньої діяльності. 
Побажання здобувачів освіти були враховані у редакції прорами 2021 року.

- роботодавці

Роботодавці були залучені до групових інтерв’ю, опитування та до обговорення на Вченій раді БІНПО, Раді із 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у БІНПО, засіданнях кафедри. Крім того, пропозиції 
та зауваження цієї групи стейкхолдерів було отримано через відгуки на ОП. Так, серед основних пропозицій 
роботодавців було враховано наступне: удосконалити  ОП в частині орієнтації та більш ґрунтовного розшифрування 
основного фокусу ОП; удосконалити ОП в частині «Придатність випускників до працевлаштування», виключити ті 
спеціальності для працевлаштування, які не забезпечуються освітніми компонентами ОПП.

- академічна спільнота

Академічна спільнота (керівництво та науково-педагогічні працівники НУ «Києво-Могилянська академія», 
Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, Університету Короля Данила, Інституту вищої 
освіти НАПН України) брала участь  у засіданнях Вченої ради, методичних семінарах кафедри, круглих столах, 
засіданнях проєктних груп, де мали змогу звернути увагу на такі пропозиції: удосконалити ОП в частині 
розроблення логіко-структурної схеми підготовки фахівця, удосконалити схему з урахуванням реалізації освітніх 
компонентів  відповідно до навчальних семестрів; перегляд розподілу годин, відведених на аудиторну та самостійну 
роботу (наразі триває робота по реалізації цієї пропозиції); збільшення переліку вибіркових дисциплін (триває 
робота щодо реалізації цієї пропозиції).

- інші стейкхолдери

Інші стейкхолдери, зокрема представники наукових та громадських організацій (ГО «Результативний старт 
ультраактивного розвитку суспільства», E-SCIENCE SPASE) систематично долучалися до засідань Вченої ради, Ради 
із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у БІНПО, засідань кафедри та роботи проєктних 
груп, де звернули увагу на те, що назви дисциплін за вибором здобувача варто не прописувати в переліку компонент 
ОП, а подати окремим списком як «Перелік вибіркових компонент здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 
рівня».

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Як показав аналіз ринку праці і запитів роботодавців щодо затребуваності фахівців за спеціальністю 011 Освітні, 
педагогічні науки (https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2022/01/3.Кулішов-ВС-Про-результати-аналізу-ринку-
праці_ПВШ_3-питання_.pdf) вітчизняний ринок праці сьогодні потребує фахівців зі спеціальності 011 Освітні, 
педагогічні науки, динамічних у розвитку власної професійної траєкторії, здатних організовувати освітній процес (у 
т.ч. володіти основами електронного навчання) на високому науково-методичному рівні, уміти розв’язувати складні 
задачі та вирішувати проблеми, що потребують оновлення та інтеграції знань, розробляти та реалізовувати на 
практиці навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, здатних проявляти лідерський потенціал та 
лідерські уміння у вирішенні організаційно-управлінських завдань. Такі запити та тенденції розвитку ринку праці 
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відображені в меті ОП: фундаментальна та прикладна підготовка кваліфікованих науково-педагогічних кадрів, 
опанування загальними та фаховими компетентностями, достатніми для виконання освітніх, дослідницьких завдань 
та вирішення проблем у професійно-педагогічній та інноваційній діяльності закладів вищої освіти, наукових та 
освітніх установ. Крім того, у світлі означених тенденцій найбільш важливими є такі програмні результати: РН 2, РН 
5, РН 7, РН 8, РН 11. Професія викладача не є сьогодні найбільш запитуваною, проте вища педагогічна освіта є 
вкрай необхідною викладачам закладів вищої та фахової передвищої освіти, які не мають профільної педагогічної 
освіти. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання за ОП було враховано особливості підготовки 
фахівців для галузі знань 01 Освіта/Педагогіка: студентоцентрований підхід до організації освітнього процесу, 
незалежність міжнародних академічних зв’язків від політичних та ідеологічних завдань (академічна свобода), 
зростання академічної мобільності та сприяння ЗВО у цьому процесі, застосування сучасних методів і технологій 
навчання, запровадження нових форм отримання знань (дистанційна освіта), дотримання принципів академічної 
доброчесності. Зазначені галузеві особливості узгоджено з компетентностями, якими має володіти випускник ОП.
При формулюванні цілей та програмних результатів було також враховано регіональний контекст. Як показав 
аналіз ринку праці (https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2022/01/3.Кулішов-ВС-Про-результати-аналізу-ринку-
праці_ПВШ_3-питання_.pdf) Київщина сьогодні є одним із лідерів по затребуваності фахівців спеціальності 011 
Освітні, педагогічні науки. Також сьогодні у регіоні працює значна кількість педагогічних працівників закладів 
освіти, які не мають профільної педагогічної освіти, що є додатковим стимулом для реалізації ОП «Педагогіка вищої 
школи».
Таким чином, підготовка висококваліфікованих фахівців спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки на сучасному 
рівні – одна з нагальних потреб регіону.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Під час формулювання цілей і програмних результатів навчання ОП було враховано досвід провідних вітчизняних 
ЗВО, які здійснюють підготовку здобувачів освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки – Полтавського 
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди, Київського університету імені Бориса Грінченка, Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова, Донецького національного університету імені Василя Стуса, тощо. До уваги 
було взято загальну схему підготовки фахівця зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, тематику навчальних 
курсів обов’язкової складової, назви окремих фахових компетентностей. Під час формулювання цілей і програмних 
результатів навчання ОП було враховано досвід закордонних ЗВО – Університету Юрая Добріла (м. Пула, Хорватія), 
Бізнес-академії ПАР (м. Рієка, Хорватія), Варненського вільного університету імені Чорноризця Храбра (м. Варна, 
Болгарія), Варненського університету менеджменту (м. Варна, Болгарія). Зокрема, звернена увага на формування 
фахових компетентностей з урахуванням психологічних особливостей майбутнього викладача, механізмів мотивації 
магістрантів, формування особистості, здатної працювати в міжнародному контексті, реалізацію елементів 
дистанційної освіти, креативність як один з компонентів професійної компетентності майбутнього викладача ЗВО.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

ОПП «Педагогіка вищої школи», що акредитується, розроблена і впроваджена в освітній процес Білоцерківського 
інституту неперервної професійної освіти з 2020-2021 н.р. до затвердження Міністерством освіти і науки України 
Стандарту вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта / Педагогіка для 
другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Затвердження наказом Міністерства освіти і науки України № 520 від 11.05.2021 зазначеного Стандарту 
(https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-
standarti-vishoyi-osviti) зумовило необхідність перегляду ОП «Педагогіка вищої школи», у результаті якого 
констатовано, що в цілому ОП відповідає вимогам Стандарту, насамперед щодо визначених результатів навчання.
Таким чином, цілі та програмні результати навчання сформульовані з урахуванням рекомендацій Стандарту. Усі 
результати навчання, наведені у Стандарті, можуть бути досягнуті виконанням обов’язкового блоку та підкріплені 
дисциплінами вільного вибору. Структура та розподіл часу на вивчення дисциплін навчального плану ОП 
«Педагогіка вищої школи» дозволяють якісно засвоювати навчальний матеріал і сформувати спеціалізовані 
концептуальні знання на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної 
діяльності.
Розглянувши матрицю відповідності компетентностей освітнім компонентам ОП можна прослідкувати, що кожен 
освітній компонент відповідає одній або декільком загальним/фаховим компетентностям. Розглянувши матрицю 
забезпечення програмних результатів навчання освітніми компонентами ОП можна прослідкувати, що кожен 
освітній компонент забезпечує досягнення декількох результатів навчання.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка для другого 
(магістерського) рівня вищої освіти прийнятий 11.05.2021 року.
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2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

67.5

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

22.5

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст освітніх компонентів відповідає педагогічному напряму діяльності фахівця спеціальності 011 Освітні, 
педагогічні науки і забезпечує готовність випускників виконувати професійні функції педагогічного (науково-
педагогічного) працівника, тьютора, наставника, фасилітатора, модератора в різних освітніх інституціях з 
використанням методів педагогічної діяльності.
Об’єктами вивчення студентами за даною освітньою програмою є: освітні системи, освітні процеси у рамках 
формальної, неформальної та інформальної освіти, узагальнений та систематизований соціально-педагогічний 
досвід, представлений у педагогічних теоріях, концепціях, контекстних (професійно-орієнтованих) практиках, 
методики викладання освітніх курсів у закладах вищої освіти.
Отже, зміст ОП (освітні компоненти) відповідає предметній області спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка і забезпечує готовність випускників до виконання професійних функцій у різних 
освітніх інституціях.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

У БІНПО індивідуальна освітня траєкторія реалізації особистісного потенціалу кожного здобувача освіти 
формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду та передбачає вибір 
окремих дисциплін з переліку, що пропонує Інститут.
Координує формування індивідуальних освітніх траєкторій навчальний відділ БІНПО. Здобувачі вищої освіти 
ознайомлюються з можливостями формування таких траєкторій під час Дня першокурсника, кураторських годин, 
тематичних зустрічей із заступником директора з навчальної роботи БІНПО.
Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти у БІНПО регулюється низкою внутрішніх 
нормативних документів: Положення про порядок та умови обрання дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти 
БІНПО (https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/ПОЛОЖЕННЯ-ПРО-ПОРЯДОК-ТА-УМОВИ-ОБРАННЯ-
ДИСЦИПЛІН-ЗА-ВИБОРОМ-ЗДОБУВАЧІВ-ВИЩОЇ-ОСВІТИ-БІНПО.pdf); Положення про індивідуальну освітню 
траєкторію здобувачів вищої освіти БІНПО (https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2021/09/ПОЛОЖЕННЯ-ПРО-
ІНДИВІДУАЛЬНУ-ОСВІТНЮ-ТРАЄКТОРІЮ-ЗДОБУВАЧІВ-ВИЩОЇ-ОСВІТИ-БІНПО.pdf).
Відповідно до зазначених нормативних документів здобувачі вищої освіти мають право на: вибір навчальних 
дисциплін в обсязі, що становить не менше як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених відповідною 
ОП; навчання одночасно за декількома ОП; навчання за індивідуальним графіком; можливість запропонувати 
власні теми курсових, кваліфікаційних робіт; можливість пропонувати бази для проходження практики.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

«Положення про індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої освіти БІНПО» та «Положення про порядок та 
умови обрання дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти БІНПО» забезпечують право здобувачів на вибір 
навчальних дисциплін, передбачений Законом України «Про вищу освіту» (пункт 15 частини першої статті 62), в 
обсязі не менше 25% загальної кількості кредитів ЄКТС.
Організацію і координацію процесу вибору навчальних дисциплін здійснюють працівники навчального відділу 
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти та науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки, 
психології та менеджменту.
В ОП передбаченні можливості вибору здобувачем дисциплін з вибіркових блоків, які забезпечують можливість 
здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями, що визначають характер майбутньої діяльності, сприяють 
академічній мобільності здобувача вищої освіти та його особистим інтересам.
Перелік дисциплін вільного вибору здобувача вищої освіти представлений у каталозі вибіркових дисциплін 
відповідної спеціальності, що включає в себе як дисципліни відповідної випускової кафедри, так і дисципліни інших 
кафедр, що є однаковими за обсягом кредитів та формою контролю. Кількість та обсяг дисциплін вільного вибору 
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здобувача вищої освіти для конкретного семестру вказана в навчальному плані. Здобувач вищої освіти має право 
обрати навчальні дисципліни із запропонованого переліку, або будь-які інші дисципліни із навчального плану іншої 
спеціальності, які відповідають необхідному обсягу кредитів та викладаються у відповідному – осінньому або 
весняному семестрі.
На офіційному сайті БІНПО розміщені каталоги вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки для кожної 
спеціальності (https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2022/02/КАТАЛОГ-ВИБІРКОВИХ-ДИСЦИПЛІН-ЦИКЛУ-
ПРОФЕСІЙНОЇ-ПІДГОТОВКИ-СПЕЦІАЛЬНОСТІ-011-ОСВІТНІ-ПЕДАГОГІЧНІ-НАУКИ-ОПП-ПЕДАГОГІКА-
ВИЩОЇ-ШКОЛИ.pdf) та анкета індивідуального вибору навчальних дисциплін ().
Переліки вище зазначених дисциплін формуються щорічно. Кафедри, що претендують викладати вибіркові 
дисципліни, кожного навчального року подають до навчального відділу перелік дисциплін, які пропонуються для 
вибору здобувачам освіти, анотації та інші матеріали, що можуть бути корисні здобувачам освіти при виборі 
дисциплін (презентації, методичні матеріали тощо). 
Студент, який не визначився з переліком вибіркових дисциплін у визначений термін, буде записаний на вивчення 
тих дисциплін, які навчальний відділ БІНПО вважатиме необхідними для оптимізації кількісного складу 
академічних груп. 
Після остаточного формування і погодження академічних груп з вивчення вибіркових дисциплін, інформація про 
вибіркові дисциплін вноситься до індивідуального плану студента.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Особливості проходження практичної підготовки здобувачами вищої освіти регулюються «Положенням про 
навчальну практику і стажування здобувачів вищої освіти БІНПО» (https://binpo.com.ua/wp-
content/uploads/2021/07/ПОЛОЖЕННЯ-ПРО-НАВЧАННЯ-ПРАКТИКУ-І-СТАЖУВАННЯ-ЗДОБУВАЧІВ-ВИЩОЇ-
ОСВІТИ-БІНПО.pdf), «Положенням про сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти і випускників БІНПО» 
(https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/ПОЛОЖЕННЯ-ПРО-СПРИЯННЯ-ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ-
ЗДОБУВАЧІВ-ОСВІТИ-І-ВИПУСКНИКІВ-БІНПО.pdf), Методичними рекомендаціями до проходження практики 
(https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2022/02/Методичні-рекомендації-до-проходження-науково-педагогічної-
практики-ПВШ.pdf).
ОП «Педагогіка вищої школи» та Навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні 
науки серед обов’язкових компонентів передбачено практичну підготовку, що складається з науково-педагогічної 
практики (ОК 14) у закладах вищої та фахової передвищої освіти.
Проходження практичної підготовки дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 
діяльності: інтегральна компетентність: здатність розв’язувати проблеми, задачі дослідницького та/або 
інноваційного характеру у сфері освітніх, педагогічних наук; загальні компетентності: 3, 5, 7; спеціальні 
компетентності: 2, 3, 5, 6, 8, 9.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

В ОП зафіксований перелік загальних і фахових компетентностей, а також програмних результатів навчання, 
частина яких співвідноситься із набуттям соціальних навичок здобувачами вищої освіти (ЗК 2,6,8, СК 6,7, РН 3,4,9). 
Йдеться про вміння самостійно шукати інформацію, обробляти її та аналізувати, виявляти, критично осмислювати 
та розв’язувати проблеми, управляти командною роботою, вміння налагоджувати комунікацію та формувати 
відповідну міжособистісну взаємодію.
Виробленню соціальних навичок також сприяють практичні заняття з дисциплін, що мають спрямованість на 
формування умінь успішної діяльності, лідерських якостей, комунікативних умінь, умінь попереджувати конфлікти 
й управляти ними без шкоди для психічного здоров’я (обов’язкові курси: «Педагогічна майстерність та професійна 
етика», «Педагогічна та професійна психологія»; вибіркові курси: «Соціалізація особистості», «Менеджмент вищої 
школи», «Комунікативна культура викладача вищої школи»). 
Набуття уміння створювати презентації, розвиток ораторських здібностей і лідерських якостей відбувається також 
під час виступів здобувачів з доповідями на звітних наукових конференціях, круглих столах, наукових семінарах 
тощо.
Щорічно БІНПО проводить низку міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій з професійного 
розвитку сучасного фахівця, формування умінь і навичок, залучає до цих заходів працедавців та випускників, що 
впливає на репутаційний капітал Інституту, його імідж.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Зміст ОП повністю враховує вимоги затвердженого Міністерством освіти і науки України Стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки для другого (магістерського) рівня вищої освіти (наказ Міністерства 
освіти і науки України від 11 травня 2021 року № 520). Зазначений Стандарт враховано при формулюванні мети ОП, 
описі предметної області, формулюванні інтегральної компетентності, загальних і фахових компетентностей, 
визначенні програмних результатів навчання, форм атестації здобувачів вищої освіти. 

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?
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В БІНПО обліковими одиницями навчального часу здобувача є кредит ЄКТС, академічна година, навчальний день, 
тиждень, семестр, курс, рік. Кредит ЄКТС – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача, 
необхідного для досягнення очікуваних РН (обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 год.). Співвідношення обсягу 
окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів (включно із 
самостійною роботобю) визначається «Положення про організацію освітнього процесу у Білоцерківському інституті 
неперервної професійної освіти» (https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/Положення-про-організацію-
ОП_БІНПО.pdf). Відповідно до Положення, навчальний час, відведений для самостійної роботи, повинен становити 
не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу здобувача вищої освіти для денної форми 
навчання. Самостійна робота здобувачів вищої освіти, які навчаються за заочною, дистанційною формами, 
визначається навчальним планом, ураховуючи особливості формування аудиторного навчального часу на заочній, 
дистанційній формі навчання.
Метою самостійної роботи є системне і послідовне засвоєння в повному обсязі освітньої програми та формування у 
здобувачів вищої освіти навичок самостійного оволодіння і поглиблення знань, розвиток ключових 
компетентностей.
Зміст самостійної роботи здобувача вищої освіти над конкретною дисципліною визначається програмою 
дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Дуальна форма освіти даною ОП не передбачена.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

Правила прийому на навчання за ОП оприлюднені на офіційному веб-сайті БІНПО (https://binpo.com.ua/wp-
content/uploads/2021/12/ПРАВИЛА-ПРИЙОМУ_БІНПО_2022.pdf) «Правила прийому до Білоцерківського 
інституту неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» у 
2022 році». Особливості вступу до магістратури, правила прийому, перелік документів, перелік 
спеціальностей/освітніх програм та вступних випробувань, терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору 
та зарахування на навчання, а також програми вступних випробувань розміщено за адресою 
https://binpo.com.ua/вступникам-2022-рік/. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та 
зрозумілими, не містять дискримінаційних положень

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Умови прийому для здобуття вищої освіти 2022 року (https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-
2022/umovi-prijomu-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-2022-roku) та Правила прийому до Білоцеркіського інституту 
непервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у 2022 році (https://binpo.com.ua/wp-
content/uploads/2021/12/ПРАВИЛА-ПРИЙОМУ_БІНПО_2022.pdf) висвітлюють детальний опис та вимоги до 
вступу. Згідно з цими положеннями, конкурсний відбір на ОП здійснюється на основі здобутого ступеня вищої 
освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліста») у формі єдиного вступного іспиту з 
іноземної мови та фахових вступних випробувань, складених в рік вступу. Конкурсний відбір проводиться на основі 
конкурсного балу, який розраховується відповідно до Умов прийому та Правил. Програми вступних випробувань 
щорічно підлягають обговоренню на засіданнях кафедри педагогіки, психології та менеджменту, методичний аспект 
вдосконалюється на засіданнях з метою актуалізації та встановлення ефективних способів навчання, в тому числі в 
період заходів протиепідемічної хвороби. Мінімальні вимоги до абітурієнтів дозволяють формувати цільовий 
сегмент здобувачів, які зацікавлені в педагогічній освіті на програмі, в тому числі готові до інтернаціоналізації та 
поглиблення наявних знань зі спеціальності.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання офіційного визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюється: Положенням про 
організацію освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 
(https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/Положення-про-організацію-ОП_БІНПО.pdf); Положенням про 
порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої  
(https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/1ПОЛОЖЕННЯ-про-порядок-відрахування-1.pdf); Положенням 
про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу БІНПО 
(https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/ПОЛОЖЕННЯ-ПРО-ПОРЯДОК-РЕАЛІЗАЦІЇ-ПРАВА-НА-
АКАДЕМІЧНУ-МОБІЛЬНІСТЬ-УЧАСНИКІВ-ОСВІТНЬОГО-ПРОЦЕСУ-БІНПО.pdf). Положення розміщено у 
вільному доступі на офіційному веб-сайті БІНПО. Принципи даних положень відповідають принципам Конвенції 
про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні і є доступними для усіх учасників освітнього 
процесу. Здобувачі вищої освіти програми міжнародної мобільності ERASMUS+, які пройшли навчання в іноземних 
ЗВО після повернення в індивідуальному плані навчання вносять результати власної успішності. Визнання 
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результатів навчання відповідно до угод академічного співробітництва відбуваються на базі Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Усі здобувачі магістерського рівня з освітніх, педагогічних наук зараховані на 1 курс навчання за ОП правилами 
прийому на дану спеціальність. Не було випадків переведення з інших ЗВО.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті у БІНПО регулюється «Положенням про 
систему неформальної освіти та порядок визнання отриманих здобувачами вищої освіти результатів навчання у 
БІНПО» (https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2022/01/ПОЛОЖЕННЯ-ПРО-СИСТЕМУ-НЕФОРМАЛЬНОЇ-
ОСВІТИ-У-БІНПО.pdf). 
Визнання результатів навчання здобутих у неформальній та інформальній освіті поширюється лише на нормативні 
дисципліни освітніх програм, оскільки вибіркові дисципліни здобувач може обирати самостійно з широкого 
переліку, що дає йому змогу вивчати те, що для нього є більш пріоритетним i бажаним, а також забезпечує 
формування його індивідуальної освітньої траєкторії. Інститут може визнати результати навчання, здобуті шляхом 
неформальної та/чи інформальної освіти в обсязі, що, як правило, не перевищує 10% від загального обсягу кредитів, 
передбачених ОП, але не більше 6-ти кредитів на освітньому рівні «бакалавр» та не більше 5-ти кредитів на 
освітньому рівні «магістр» в межах навчального року. Перезарахуванню можуть підлягати результати навчання 
шляхом неформальної освіти, що за тематикою, обсягом вивчення і змістом відповідають як навчальній дисципліні 
в цілому, так i окремому розділу, темі (темам), індивідуальному завданню (курсовій роботі, контрольній роботі 
тощо), які передбачені робочою програмою (силабусом) даної навчальної дисципліни.
Положення розміщено у вільному доступі на офіційному веб-сайті БІНПО.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Випадків визнання результатів навчання за ОП «Педагогіка вищої школи», що були отримані в неформальній освіті 
не виникало.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Реалізація освітньої програми передбачає використання аудиторних (лекції, семінарські заняття, тренінги, 
практичні, самостійна робота, лабораторні роботи, індивідуальні заняття, групова проєктна робота, електронне 
навчання) та позааудиторних (наставництво, консультації, підготовка та захист кваліфікаційної роботи, участь в 
освітніх проєктах) форм навчання. Детально форми організації освітнього процесу для кожного компоненту ОП 
наведені у робочих програмах та силабусах освітніх компонентів (https://binpo.com.ua/силабуси-та-робочі-
програми-дисциплі/). 
Застосовуються словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні (ілюстрування, демонстрація, презентації, 
навчальні фільми), практичні (вправи, практичні, лабораторні) методи навчання, а також методи  проблемного, 
проблемно-пошукового, інтерактивного, проєктного навчання.
Зазначені форми та методи навчання забезпечують досягнення визначених ОП програмних результатів навчання у 
повному обсязі. Так, отримання знань забезпечується переважно лекційними заняттями та самостійною роботою; 
набуття вмінь та формування навичок – лабораторними і практичними заняттями та практичною підготовкою; 
розвиток комунікативних здібностей та критичного мислення – практичними і семінарськими заняттями.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Одним із провідних підходів у процесі підготовки магістрів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки є 
студентоцентрований підхід, що передбачає врахування освітніх цінностей і потреб здобувачів вищої освіти, 
діагностику їхніх соціальних навичок і комунікативних умінь та якостей і забезпечує інноваційність, доступність, 
прозорість, гнучкість і відкритість освітнього процесу.
У БІНПО студентоцентрований підхід при здійсненні освітньої діяльності реалізується у двох напрямах: побудова 
індивідуальної освітньої траєкторії за рахунок введення вибіркових дисциплін, що дозволяє здобувачам сформувати 
комплекс унікальних професійних якостей, необхідних для реалізації їх кар’єрних планів (каталог вибіркових 
дисциплін розміщено на https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2022/02/КАТАЛОГ-ВИБІРКОВИХ-ДИСЦИПЛІН-
ЦИКЛУ-ПРОФЕСІЙНОЇ-ПІДГОТОВКИ-СПЕЦІАЛЬНОСТІ-011-ОСВІТНІ-ПЕДАГОГІЧНІ-НАУКИ-ОПП-
ПЕДАГОГІКА-ВИЩОЇ-ШКОЛИ.pdf) та створення освітнього середовища, що враховує індивідуальні особистісні 
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характеристики, здібності та потреби здобувача.
Загальна задоволеність здобувачів вищої освіти комплексом обраних форм і методів навчання підтверджується 
результатами опитування, проведеного серед здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (2021) ОП 
«Педагогіка вищої школии» (https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2021/09/РЕЗУЛЬТАТИ-МОНІТОРИНГУ-
ЯКОСТІ-ОСВІТИ-ВЕРЕСЕНЬ-2021-рік.pdf)

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Згідно «Положення про організацію освітнього процесу у БІНПО» (https://binpo.com.ua/wp-
content/uploads/2020/05/Положення-про-організацію-ОП_БІНПО.pdf) науково-педагогічні працівники БІНПО 
мають право самостійно і вільно обирати форми і методи навчання, викладання; мають свободу у розробці і 
впровадженні програм навчальних дисциплін, методичних матеріалів, а здобувачі вищої освіти – у вільному виборі 
теми наукових досліджень, аналізу широкого кола джерел літератури за обраною проблематикою, дослідженні 
протилежних поглядів та складанні власної думки, необмеженого вибору методів дослідження та інтерпретації 
отриманих даних, здобувачам освіти також забезпечується вільний вибір дисциплін за вибором, можливість 
навчання за індивідуальним графіком, вони мають право на академічну мобільність.
Викладачам і студентам забезпечено право безкоштовного користування інформаційними ресурсами і послугами 
навчальних, навчально-методичних структурних підрозділів Інституту, фондами бібліотеки. 

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, змісту, та очікуваних результатів навчання, 
порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів у силабусах та робочих програмах 
відповідних дисциплін, які розміщені на офіційносу сайті БІНПО за посиланням https://binpo.com.ua/силабуси-та-
робочі-програми-дисциплі/ 
На сайті також доступний графік освітнього процесу, розклад занять та консультацій за окремими дисциплінами 
(цю ж інформацію продубльовано у друкованому вигляді). Крім того, під час першого аудиторного заняття з 
освітнього компоненту викладач ознайомлює здобувачів з усіма переліченими особливостями дисципліни. 
Додатково викладачі за бажанням створюють групи з дисциплін у соцмережах або месенджерах, в яких розміщують 
методичний матеріал та надають консультації здобувачам. Здобувачі також мають можливість отримати 
індивідуальну консультацію викладача за попереднім узгодженням (контакти викладачів наведено у силабусах). 
Оцінювання результатів навчання в БІНПО здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього 
процесу у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти» (https://binpo.com.ua/wp-
content/uploads/2020/05/Положення-про-організацію-ОП_БІНПО.pdf) та «Положення щодо організації поточного, 
семестрового контролю, атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання у 
БІНПО» (https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/1ПОЛОЖЕННЯ_про-контроль-доопр-1.pdf).

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Підґрунтям для поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП «Педагогіка вищої школи» є наявність 
обов’язкового  компонента Методологія і методи науково-педагогічних досліджень та Науково-педагогічна 
практика здобувачів вищої освіти. 
Ще одним аспектом поєднання навчання і досліджень є виконання здобувачами освіти кваліфікаційної роботи, в 
межах якої здійснюються дослідження під керівництвом викладачів. Під час вибору теми основний наголос 
робиться на особистих вподобаннях здобувачів, а також їхніх можливостях, відповідно до обраної освітньої 
траєкторії. Такий підхід для здобувача робить роботу цікавішою, сприяє відповідальному ставленню і дає практичні 
результати.
Також здобувачі освіти мають можливість брати участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, 
конкурсах студентських наукових робіт.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Оновлення змісту освітніх компонентів ОП є обов’язковою складовою організації освітнього процесу. Оновлення 
змісту освітніх компонентів регламентується «Положенням про організацію освітнього процесу у Білоцерківському 
інституті неперервної професійної освіти» (https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/Положення-про-
організацію-ОП_БІНПО.pdf) та «Положенням про освітні програми у Білоцерківському інституті неперервної 
професійної освіти» (https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2021/04/Положення-ОП.pdf). Підставою для 
оновлення змісту конкретних компонентів є сучасні тенденції та виклики у галузі освіти та педагогіки, опитування 
стейкхолдерів, здобувачів, дослідження науково-педагогічних працівників.
Крім того, у БІНПО діє система забезпечення якості освіти, важливим завданням якої є моніторинг і періодичний 
перегляд ОП.
Зважаючи на інтенсивне реформування освітньої галузі та впровадження нових (або нових редакцій) документів 
нормативно-правового регулювання галузі, що спричиняє посилення вимог до фахівця спеціальності 011 Освітні, 
педагогічні науки, триває оновлення ОК, які забезпечують результати навчання, пов’язані з професійно-
педагогічною діяльністю: Педагогічна та професійна психологія, Педагогіка вищої школи, Дидактика вищої школи, 
Інформаційні технології в освіті.
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Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Програма міжнародної мобільності здобувачів освіти здійснюється відповідно до «Стратегії інтернаціоналізації 
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти на 2021-2025 роки» (https://binpo.com.ua/wp-
content/uploads/2021/07/СТРАТЕГІЯ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ-БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО-ІНСТИТУТУ-НЕПЕРЕРВНОЇ-
ПРОФЕСІЙНОЇ-ОСВІТИ-на-2021-2025-роки.pdf) та «Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність учасників освітнього процесу БІНПО» (https://binpo.com.ua/wp-
content/uploads/2021/07/ПОЛОЖЕННЯ-ПРО-ПОРЯДОК-РЕАЛІЗАЦІЇ-ПРАВА-НА-АКАДЕМІЧНУ-МОБІЛЬНІСТЬ-
УЧАСНИКІВ-ОСВІТНЬОГО-ПРОЦЕСУ-БІНПО.pdf).
Кожен здобувач вищої освіти має право взяти участь у конкурсах на участь у програмах міжнародної студентської 
мобільності, міжнародних стажуваннях, міжнародних науково-практичних конференціях, інших заходах, що 
сприяють підвищенню конкурентоспроможності здобувача, підвищують якість його освіти у відповідності з 
міжнародними освітніми стандартами.
Окрім цього, для викладачів БІНПО існують також додаткові можливості щодо академічної мобільності, про які 
своєчасно надходить інформація на електронні адреси. Інформація щодо міжнародної співпраці БІНПО 
представлена на https://binpo.com.ua/міжнародне-стажування/ та https://binpo.com.ua/наші-партнери/.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Складовою системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, зокрема щодо 
організації контролю і оцінки якості навчання, є «Положення про організацію освітнього процесу у БІНПО» 
(https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/Положення-про-організацію-ОП_БІНПО.pdf) та «Положення 
щодо організації поточного, семестрового контролю, атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням 
дистанційних технологій навчання у БІНПО» (https://binpo.com.ua/wp-
content/uploads/2021/05/1ПОЛОЖЕННЯ_про-контроль-доопр-1.pdf), відповідно до яких система оцінювання 
включає вхідний, поточний і підсумковий контроль.
Вхідний контроль проводиться перед вивченням нового курсу з метою визначення рівня підготовки здобувачів 
вищої освіти із дисциплін, знання яких необхідні для засвоєння даного курсу. Поточний контроль здійснюється під 
час проведення практичних, лабораторних, семінарських та індивідуальних занять і має на меті перевірку 
теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (зокрема самостійно опрацьованого матеріалу) 
під час роботи на семінарських заняттях і набутих практичних навичок під час виконання завдань 
практичних/лабораторних робіт. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання на 
певному освітньому рівні або на окремих його завершальних етапах. Підсумковий контроль включає семестровий 
контроль та атестацію здобувача вищої освіти. Контроль проводиться у формах семестрового екзамену, 
диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, 
визначеного робочою програмою, згідно з навчальним планом і графіком навчального процесу, у формі захисту 
творчих проектів, курсових і кваліфікаційних робіт, звітів з практики тощо.  До підсумкового контролю здобувачі 
допускаються, якщо вони успішно виконали всі завдання і успішно пройшли поточний контроль.
Особливості контрольних заходів конкретних дисциплін ОП «Педагогіка вищої школи» прописані у робочій 
програмі навчальної дисципліни та відповідному силабусі (https://binpo.com.ua/силабуси-та-робочі-програми-
дисциплі/). У робочих програмах також наведений розподіл балів за змістовими модулями.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість і зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечуються шляхом їх ознайомлення з розділом «Система оцінювання навчальних досягнень» в робочих 
програмах навчальних дисциплін та силабусах, «Положенням про організацію освітнього процесу у БІНПО», 
«Положенням щодо організації поточного, семестрового контролю, атестації здобувачів вищої освіти із 
застосуванням дистанційних технологій навчання у БІНПО», «Методичними рекомендаціями до проходження 
науково-педагогічної практики»,  «Методичними рекомендаціями до виконання та оформлення кваліфікаційної 
роботи магістра».
Тобто, зазначеними документами чітко й зрозуміло регламентуються вимоги щодо проведення вхідного, поточного 
та підсумкового видів контролю і державної атестації навчальних досягнень здобувачів вищої освіти.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

У відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперервної 
професійної освіти» (https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/Положення-про-організацію-
ОП_БІНПО.pdf), терміни та форми проведення контрольних заходів, а також інформація щодо розподілу балів за 
кожну форму контролю доводяться до здобувачів вищої освіти на першому занятті з навчальної дисципліни. Не 
пізніше, ніж за тиждень до проведення контрольних заходів, викладач знайомить здобувачів вищої освіти з 
переліком контрольних завдань та критеріями їх оцінювання. Крім того, розподіл балів, що присвоюються за окремі 
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види контрольних заходів та приклади контрольних питань наведені у силабусах та робочих програмах дисциплін, 
які розміщені на https://binpo.com.ua/силабуси-та-робочі-програми-дисциплі/. Графік підсумкового оцінювання 
формується заздалегідь, а саме за місяць до проведення, та оприлюднюється на сайті https://binpo.com.ua/011-
освітні-педагогічні-науки-2/. Після кожного контрольного заходу викладач інформує здобувачів вищої освіти про 
кількість отриманих ними балів, а після завершення вивчення навчальної дисципліни – про підсумкову оцінку.
В Інституті також запроваджено систему забезпечення моніторингу якості освіти, у процесі якого використовуються 
й методики самооцінки (зокрема, студенти оцінюють ступінь задоволеності проведенням контрольних заходів, 
висловлюють пропозиції). Отримані результати враховуються при прийнятті відповідних рішень щодо внесення 
коректив до освітнього процесу.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Стандартом вищої освіти України для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки 
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка передбачено атестацію здобувачів вищої освіти у формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота передбачає самостійне розв’язання складної задачі у сфері освітніх, 
педагогічних наук, що потребує проведення досліджень та/або здійснення інновацій, характеризується 
невизначеністю умов і вимог. Визначені ОП вимоги до кваліфікаційної роботи повністю відповідають вимогам, які 
встановлені Стандартом. 
«Положення про підготовку і захист кваліфікаційної роботи у БІНПО» (https://binpo.com.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-про-КР-БІНПО-2021.pdf) та ««Методичні рекомендації до виконання та 
оформлення кваліфікаційної роботи магістра» (https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/ПВШ.-Методичні-
рекомендації-до-виконання-кваліфікаційної-роботи-магістра.pdf) представлені на офіційному сайті Інституту.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів у БІНПО регулюється «Положенням про організацію освітнього 
процесу у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти (https://binpo.com.ua/wp-
content/uploads/2020/05/Положення-про-організацію-ОП_БІНПО.pdf) та «Положенням щодо організації 
поточного, семестрового контролю, атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій 
навчання у БІНПО» (https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/1ПОЛОЖЕННЯ_про-контроль-доопр-1.pdf). 
У  силабусах та робочих програмах навчальних дисциплін наведено опис процедур контрольних заходів, що включає 
методи контролю, перелік питань для підсумкового оцінювання, шкалу та критерії оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти. Доступність даних документів для учасників освітнього процесу забезпечується 
розміщенням у вільному доступі на офіційному сайті Інституту https://binpo.com.ua.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

У БІНПО об’єктивність екзаменаторів та процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 
забезпечуються застосуванням правил та норм, визначених відповідними внутрішніми нормативними 
документами, та базуються на засадах, висвітлених в «Положенні про Білоцерківський інститут неперервної 
професійної освіти» та «Положенні про організацію освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперервної 
професійної освіти».
При підсумковому оцінюванні враховуються оцінки поточного контролю, що зазначено у робочих програмах 
навчальних дисциплін (розміщені на https://binpo.com.ua/силабуси-та-робочі-програми-дисциплі). Перелік питань 
і завдань, що виносяться на іспит, повідомляються здобувачам вищої освіти на початку вивчення дисципліни. 
Порядок оскарження процедури проведення та результатів підсумкового контролю регламентується «Положенням 
про організацію освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти» та «Положенням 
про критерії оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти БІНПО» (https://binpo.com.ua/wp-
content/uploads/2022/02/ПОЛОЖЕННЯ-ПРО-КРИТЕРІЇ-ОЦІНЮВАННЯ-ЗНАНЬ-І-УМІНЬ-ЗДОБУВАЧІВ-ВИЩОЇ-
ОСВІТИ-БІНПО.pdf). У випадку надходження скарг від здобувачів щодо необ’єктивності підсумкового оцінювання 
за рішенням начального відділу створюється апеляційна комісія у складі заступника директора, завідувача кафедри, 
викладача, що є фахівцем з відповідної навчальної дисципліни, та представника студентського самоврядування. 
За час дії ОП конфлікту інтересів зафіксовано не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів регулюється «Положенням про організацію освітнього 
процесу у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти» та «Положенням про критерії оцінювання 
знань і умінь здобувачів вищої освіти БІНПО». Здобувач вищої освіти має право повторного складання семестрового 
контролю у випадках отримання незадовільних оцінок та порушення процедури оцінювання. Умови, за яких 
приймається рішення про надання здобувачу можливості скласти академічну заборгованість або отримати (у разі 
документально підтверджених поважних причин) індивідуальний графік для складання семестрового контролю, 
визначено у зазначених вище Положеннях.
Повторне складання семестрового екзамену допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: перший раз 
науково-педагогічному працівнику, другий – комісії з ліквідації академічної заборгованості, яка створюється 
наказом директора БІНПО. 
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Випадків застосування даних процедур протягом дії ОП не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів у БІНПО регулюється 
«Положенням про організацію освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти» та 
«Положенням про критерії оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти БІНПО». Здобувачі мають право на 
оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів. У випадку непогодження з результатами 
оцінювання здобувач: - може звернутися до заступника директора з навчальної роботи з умотивованою заявою щодо 
неврахування оцінювачем важливих обставин при оцінюванні; - може звернутися до комісії, яка проводила 
оцінювання, з незгодою щодо отриманої оцінки. Рішення щодо висловленої здобувачем незгоди приймає комісія. 
Якщо здобувач вищої освіти не згоден з рішенням комісії і вважає, що мало місце порушення процедури захисту, він 
може подати письмову заяву. Керівник структурного підрозділу своїм рішенням формує комісію для розгляду 
питання дотримання процедури; - при незгоді з оцінкою за кваліфікаційний іспит або захист кваліфікаційної роботи 
здобувач має право не пізніше 12 години наступного робочого дня, що слідує за днем оголошення результату іспиту, 
подати апеляцію на ім'я директора. У разі надходження апеляції розпорядженням директора створюється комісія 
для її розгляду. Апеляція розглядається впродовж трьох робочих днів після її подання.
Випадків оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів на ОП зафіксовано не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

В БІНПО політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності регулюються «Положенням про 
дотримання принципів академічної доброчесності у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 
(https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/Положення-про-академ.-доброчесність-1.pdf). Усі процедури є 
чіткими та зрозумілими, учасники освітнього процесу – як науково-педагогічні працівники, так і здобувачі 
дотримуються принципів політики академічної доброчесності під час реалізації ОП «Педагогіка вищої школи».

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Здобувачі ОП завчасно ознайомлюються з «Положенням про дотримання принципів академічної доброчесності у 
БІНПО» (https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/Положення-про-академ.-доброчесність-1.pdf). Під час 
написання кваліфікаційної роботи наукові керівники звертають увагу здобувачів на необхідність дотримання 
принципів академічної доброчесності, відповідні розділи містяться також у «Методичних рекомендаціях до 
виконання та оформлення кваліфікаційної роботи магістра» (https://binpo.com.ua/wp-
content/uploads/2021/11/ПВШ.-Методичні-рекомендації-до-виконання-кваліфікаційної-роботи-магістра.pdf) та 
«Методичних рекомендаціях до виконання курсових робіт з дисципліни «Педагогіка вищої школи» 
(https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2022/02/Методичні-рекомендації_курсова-робота-ПВШ.pdf).
Здобувачі ОП «Педагогіка вищої школи» завчасно ознайомлюються із засобами контролю за дотриманням правил 
академічної доброчесності, які будуть застосовуватися під час оцінювання, та наслідками їх порушення. Для протидії 
порушенням академічної доброчесності на ОП застосовуються такі технологічні рішення, як використання 
індивідуальних завдань для здобувачів вищої освіти, затверджених бланків для відповідей, комп'ютерне тестування; 
оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності учасників освітнього процесу, оприлюднення 
рейтингу здобувачів вищої освіти за результатами сесії. 
Перед прийняттям кваліфікаційних робіт, поданих для захисту до екзаменаційних комісій, проводиться перевірка 
робіт на відсутність академічного плагіату.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Для популяризації норм і правил академічної доброчесності в ЗВО використовуються такі заходи: інформування 
здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників і науковців про необхідність дотримання правил 
академічної доброчесності, професійної етики; розповсюдження інформаційно-інструктивних матеріалів з 
дотримання норм і правил академічної доброчесності; проведення семінарів з питань інформаційної грамотності, 
правильності написання наукових і навчальних робіт, правил опису джерел та оформлення цитувань; розгляд 
питань, пов’язаних із забезпеченням принципів академічної доброчесності, на Вченій раді та Раді із забезпечення 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у БІНПО;  ознайомлення з «Положенням про дотримання 
принципів академічної доброчесності у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти» 
(https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/Положення-про-академ.-доброчесність-1.pdf); посилення 
контролю з боку завідувачів кафедр, наукових керівників за якістю кваліфікаційних робіт тощо.
Академічна доброчесність також популяризується через включення до ОК «Методологія і методи науково-
педагогічних досліджень» питань з неприпустимості плагіату в усіх його формах, дотримання якості оформлення 
результатів роботи, перевірки наукових робіт на академічний плагіат.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

У розділі 8 «Положення про дотримання принципів академічної доброчесності у Білоцерківському інституті 
неперервної професійної освіти» (https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/Положення-про-академ.-
доброчесність-1.pdf) наведено форми відповідальності за порушення академічної доброчесності. Перед прийняттям 
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кваліфікаційних робіт, поданих для захисту до екзаменаційних комісій, проводиться перевірка робіт на відсутність 
академічного плагіату. Описані наслідки встановленого факту порушення академічної доброчесності (від 
повторного проходження оцінювання до відрахування з БІНПО). 
Під час реалізації ОП випадків порушення академічної доброчесності не виявлено.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Конкурсний відбір науково-педагогічних працівників відбувається згідно «Порядку проведення конкурсного відбору 
під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників БІНПО та укладення з ними трудових 
договорів (контрактів)» (https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2022/02/Порядок-проведення-конкурсного-
відбору-2021.pdf), в якому прописана процедура визначення їх компетентності та порядок підвищення кваліфікації. 
Основними вимогами є: науковий ступінь із відповідної галузі знань; вчене звання, науково-педагогічний досвід не 
менше ніж 5 років, наукові  та навчально-методичні праці за фахом і у виданнях, що індексуються міжнародними 
науковометричними базами даних. 
Обговорення кандидатури кожного претендента на зайняття посади науково-педагогічного працівника проводиться 
на засіданні кафедри у його присутності (у разі відсутності претендента кандидатура обговорюється за його 
письмовою згодою). 
Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента кафедра пропонує йому попередньо прочитати відкриті 
лекції, провести семінарські заняття, анкетування слухачів, здобувачів освіти.
Кафедра на своєму засіданні розглядає документи претендентів і виносить рішення. У рішенні кафедри обов’язково 
має бути відображена характеристика роботи науково-педагогічних працівників за період діючого трудового 
договору (контракту).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

БІНПО систематично залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу шляхом: залучення 
роботодавців до розроблення, перегляду та моніторингу освітніх програм; залучення роботодавців у якості 
рецензентів освітніх програм; укладання спільних угод про співпрацю; залученням роботодавців до проведення 
лекцій, семінарських занять (https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/ПВШ-21-11-зМ-ІІ-тиждень.pdf); 
опитування та зворотного зв’язку із роботодавцями щодо якості освітнього процесу у БІНПО.
Крім того, на офіційному сайті БІПНО у розділі https://binpo.com.ua/стейкголдерам/ представлено пропозиції 
співробітництва. У «Положенні про сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти і випускників Білоцерківського 
інституту неперервної професійної освіти» (https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/ПОЛОЖЕННЯ-ПРО-
СПРИЯННЯ-ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ-ЗДОБУВАЧІВ-ОСВІТИ-І-ВИПУСКНИКІВ-БІНПО.pdf) викладена система 
організації працевлаштування здобувачів освіти і випускників: вивчення потреби в кадрах, встановлення договірних 
відносин із закладами освіти, підприємствами, організаціями, одержання даних про місця роботи, встановлення 
зв’язків із випускниками і проведення моніторингових досліджень з питань, пов’язаних з якістю підготовки 
випускників. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Потенційні роботодавці залучаються до проведення окремих дисциплін та до прочитання гостьових лекцій в рамках 
навчальних дисциплін, надають практичні кейси для проведення досліджень та ознайомлення із кращими 
практиками у сфері освітньої діяльності.
Так, ключовий стейкхолдер БІНПО Горошкова Лідія Анатоліївна була залучена у якості викладача однієї з 
вибіркових дисциплін (https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/ПВШ-21-11-зМ-І-тиждень.pdf), а у рамках 
гостьових лекцій заняття проводили ключові стейкхолдери Ковальчук Василь Іванович, завідувач кафедри 
професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ імені Олександра 
Довженка, та Клочко Алла Олексіївна, керівник Громадської організації «Результативний старт ультраактивного 
розвитку суспільства».

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Документами, що регламентують систему професійного розвитку науково-педагогічних працівників у БІНПО, є 
«Стратегія інтернаціоналізації БІНПО на 2021-2025 роки» (https://binpo.com.ua/wp-
content/uploads/2021/07/СТРАТЕГІЯ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ-БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО-ІНСТИТУТУ-НЕПЕРЕРВНОЇ-
ПРОФЕСІЙНОЇ-ОСВІТИ-на-2021-2025-роки.pdf) та «Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність учасників освітнього процесу БІНПО» (https://binpo.com.ua/wp-
content/uploads/2021/07/ПОЛОЖЕННЯ-ПРО-ПОРЯДОК-РЕАЛІЗАЦІЇ-ПРАВА-НА-АКАДЕМІЧНУ-МОБІЛЬНІСТЬ-
УЧАСНИКІВ-ОСВІТНЬОГО-ПРОЦЕСУ-БІНПО.pdf).
Професійний розвиток науково-педагогічних працівників забезпечується шляхом внутрішнього навчання і 
взаємонавчання викладачів Інституту та їх участі у авторських школах-студіях БІНПО (https://binpo.com.ua/wp-
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content/uploads/2022/01/ПЛАН-РОБОТИ-БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО-ІНСТИТУТУ-НЕПЕРЕРВНОЇ-ПРОФЕСІЙНОЇ-
ОСВІТИ-НА-2022-РІК.pdf); підвищенням кваліфікації у вітчизняних і закордонних закладах вищої освіти; 
міжнародним стажуванням у закладах вищої освіти.
Так, за 2020-2021 роки науково-педагогічні працівники Інституту пройшли міжнародне науково-педагогічне 
стажування у м. Пула  (Республіка Хорватія) на базі Juraj Dobrila University of Pula (2020 рік) та на базі Варненського 
вільного університету імені Чорноризця Храбра (Болгарія) (2021).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Розвиток викладацької майстерності у БІНПО стимулюється шляхом проведення внутрішніх конкурсів на краще 
науково(навчально)-методичне забезпечення освітнього процесу та конкурсу на краще заняття для слухачів курсів 
підвищення кваліфікації та здобувачів освіти. У відповідних положеннях (https://binpo.com.ua/wp-
content/uploads/2021/01/Положення-про-конкурс-на-краще-НЗ-1.pdf) описано процедуру та умови участі в 
конкурсі.
Заохочення викладачів за досягнення у фаховій сфері здійснюється в БІНПО відповідно до «Положення про 
преміювання, встановлення надбавок до посадових окладів, доплат та надання матеріальної допомоги працівникам 
БІНПО» (https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2022/02/ПОЛОЖЕННЯ-ПРО-ПРЕМІЮВАННЯ_1210202.pdf). 
Також за результатами оцінки здобувачів вищої освіти складається перелік викладачів БІНПО, які отримали 
найвищий рейтинг за підсумками навчального року (оцінка 4,8 і вище за 5-ти бальною шкалою) у розрізі кафедр. 
Таких викладачів нагороджують премією за особливі успіхи у викладацькій майстерності.
Система нематеріального заохочення реалізується через нагородження грамотами, подяками, представленням до 
нагород ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та НАПН України.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

БІНПО має у розпорядженні 825,35 м2 орендованих приміщень, із яких 397,3 м2 облаштовано під навчальні 
аудиторії із сучасним обладнанням (інтерактивні дошки, мультимедійні проєктори, персональні комп’ютери). 
1 сучасний корпус, у якому розташовані аудиторії, конференц-зала, комп’ютерні класи, приміщення для кафедр та 
керівного складу, наукова бібліотека, буфет.
БІНПО забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів до користування бібліотечними фондами. Науково-
педагогічні працівники і здобувачі вищої освіти ОП мають доступ до дайжесту періодичних видань з будь-якого 
комп’ютера (https://binpo.com.ua/цифрова-бібліотека-бінпо/) та до ресурсів Електронної бібліотеки НАПН України 
(https://lib.iitta.gov.ua).
У зв’язку з карантинними обмеженнями, спричиненими пандемією COVID-19, освітній процес для здобувачів вищої 
освіти організований у режимі онлайн із використанням технологій дистанційного навчання, інтернет-ресурсів на 
освітній платформі «Профосвіта» (режим доступу: https://profosvita.org). На персональних вебресурсах викладачів 
розміщується як організаційна інформація кураторів навчальних груп, так і матеріали лекцій та семінарських занять 
для опрацювання здобувачами освіти. Додатково викладачами організовується спілкування електронною поштою, 
створюються групи у вайбері, на платформах для проведення онлайн-сесій тощо.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище БІНПО та локальні цільові ресурси наявні у вільному доступі для здобувачів за ОП «Педагогіка 
вищої школи». Зокрема це: безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, Wi-Fi. Широкими є 
можливості залучення здобувачів до культурних та виховних заходів Органів студентського самоврядування, 
відповідно до «Плану роботи БІНПО на 2022 рік» (https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2022/01/ПЛАН-
РОБОТИ-БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО-ІНСТИТУТУ-НЕПЕРЕРВНОЇ-ПРОФЕСІЙНОЇ-ОСВІТИ-НА-2022-РІК.pdf). 
Для здобувачів існує можливість оприлюднення результатів наукових досліджень у співавторстві із викладачами 
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти. Звітні наукові конференції професорсько-
викладацького складу, конференції кафедри педагогіки, психології на менеджменту дають можливості для апробації 
здобувачами освіти результатів своїх наукових досліджень.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Навчальні приміщення БІНПО повністю відповідають існуючим будівельним  та санітарним нормам, вимогам 
правил пожежної безпеки, існуючим нормам з охорони праці. У структурі БІНПО передбачено адміністративно-
господарський та експлуатаційно-технічний відділ, який опікується проблемами забезпечення відповідності 
освітнього середовища нормативним вимогам до його безпечності. З професорсько-викладацьким складом та 
студентами регулярно проводяться інструктажі та профілактичні бесіди з дотримання правил безпеки 
життєдіяльності. Кафедра педагогіки, психології та менеджменту також опікується проблемою створення безпечних 
умов при проведенні освітнього процесу, приділяючи підвищену увагу під час практики студентів на базах 
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організацій-партнерів, відповідно до чого проводяться інструктажі з безпечних умов праці на настановних 
конференціях з практики.
Пріоритетом студентоцентрованого навчання за ОП «Педагогіка вищої школи» є збалансованість та покращення 
психологічного та фізичного здоров’я внутрішніх стейкхолдерів освіти. Здобувачам створено належні умови 
навчання. Безпечність освітнього середовища забезпечується дотриманням ергономічних умов навчання, 
регулярним проведенням заходів щодо запобігання і протидії булінгу, покращення психологічного мікроклімату у 
колективі.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримка здобувачів вищої освіти регулюється 
«Положенням про освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої 
освіти у БІНПО» (https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/ПОЛОЖЕННЯ-ПРО-ОСВІТНЮ-
ОРГАНІЗАЦІЙНУ-КОНСУЛЬТАТИВНУ-ТА-СОЦІАЛЬНУ-ПІДТРИМКУ-ЗДОБУВАЧІВ-ВИЩОЇ-ОСВІТИ-У-
БІНПО.pdf).
БІНПО дотримується принципу рівного доступу до якісної освіти, надає освітні послуги здобувачам вищої освіти на 
рівній основі, без дискримінації, незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, 
соціального й майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров’я, ставлення до релігії, наявності 
судимості, а також від інших обставин на засадах компетентнісного підходу та з урахуванням індивідуальних 
особливостей, потреб, індивідуальних можливостей та навчально-пізнавальної діяльності усіх здобувачів освіти.
Освітня підтримка здобувачів освіти полягає в студентоцентрованому підході до викладання, індивідуальній 
освітній траєкторії, навчанні за індивідуальним планом, академічній мобільності. Все це супроводжується зворотнім 
зв’язком між здобувачами та науково-педагогічними працівниками, який здійснюється шляхом опитувань, 
перевірки якості освіти та проведення кураторських годин. Організаційна підтримка забезпечується чіткістю та 
зрозумілістю вимог освітньої програми та розкладу занять, які оприлюднені на веб-сторінці 
https://binpo.com.ua/011-освітні-педагогічні-науки-2/, а також наявністю студентського самоврядування, що 
вирішує різноманітні питання здобувачів освіти. Крім того, здобувачі можуть особисто звернутися до адміністрації 
Інституту, в тому числі й анонімно. Дошки оголошень та сайт з новинами БІНПО (https://binpo.com.ua/новини/), 
групи у соціальних мережах є ефективними засобами інформаційної підтримки здобувачів вищої освіти. 
Підтримкою та захистом інтересів здобувачів займаються органи студентського самоврядування, профспілковий 
комітет (https://binpo.com.ua/профспілка-бінпо/), які надають допомогу здобувачам вищої освіти у вирішенні 
соціальних питань. Консультативна підтримка здобувачів освіти в залежності від ситуації надається працівниками 
БІНПО, які мають профільну освіту психолога. 
У цілому опитування здобувачів вищої освіти за ОП «Педагоігка вищої школи» продемонструвало високу оцінку 
якості їх підтримки та комунікацій в освітньому процесі (https://binpo.com.ua/wp-
content/uploads/2021/09/РЕЗУЛЬТАТИ-МОНІТОРИНГУ-ЯКОСТІ-ОСВІТИ-ВЕРЕСЕНЬ-2021-рік.pdf). 

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

У «Правилах прийому до БІНПО у 2022 році», оприлюднених на офіційному сайті БІНПО (https://binpo.com.ua/wp-
content/uploads/2021/12/ПРАВИЛА-ПРИЙОМУ_БІНПО_2022.pdf) п. 8.1, 8.3, 8.4. окреслюють особливості прийому 
осіб з особливими потребами. В БІНПО для цієї категорії створюються умови: впровадження інтеграційної моделі 
навчання та діючої моделі супроводу процесу навчання осіб з особливими потребами. Забезпечено вільний доступ 
до Інтернет-ресурсів та фондів бібліотеки. Здобувачі мають змогу навчатись за індивідуальним графіком (за 
рішенням Вченої ради Інституту). На засіданні кафедр БІНПО обговорюються питання щодо створення рівних умов 
та забезпечення інклюзії зі здобувачами вищої освіти. 
На сьогодні за ОП немає здобувачів з особливими освітніми потребами.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій регулюються у БІНПО відповідно до «Положення про 
засади запобігання і протидії дискримінації, булінгу і мобінгу, гендерної нерівності та іншим проявам неетичної 
поведінки» (https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2021/04/ПОЛОЖЕННЯ-про-засади-запобігання-і-протидії-
дискримінації-булінгу-і-мобінгу.pdf).
В Інституті забезпечуються рівні можливості учасників освітнього процесу щодо реалізації прав і свобод усіх 
співробітників та здобувачів освіти, підтримання у БІНПО освітнього середовища, вільного від дискримінації 
сексуальних домагань, булінгу, принижень честі та гідності особи. 
Психологічний напрямок охоплює велику кількість проблем, які стосуються, перш за все, питань створення 
позитивного соціально-психологічного клімату, впровадження методів корекції соціальних стосунків, розвиток 
соціально-перцептивного інтелекту педагогічних працівників, навичок рефлексії та самоаналізу, загальної 
комунікативної культури, вміння саморегулювати емоційний стан, що забезпечує подолання конфліктів.
Учасники освітнього процесу мають право, згідно з законодавством України, оскаржувати дії адміністрації та 
працівників БІНПО. Виявлення та моніторинг конфліктів проводиться методами індивідуальної бесіди, опитування, 
тестування, розгляду звернень до адміністрації. З метою підвищення оперативності реагування на можливі 
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порушення антикорупційного законодавства Інститут пропонує звернутися до уповноважених осіб з питань 
запобігання та виявлення корупції. Інформацію про порушення прав людини та уставу ЗВО можна надати анонімно 
через на електронну адресу: (dipodist@ukr.net). При виникненні конфліктної ситуації у здобувачів вищої освіти є 
також можливість звернутися до профспілки БІНПО. 
Зазначених вище випадків під час реалізації ОП зафіксовано не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Порядок внутрішнього забезпечення якості освіти відповідно п. 2 ст. 16 Закону України «Про вищу освіту» втілений 
у «Положенні про організацію освітнього процесу у БІНПО (https://binpo.com.ua/wp-
content/uploads/2020/05/Положення-про-організацію-ОП_БІНПО.pdf); «Положенні про освітні програми у 
Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти (https://binpo.com.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення-ОП.pdf); «Положенні про забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої  освіти у БІНПО» (https://binpo.com.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Положення_про_систему_внутрiшн_ого_забезпечення_.pdf); «Положенні про Раду із 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у БІНПО» (https://binpo.com.ua/wp-
content/uploads/2021/07/ПОЛОЖЕННЯ-ПРО-РАДУ-ІЗ-ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ-ЯКОСТІ-ОСВІТНЬОЇ-ДІЯЛЬНОСТІ-ТА-
ЯКОСТІ-ВИЩОЇ-ОСВІТИ-У-БІНПО.pdf).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Перегляд ОП здійснюється раз на два роки колективом науково-педагогічних працівників групи забезпечення ОП із 
залученням здобувачів вищої освіти, стейкхолдерів з урахуванням таких основних чинників: 1) змін до державних, 
галузевих і міжнародних вимог з підготовки фахівців, змін у освітній політиці; 2) виявленням нових можливостей 
для забезпечення професійної підготовки магістрів за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки; 3) урахуванням 
потреб та інтересів здобувачів вищої освіти та стейкхолдерів; 4) на основі результатів моніторингу якості освіти.
За результатами останнього перегляду з урахуванням затвердженого Стандарту вищої освіти за спеціальністю 011 
Освітні, педагогічні науки для другого (магістерського) рівня вищої освіти та наведених вище чинників до освітньої 
програми підготовки магістрів за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки було внесено такі зміни: 1) 
Удосконалено ОП в частині орієнтації та більш ґрунтовного розшифрування основного фокусу ОП; 2) Удосконалено 
ОП в частині «Придатність випускників до працевлаштування». Виключено ті спеціальності для працевлаштування, 
які не забезпечуються освітніми компонентами ОП; 3) Удосконалено ОП в частині розроблення логіко-структурної 
схеми підготовки фахівця. Удосконалено схему з урахуванням реалізації освітніх компонентів  відповідно до 
навчальних семестрів; 4) Удосконалено програмні результати навчання, відповідно до Стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки для другого (магістерського) рівня вищої освіти; 5) Назви дисциплін за 
вибором здобувача виключено з переліку компонент ОП і подано окремим списком як «Перелік вибіркових 
компонент здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня».
Зміни та доповнення до освітньої програми за результатами її перегляду було внесено на підставі рішення Вченої 
ради Інституту та за погодженням з Радою із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти та 
затверджено директором БІНПО.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

До процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, залучені здобувачі вищої освіти 
безпосередньо та через органи студентського самоврядування. Під час перегляду ОП береться до уваги позиція 
здобувачів вищої освіти. Відбувається анкетування здобувачів з метою внутрішнього моніторингу якості освіти; 
опитування анонімне, результати анкетування аналізуються на засіданнях кафедри педагогіки, психології на 
менеджменту, Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти і Вченої ради БІНПО 
(https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2021/09/РЕЗУЛЬТАТИ-МОНІТОРИНГУ-ЯКОСТІ-ОСВІТИ-ВЕРЕСЕНЬ-
2021-рік.pdf).
У якості ключового стейкхолдера ОП «Педагогіка вищої школи» 2021 року залучено здобувача освіти  ІІ курсу 
зазначеної ОП Грунтковську Ю.В., яка надала свої пропозиції щодо її удосконалення та запропонувала 
удосконалити програмні результати навчання, відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, 
педагогічні науки для другого (магістерського) рівня вищої освіти.  
Крім того, представники здобувачів вищої освіти входять до складу Вченої ради Інституту 
(https://binpo.com.ua/склад-вченої-ради/) й мають можливість безпосередньо висловлювати думки та вносити 
пропозиції з питань періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості.  

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП
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Відповідно до «Положення про Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти» (https://binpo.com.ua/wp-
content/uploads/2020/05/Положення-про-БІНПО.pdf), одним з органів управління є студентське самоврядування. 
Представники органів студентського самоврядування входять до складу Вченої ради БІНПО 
(https://binpo.com.ua/склад-вченої-ради/), а також до складу Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти (https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/ПОЛОЖЕННЯ-ПРО-РАДУ-ІЗ-
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ-ЯКОСТІ-ОСВІТНЬОЇ-ДІЯЛЬНОСТІ-ТА-ЯКОСТІ-ВИЩОЇ-ОСВІТИ-У-БІНПО.pdf)  (вони є членами 
робочих груп, вносять пропозиції щодо організації навчального процесу та покращення його якості, пропозиції 
щодо удосконалення ОП, науково-дослідної роботи, беруть участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Участь роботодавців у процесі забезпечення якості освітньої діяльності у БІНПО регулюється наступними 
нормативними документами: «Положенням про організацію освітнього процесу у БІНПО» 
(https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/Положення-про-організацію-ОП_БІНПО.pdf), «Положенням 
про організацію та проведення опитувань внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів у БІНПО» (https://binpo.com.ua/wp-
content/uploads/2021/07/ПОЛОЖЕННЯ-ПРО-ОРГАНІЗАЦІЮ-ТА-ПРОВЕДЕННЯ-ОПИТУВАНЬ-ВНУТРІШНІХ-І-
ЗОВНІШНІХ-СТЕЙКГОЛДЕРІВ.pdf). Тісна співпраця з роботодавцями відбувається протягом всього освітнього 
процесу. Роботодавці залучаються до опитувань щодо якості освітнього процесу та задоволеності освітніми 
компонентами ОП та ПРН які вона забезпечує, у якості ключових стейкхолдерів та рецензентів ОП. Участь 
ключових стейкхолдерів у розробленні (удосконаленні) та моніторингу освітньо-професійних програм забезпечує їх 
експертне оцінювання та врахування сучасних галузевих особливостей при підготовці фахівців та удосконалення 
змістової частини освітніх програм і навчальних планів. 
Співпраця з роботодавцями також відбувається з метою посилення науково-практичної складової та підвищення 
актуальності програми. Існує низка договорів про співпрацю з роботодавцями на рівні БІНПО, в тому числі 
іноземних (Варненський вільний університет ім.Черноризца Храбра; два університетети Республіки Хорватія: Рar 
University College і Juraj Dobrila University of Pula) (https://binpo.com.ua/наші-партнери/).

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Випуску за цією ОП ще не було.
Однак передбачається після випуску здійснення моніторингу працевлаштування випускників ОП та його аналіз.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

ОП реалізується вперше. Проте, у БІНПО систематично проводиться моніторинг щодо забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти, за результатами якого виявляються певні недоліки ОП та побажання ключових 
стейкхолдерів щодо удосконалення ОП. 
За результатами останнього перегляду ОП було виявлено такі недоліки та внесено відповідні зміни: 1) Удосконалено 
ОП в частині орієнтації та більш ґрунтовного розшифрування основного фокусу ОП; 2) Удосконалено ОП в частині 
«Придатність випускників до працевлаштування». Виключено ті спеціальності для працевлаштування, які не 
забезпечуються освітніми компонентами ОП; 3) Удосконалено ОП в частині розроблення логіко-структурної схеми 
підготовки фахівця. Удосконалено схему з урахуванням реалізації освітніх компонентів  відповідно до навчальних 
семестрів; 4) Удосконалено програмні результати навчання, відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 
011 Освітні, педагогічні науки для другого (магістерського) рівня вищої освіти; 5) Назви дисциплін за вибором 
здобувача виключено з переліку компонент ОП і подано окремим списком як «Перелік вибіркових компонент 
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня».

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Для врахування зовнішніх факторів щодо забезпечення якості вищої освіти здійснено комплексний аналіз ринку 
праці та запитів роботодавців щодо затребуваності фахівців за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки з метою 
виявлення динаміки й узагальнення сучасних професійних якостей, навичок, ключових і фахових компетенцій 
фахівців освітньої галузі, та задля вдосконалення освітніх компонентів ОП (https://binpo.com.ua/wp-
content/uploads/2022/01/3.Кулішов-ВС-Про-результати-аналізу-ринку-праці_ПВШ_3-питання_.pdf). Проведено 
моніторинг та анкетування фахівців освітньої сфери з метою виявлення найбільш актуальних напрямів їх 
професійного розвитку, та внесено якісні зміни до ОП відповідно до вимог ринку праці.
ОП «Педагогіка вищої школи» акредитується вперше.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Академічна спільнота через делегованих представників у відповідних робочих групах (включаючи викладачів, 
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здобувачів вищої освіти) має прямий і безпосередній вплив на встановлення і дотримання внутрішньо інститутських 
академічних стандартів, створення і розширення навчальних можливостей, розвиток якості викладання й 
модернізацію навчання.
Зараз у БІНПО проводиться велика кількість онлайн-опитувань здобувачів, науково-педагогічних працівників, 
роботодавців: щодо забезпечення якості освітнього процесу; про роботу структурних підрозділів; про якість 
освітнього процесу. 
Звіти про результати опитувань та пропозиції змін на краще розсилаються на пошту всім стейкхолдерам та 
публікуються і розглядаються на засіданнях Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.
Аналіз та опрацювання результатів опитування здобувачів вищої освіти дозволяє виявити слабкі і сильні сторони 
конкретних курсів та викладацьких стилів і обраних методів. Цей аналіз допомагає внести вчасні корективи, метою 
яких є ефективніша взаємодія зі здобувачами, врахування актуальних тем, обрання ефективніших методів 
комунікації.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Забезпечення якості вищої освіти в БІНПО включає: загальнй рівень контролю реалізується директоркою, 
заступником директорки, Вченою радою, Радою із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти – 
вони визначають стратегію і політику щодо внутрішнього забезпечення якості освіти, приймають 
загальноінститутські рішення щодо забезпечення якості освіти, затверджують нормативні акти, програми, 
приймають рішення про затвердження та закриття ОП; рівень підрозділів – здійснюють внутрішні експертизи ОП, 
моніторинг якості освітньої діяльності, формують рекомендації; кафедральний рівень контролю освітньої програми 
– гаранти ОП, кафедра педагогіки, психології на менеджменту, робоча група ОП, представники роботодавців, 
науково-педагогічні працівники – забезпечують реалізацію ОП; студентський рівень – здобувачі вищої освіти 
залучаються до внутрішнього забезпечення якості освіти через участь у опитуваннях та внесення пропозицій щодо 
покращення ОП через органи студентського самоврядування.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Офіційні документи, що регламентують відносини, права і обов’язки усіх учасників освітнього процесу знаходяться 
на офіційному сайті БІНПО (https://binpo.com.ua/внутрішні-нормативні-документи/
 та https://binpo.com.ua/експерту-з-якості-вищої-освіти-2/) у відкритому доступі: 
- Положення про Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти;
- Стратегія розвитку Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти на 2020-2025 роки;
- План роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти на 2022 рік;
- Положення про організацію освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти;
- Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання у Білоцерківському інституті 
неперервної професійної освіти;
- Положення про організацію освітнього процесу в умовах змішаного навчання у БІНПО;
- Положення про дотримання принципів академічної доброчесності у БІНПО;
- Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
- Положення про участь здобувачів вищої освіти у забезпеченні якості освіти у БІНПО;
- Положення про освітню, організаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти у БІНПО.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Адреса веб-сторінки https://binpo.com.ua/внутрішні-нормативні-документи/ ; https://binpo.com.ua/експерту-з-
якості-вищої-освіти-2/ ; https://binpo.com.ua/освітня-програма-педагогіка-вищої-ш/

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Адреса веб-сторінки https://binpo.com.ua/освітня-програма-педагогіка-вищої-ш/

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони програми:
1. Зміст ОП має інноваційний характер, відображає специфіку діяльності НПП у сучасному ЗВО, він сформований на 
використанні позитивного світового та вітчизняного досвіду.
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2. Реалізація ОП відбувається з використанням студентоцентрованого й компетентнісного підходів, що сприяє 
формуванню конкурентоспроможних фахівців з освітніх, педагогічних наук, діяльність яких уможливлює виконання 
у сучасному освітньому процесі функцій тьютора, наставника, фасилітатора, модератора.
3. Група кадрового забезпечення ОП є потужним колективом висококваліфікованих НПП: 4 доктори і 6 кандидатів 
наук;
4. Освітній, кваліфікаційний, науковий профіль кожного викладача є відповідним змісту навчальних курсів.
5. ОП знайшла схвалення в потенційних роботодавців.
Слабкі сторони програми:
1. Неповна досконалість розробки навчально-методичного забезпечення;
2. Необхідність удосконалення науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти в напрямку забезпечення їхньої 
участі у програмах міжнародної академічної мобільності, міжнародних грантових програмах, наукових 
дослідженнях кафедр, Всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт;
3. Потреба у більш активному залученні фахівців-практиків до викладання на ОП;
4. Потребує збільшення контингент здобувачів на ОП.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективи подальшого розвитку ОП «Педагогіка вищої школи» полягають в подальшій розробці програм 
міжнародного співробітництва та мобільності здобувачів з метою інтеграції до світового, європейського освітнього та 
наукового простору; системній співпраці з іншими ЗВО, державними органами влади, роботодавцями, 
громадськістю щодо забезпечення їх участі у формуванні та реалізації ОП; оперативній адаптації змісту підготовки 
здобувачів зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки до змін з урахуванням інноваційної динаміки сучасного 
розвитку сфери освіти, запитів зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів, а також індивідуальних навчальних і 
наукових інтересів здобувачів.
Важливим напрямом вважаємо створення умов для удосконалення компетентностей, пов’язаних з науковою 
роботою в напрямі розроблення пропозицій студентів для упровадження прогресивних ідей у розвиток сфери освіти 
в Україні.
Удосконалення механізму визнання результатів, отриманих здобувачами у неформальній освіті.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Кириченко Микола Олексійович

Дата: 11.02.2022 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-методичні 
матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного та/або 
інформаційного забезпечення, 
наведіть відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Педагогічна 
майстерність та 
професійна етика

навчальна 
дисципліна

Робоча 
програма_ПМ.pdf

35ZdlZHFuhfptnsDYtE
RCJ0I0Sfeh427U5qkgn

FxIR4=

Лекційні та практичні заняття 
проводяться у форматі 
дистанційного навчання із 
застосуванням сучасного 
програмного забезпечення на 
платформі LMS ”Profosvita”
Для роботи з науковою 
літературою надається доступ до 
цифрової бібліотеки БІНПО та 
Електронної бібліотеки НАПН 
України

Педагогіка вищої школи навчальна 
дисципліна

Робоча 
програма_педагогіка 

вищої школи.pdf

SWCM9iQqwH1V78Cm
5U9a5vxhnIu7iOqgH3s

ZAJSrWeg=

Лекційні та практичні заняття 
проводяться у форматі 
дистанційного навчання із 
застосуванням сучасного 
програмного забезпечення на 
платформі LMS ”Profosvita”
Для роботи з науковою 
літературою надається доступ до 
цифрової бібліотеки БІНПО та 
Електронної бібліотеки НАПН 
України
У науковій бібліотеці БІНПО є у 
достатній кількості відповідна 
профілю дисципліни література

Іноземна мова 
професійного 
спрямування

навчальна 
дисципліна

РП_Іноземна мова 
ПС_Щипська.pdf

xHnlGJdMFdtfH+p15d
qsNwuN2ySVG0Rjmiei

+dENfA8=

Лекційні та практичні заняття 
проводяться у форматі 
дистанційного навчання із 
застосуванням сучасного 
програмного забезпечення на 
платформі LMS ”Profosvita”
Для роботи з науковою 
літературою надається доступ до 
цифрової бібліотеки БІНПО та 
Електронної бібліотеки НАПН 
України

Захист кваліфікаційної 
роботи

підсумкова 
атестація

ПВШ.-Методичні-
рекомендації-до-

виконання-
кваліфікаційної-

роботи-магістра.pdf

VvQW8VSBlehbwcKjW
B2+7QqLz+p5XEumja

G0o+M12B4=

Конференц-зал, обладнаний 
інтерактивною дошкою "82" 
іntboard (арт.UT-TB182X), 
проектором Viewsonic PS501X, 
SmartTV-телевізором KIVI 40F 700 
GV

Підготовка 
кваліфікаційної роботи

підсумкова 
атестація

ПВШ.-Методичні-
рекомендації-до-

виконання-
кваліфікаційної-

роботи-магістра.pdf

VvQW8VSBlehbwcKjW
B2+7QqLz+p5XEumja

G0o+M12B4=

Даний документ містить вимоги 
щодо алгоритму написання роботи, 
структури, оформлення, процедури 
підготовки до передзахисту та 
захисту кваліфікаційної роботи

Науково-педагогічна 
практика

практика Методичні-
рекомендації-до-

проходження-
науково-педагогічної-

практики-
спеціальності-011-

Освітні-педагогічні-
науки.pdf

Mvc1nZjpwmJ8QIZ+h
Cte8IOHkzH4Fxzk+nz1

ppgD8U8=

Проведення практики передбачено у 
закладах вищої та фахової 
передвищої освіти установ-
партнерів БІНПО. Кадровий 
потенціал цих установ є 
висококваліфікованим, у них наявний 
достатній рівень технічного та 
методичного оснащення.

Методологія і методи 
науково-педагогічних 
досліджень

навчальна 
дисципліна

РПНД_МЕТОДОЛОГI
Я.pdf

3Zxx4kDPSigXUig+OO
S/2T1E0mEaIHbwjY1Q

UCCwQos=

Лекційні та практичні заняття 
проводяться у форматі 
дистанційного навчання із 
застосуванням сучасного 
програмного забезпечення на 
платформі LMS ”Profosvita”
Для роботи з науковою 
літературою надається доступ до 
цифрової бібліотеки БІНПО та 
Електронної бібліотеки НАПН 
України
У науковій бібліотеці БІНПО є у 
достатній кількості відповідна 
профілю дисципліни література



Інформаційні технології 
в освіті

навчальна 
дисципліна

Робоча 
програма_Інформаці

йні технології.pdf

iEhNnH1rfVY7iFe1Mu
VADSrv6QAhkO12xqG

P+JT3a5Y=

Лекційні та практичні заняття 
проводяться у форматі 
дистанційного навчання із 
застосуванням сучасного 
програмного забезпечення на 
платформі LMS ”Profosvita”
Для роботи з науковою 
літературою надається доступ до 
цифрової бібліотеки БІНПО та 
Електронної бібліотеки НАПН 
України
На кафедрі у достатній кількості є 
література, роз даткові, 
аналітичні матеріали для 
організації навчання

Педагогічна інноватика навчальна 
дисципліна

Робоча 
програма_педагогічн

а інноватика.pdf

PvbsxjyLXhaa48RK1xp
VU/zQ8eDN+EDOKcE

Yuz6Xycg=

Лекційні та практичні заняття 
проводяться у форматі 
дистанційного навчання із 
застосуванням сучасного 
програмного забезпечення на 
платформі LMS ”Profosvita”
Для роботи з науковою 
літературою надається доступ до 
цифрової бібліотеки БІНПО та 
Електронної бібліотеки НАПН 
України

Системний підхід у 
вищій освіті

навчальна 
дисципліна

Робоча 
програма_системний 

підхід.pdf

b+ZiLC22/EgNch1gnfG
SIkZS/9XDFc3L+9Bq

WuKPobQ=

Лекційні та практичні заняття 
проводяться у форматі 
дистанційного навчання із 
застосуванням сучасного 
програмного забезпечення на 
платформі LMS ”Profosvita”
Для роботи з науковою 
літературою надається доступ до 
цифрової бібліотеки БІНПО та 
Електронної бібліотеки НАПН 
України

Організація виховної 
роботи в закладах вищої 
освіти

навчальна 
дисципліна

РПП_ОРГАНIЗАЦIЯ_
ВИХОВНОI_РОБОТИ

_У_ЗВО.pdf

fvEfzE2d3+GcveheF73
kvJ9DIywL3OMZ87Hd

WMBqGOk=

Лекційні та практичні заняття 
проводяться у форматі 
дистанційного навчання із 
застосуванням сучасного 
програмного забезпечення на 
платформі LMS ”Profosvita”
Для роботи з науковою 
літературою надається доступ до 
цифрової бібліотеки БІНПО та 
Електронної бібліотеки НАПН 
України
У науковій бібліотеці БІНПО є у 
достатній кількості відповідна 
профілю дисципліни література

Проєктування та 
управління освітнім 
процесом у вищій школі

навчальна 
дисципліна

РП_ПУОСВШ.pdf znKObyCu3Oj/5Gg9uz
qpHI6iPKAmEMPGht9

6T3cRxU0=

Лекційні та практичні заняття 
проводяться у форматі 
дистанційного навчання із 
застосуванням сучасного 
програмного забезпечення на 
платформі LMS ”Profosvita”
Для роботи з науковою 
літературою надається доступ до 
цифрової бібліотеки БІНПО та 
Електронної бібліотеки НАПН 
України
У науковій бібліотеці БІНПО є у 
достатній кількості відповідна 
профілю дисципліни література

Педагогічна та 
професійна психологія

навчальна 
дисципліна

РП педагогічна та 
професійна 
психологія 

М_ПВШ.pdf

FAj7sr9GNNpJWnwSe
sb39cUuFJNLIrKFVPO

M8TCqFKA=

Лекційні та практичні заняття 
проводяться у форматі 
дистанційного навчання із 
застосуванням сучасного 
програмного забезпечення на 
платформі LMS ”Profosvita”
Для роботи з науковою 
літературою надається доступ до 
цифрової бібліотеки БІНПО та 
Електронної бібліотеки НАПН 
України
У науковій бібліотеці БІНПО є у 
достатній кількості відповідна 
профілю дисципліни література

Соціологія освіти навчальна 
дисципліна

РП Соціологія 
освіти_М_ПВШ.pdf

F2/vH/0eEzghoAglVg
GkVWidoikciMxvQCeY

PnzB4JE=

Лекційні та практичні заняття 
проводяться у форматі 
дистанційного навчання із 
застосуванням сучасного 



програмного забезпечення на 
платформі LMS ”Profosvita”
Для роботи з науковою 
літературою надається доступ до 
цифрової бібліотеки БІНПО та 
Електронної бібліотеки НАПН 
України

Філософія освіти навчальна 
дисципліна

РП Філософія 
освіти_М_ПВШ.pdf

JyR0n6XyiVuVEahzGj
qmHR1efDFGX3KQzsB

q3miugqo=

Лекційні та практичні заняття 
проводяться у форматі 
дистанційного навчання із 
застосуванням сучасного 
програмного забезпечення на 
платформі LMS ”Profosvita”
Для роботи з науковою 
літературою надається доступ до 
цифрової бібліотеки БІНПО та 
Електронної бібліотеки НАПН 
України 

Дидактика вищої школи навчальна 
дисципліна

Робоча 
програма_Дидактик

а вищої школи.pdf

Np5+kTmHd0o7BXu/I
jx9JIhGL0v4+cELr6Qe

la55Rtc=

Лекційні та практичні заняття 
проводяться у форматі 
дистанційного навчання із 
застосуванням сучасного 
програмного забезпечення на 
платформі LMS ”Profosvita”
Для роботи з науковою 
літературою надається доступ до 
цифрової бібліотеки БІНПО та 
Електронної бібліотеки НАПН 
України
У науковій бібліотеці БІНПО є у 
достатній кількості відповідна 
профілю дисципліни література

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для 
реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для 
програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

381438 Мандрагеля 
Володимир 
Андрійович

Професор, 
Основне 
місце роботи

Білоцерківський 
інститут 

неперервної 
професійної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Військово-
політична 

академія імені 
В.І. Леніна, рік 

закінчення: 
1998, 

спеціальність:  
військово-

педагогічні, 
суспільні науки, 
Диплом доктора 
наук ДД 005691, 

виданий 
15.03.2007, 

Атестат 
професора 12ПP 
007223, виданий 

10.11.2011

17 Соціологія 
освіти

Воєнно-політична 
академія (м. Москва).
Спеціальність: воєнно-
педагогічна, суспільні 
науки.
Кваліфікація: офіцер з 
вищою військовою 
освітою, викладач 
філософії
(Диплом ФВ № 503883 
від 24.06.1990 р.);

Доктор філософських 
наук, спеціальність: 
09.00.03 – соціальна 
філософія та філософія 
історії. Тема дисертації: 
Війна в історії 
цивілізацій: соціально-
філософський аналіз.
(Диплом ДД № 005691 
від 15.03.2007 р.);

Відповідність вченого 
звання (Професор 
кафедри національної 
безпеки)
(Атестат 12ПР № 007223 
від 10.11. 2011 р.);

Значний досвід 
викладання – 17 років
Значний досвід 
викладання дисципліни 
«Соціологія освіти»;

Наукові посібники, 



монографії, конспекти 
лекцій:
1. Пашко П.В., 
Мандрагеля В.А. Деякі 
питання удосконалення 
системи освіти в Україні 
в контексті світових 
тенденцій / Освіта і 
суспільство : навч. посіб. 
/ П. М. Куліков,Т. В. 
Девтерова, І. В. Девтеров 
та ін. ; уклад. : І. В. 
Девтеров,Т. В. Девтерова 
; Рада ректорів 
Київського вузівського 
центру. – Київ, 2018. – 
364 с. – С. 189-196.
2. Мандрагеля В.А. 
Опорний конспект 
лекцій з філософії 
науки. К.: Державний 
університет 
телекомунікацій, 2020. 
145 с. 
3. Мандрагеля В.А.    
Опорний конспект 
лекцій з філософія 
управління. К.:  
Державний університет 
телекомунікацій, 2020. 
214 с.
4. Мандрагеля В.А. 
Опорний конспект 
лекцій з філософії. К.: 
Державний університет 
телекомунікацій, 2020. 
165 с.
5. Mandragelia, 
Volodymyr. (2020). Policy 
and Media: Issues of 
Trust. In Assosiation 
Agreement Driving 
Integrational Changes. 
Vol. III. (Eds.) Maryna 
Dei, Olha Rudenko, Vitali 
Lunov. Accent Graphics 
Communications & 
Publishing. P. 121-131.
6. Zhukova O., 
Mandragelya V, Janužis 
G. Development Of Soft 
Skills Of Students As 
Future Teachers In 
Conditions Of Crisis In 
Society / In Education 
during a pandemic crisis: 
problems and prospects. 
Monograph. Eds. Tetyana 
Nestorenko & Tadeusz 
Pokusa. Opole: The 
Academy of Management 
and Administration in 
Opole, 2020. р. 151 – 157;

Наявність наукових 
праць за професійною 
тематикою у фахових 
наукових виданнях, 
закордонних виданнях 
та виданнях, 
проіндексованих у 
наукометричній базі 
Scopus та WOS:
1. Zhukova O., Ivanenko 
L., Mandragelya V., 
Janužis G. Challenges of 
Online-Education: What 
Society Expects from 
Teachers / Oksana 
Zhukova, Lyudmila 
Ivanenko, Vladimir 
Mandragelya, Gintaras 
Janužis // SOCIETY. 
INTEGRATION. 
EDUCATION. 
Proceedings of the 
International Scientific 
Conference. Volume V, 
May 28th-29th, 2021. 



522-532. ISSN 1691-5887   
ISSN: 2256-0629  
https://doi.org/10.17770/
sie2021vol5.6285 Web of 
Science
Переклад: Жукова О., 
Іваненко Л., Мандрагеля 
В., Янусис Г. Виклики 
он-лайн освіти. Що 
очікує суспільство від 
педагогів. Міжнародна 
наукова конференція, 
Латвія 28-29 травня 
2021.
2. Zhukova, O., 
Mandragelia, V., 
Sobolyeva, S., Hurenko, 
T., & Нnat, G. (2021). 
Formation of soft-skills in 
future teachers in the 
context of teaching 
practice in a pandemic. 
Revista Tempos e Espaços 
em Educação,14(33), 
e16584. 
http://dx.doi.org/10.2095
2/revtee.v14i33.16584 
Web of Science
Переклад: Жукова О., 
Мандрагеля В., Соболєва 
С., Гуренко Т., Гнат Г. 
Формування soft-skills 
майбутніх педагогів в 
контексті практичного 
викладання під час 
пандемії.  Португалія 
3. Мандрагеля В.А. 
Науково-методична 
компетентність педагога 
в умовах пандемії та 
діджиталізації: світовий 
досвід та українські 
реалії. Вісник 
Глухівського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Олександра Довженка. 
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
PEDAGOGICAL 
SCIENCES. 2021. Випуск 
45 / Issue 45. С. 170-178. 
(Фахове видання, 
Педагогіка)
4. Мандрагеля В.А. 
Формування 
європейської 
ідентичності: утопія чи 
реальність / Володимир 
Андрійович Мандрагеля  
// Вісник 
Житомирського 
державного університету 
імені Івана Франка. 
Філософські науки. 2019.  
Випуск № 2 (86). С. 28 – 
38. (Фахове видання, 
Філософія)
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записки кафедри 
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381438 Мандрагеля 
Володимир 
Андрійович

Професор, 
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місце роботи

Білоцерківський 
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Диплом 
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Спеціальність: воєнно-
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Диплом доктора 
наук ДД 005691, 
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Атестат 
професора 12ПP 
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університет 
телекомунікацій, 2020. 
145 с. 
3. Мандрагеля В.А.    
Опорний конспект 
лекцій з філософія 
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технологій при 
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5. ДЗВО УМО НАПН 
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«Викладачі-тьютори 
(організатори) 
дистанційного навчання 
університетів, академій 
та інститутів», 2019
Тема випускної роботи:
«Методика проведення 
навчальних вебінарів».
(Свідоцтво 
СП35830447/3369-19 від 
22.11.2019р. № 
3870/19ц)
Обсяг – 210 год.

200801 Кулішов 
Володимир 

Заступник 
директора з 

Білоцерківський 
інститут 

Диплом 
спеціаліста, 

7 Системний 
підхід у вищій 

Наявність профільної 
освіти 



Сергійович навчальної 
роботи, 
Основне 
місце роботи

неперервної 
професійної 

освіти

Сумський 
державний 

педагогічний 
університет ім. 

А.С. Макаренка, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої освіти. 
Українська мова 

і література та 
мова і література 

(англійська), 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 024410, 

виданий 
23.09.2014, 

Атестат доцента 
AД 007786, 

виданий 
29.06.2021

освіті (Сумський державний 
педагогічний 
університет ім. А.С. 
Макаренка, 2006 р.
Спеціальність 
«Педагогіка і методика 
середньої освіти. 
Українська мова і 
література та мова і 
література (англійська)», 
кваліфікація – вчитель 
української мови і 
літератури та 
англійської мови і 
зарубіжної літератури; 
Криворізький 
економічний інститут 
ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима 
Гетьмана, 2010 р. 
Спеціальність 
«Економіка 
підприємства», 
кваліфікація «Спеціаліст 
з фінансів»);

Відповідність наукового 
ступеня (Кандидат наук, 
2014 р.; 13.00.02 – теорія 
та методика навчання 
технологій. Тема 
дисертації: «Методика 
навчання учнів основ 
економіки у старшій 
профільній школі»;

Відповідність вченого 
звання (доцент кафедри 
методики професійної 
освіти та соціально-
гуманітарних дисциплін, 
2021 р.);

Значний досвід 
викладання – 11 років; 

Наукові посібники:
1. Кулішов В.С. Методика 
розробки сучасного 
комплексного 
методичного 
забезпечення: навч.-
метод. посібн. для 
самостійної роботи. Біла 
Церква: БІНПО УМО 
НАПН України, 2017. 64 
с.
2. Кулішов В.С. 
Теоретичні і методичні 
аспекти проведення 
інтегрованих занять у 
закладі професійної 
освіти на засадах 
компетентнісного 
підходу: навчально-
методичний посібник. 
Біла Церква: БІНПО 
ДЗВО «УМО» НАПН 
України, 2021. 68 с.
3. Сидоренко В. 
Внутрішня система 
забезпечення якості 
освіти у 
Білоцерківському 
інституті неперервної 
професійної освіти: 
інструменти, процедури, 
заходи: навчально-
методичний путівник / 
Вікторія Сидоренко, 
Володимир Кулішов. 
Біла Церква: БІНПО, 
2021. 48 с.;

Наявність наукових 
праць за професійною 
тематикою у фахових 
наукових виданнях, 
закордонних виданнях 
та виданнях, 



проіндексованих у 
наукометричній базі 
Scopus та WOS:
1. Кулішов В.С., Сілаєва 
І.Є. Науково-
практичний інтернет-
семінар як інноваційна 
форма методичної 
роботи у міжкурсовий 
період підвищення 
кваліфікації 
педагогічних кадрів 
системи професійно-
технічної освіти. Імідж 
сучасного педагога. 2017. 
№ 6 (175). С. 26-28.
2. Кулішов В.С. Деякі 
аспекти становлення та 
розвитку проектної 
технології навчання у 
системі професійної 
підготовки 
кваліфікованих 
робітників. Молодь і 
ринок. 2018. № 8 (163). 
С. 32-36.
3. Сидоренко В.В., 
Денисова А.В., Сахно 
О.В., Кулішов В.С. 
Інформаційно-
аналітичне забезпечення 
системи моніторингу 
якості підвищення 
кваліфікації фахівців 
професійної 
(професійно-технічної) 
освіти. Інноваційна 
педагогіка. 2020. Вип. 
29. Т. 2. С. 135–141.
4. Кулішов В.С. 
Реалізація системного 
підходу при підготовці 
магістрів спеціальності 
011 Освітні, педагогічні 
науки. Психолого-
педагогічні аспекти 
навчання дорослих у 
системі неперервної 
освіти: зб. матеріалів 
VІІ-ї Міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції, м. 
Біла Церква, 16 грудня 
2021 р. Біла Церква: 
БІНПО ДЗВО «УМО» 
НАПН України, 2021. С. 
241-245.

Організаційна робота у 
закладах освіти на 
керівних посадах 
(Білоцерківський 
інститут неперервної 
професійної освіти, 
заступник директора з 
навчальної роботи);

Підвищення 
кваліфікації:
1. Міжнародне 
стажування при Академії 
ім. Яна Длугоша у 
Ченстохові (Польща) 
Свідоцтво № 039705, 
30.09.2017
«Інноваційні технології 
в науці та освіті: 
європейський досвід»
Обсяг - 128 год.
2. ДЗВО УМО НАПН 
України
курси підвищення 
кваліфікації за формою 
підвищення 
професійного рівня 
«Викладачі-тьютори 
(організатори) 
дистанційного навчання 
університетів, академій 



та інститутів», 2019
Тема випускної роботи:
«Дистанційне навчання 
у сучасній освіті»
Обсяг – 210 год.
3. Міжнародне 
стажування при 
Університеті ім. Юрая 
Добріла у Пулі 
(Хорватія)
Свідоцтво № HR 9341, 
02.10.2020
«Єдиний освітній 
простір: Україна – ЄС»
Обсяг – 135 год.
4. Міжнародне 
стажування при 
Варненському вільному 
університеті імені 
Чорноризця Храбра (м. 
Варна, Болгарія) за 
темою «Інновації у сфері 
вищої, професійно-
технічної та фахової 
передвищої освіти в 
умовах цифрової 
трансформації», Обсяг – 
180 год. (Сертифікат № 
С-10499 від 27.06.2021).

391267 Бабченко 
Наталія 
Василівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце роботи

Білоцерківський 
інститут 

неперервної 
професійної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Уманський 
державний 

педагогічний 
університет імені 

Павла Тичини, 
рік закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої освіти. 
Фізика та основи 

інформатики, 
Диплом 

спеціаліста, 
Вищий 

навчальний 
заклад "Одеська 

державна 
академія 

технічного 
регулювання та 

якості", рік 
закінчення: 2011, 

спеціальність: 
000001 Якість, 
стандартизація 
та сертифікація, 
Диплом доктора 

філософії DR 
001271, виданий 

31.05.2021

12 Організація 
виховної роботи 
в закладах вищої 
освіти

Наявність профільної 
освіти 
(Уманський державний 
педагогічний 
університет імені Павла 
Тичини, 2009 р.
Спеціальність 
«Педагогіка і методика 
середньої освіти. Фізика 
та основи 
інформатики», 
кваліфікація вчитель 
фізики, інформатики, 
астрономії і безпеки 
життєдіяльності 
середньої 
загальноосвітньої школи 
ІІ-ІІІ ступенів);

Відповідність наукового 
ступеня (Доктор 
філософії, 2021 р.; 011 – 
освітні, педагогічні 
науки. Тема дисертації: 
«Професійна підготовка 
магістрів з фізики в 
системі вищої освіти 
республіки Польщі»);

Значний досвід 
викладання – 10 років; 

Наукові посібники:
1. Бабченко Н. В. Історія 
фізики (просемінарські 
заняття): навч.-метод. 
посіб. Біла Церква: ФОП 
Васильєв, 2019. 78 с.

Колективні монографії:
1. Бабченко Н. В. Польща 
(Республіка Польща). 
Реформування і 
модернізація освітніх 
систем країн світу ХХІ 
століття: монографія; за 
наук. ред. О. І. Шапран. 
Переяслав-
Хмельницький (Київ. 
обл.): ФОП Домбровська 
Я. М., 2018. С. 278-295.
2. Бабченко Н. В. Вища 
освіта Польщі . Вища 
освіта різних країн світу: 
монографія; за наук. ред. 
О. І. Шапран. Переяслав-
Хмельницький (Київ. 
обл.): ФОП Домбровська 
Я. М., 2020. С. 297-306;



Наявність наукових 
праць за професійною 
тематикою у фахових 
наукових виданнях, 
закордонних виданнях 
та виданнях, 
проіндексованих у 
наукометричній базі 
Scopus та WOS:
1. Бабченко Н. В. Вплив 
сучасних освітніх 
тенденцій на розвиток 
системи вищої освіти 
Республіки Польща. 
European Humanities 
Studies: State and Society: 
peer-reviewed journal. 
Poland, Krakow, 2017. № 
4 (ІІ). С. 38-50. 
2. Бабченко Н. В. Аналіз 
історичного становлення 
фізики як науки в 
Польщі. Фізико-
математична освіта: 
наук. журнал. 2017. Вип. 
3 (13). С. 16-19.
3. Бабченко Н. В. Досвід 
професійної підготовки 
магістрів з фізики у ВНЗ 
Польщі на основі 
компетентнісного 
підходу. Теоретична і 
дидактична філологія: 
зб. наук. праць. Серія 
«Педагогіка». 2017. Вип. 
24. С. 4-12.
4. Бабченко Н. В. 
Історико-педагогічний 
аналіз становлення та 
розвитку системи вищої 
освіти Республіки 
Польщі. Професійна 
освіта: методологія, 
теорія та технології. 
2018. Вип. 7/1. С. 67-83.
5. Бабченко Н. В. 
Використання технології 
«перевернуте навчання» 
для професійної 
підготовки магістрів з 
фізики в закладах вищої 
освіти Республіки 
Польща. Теоретична і 
дидактична філологія: 
зб. наук. праць. Серія 
«Педагогіка». 2019. Вип. 
29. С. 29-36.
6. Бабченко Н., Шапран 
О. Сучасні методи 
навчання у підготовці 
майбутнього вчителя в 
Республіці Польща. 
Рідна школа. 2019. № 3-
4. С. 26-30;

Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю (ГО 
«Українська асоціація 
дослідників освіти»);

Підвищення 
кваліфікації;
III Міжнародна 
програма підвищення 
кваліфікації керівників 
закладів освіти і науки, а 
також педагогічних та 
науково-педагогічних 
працівників 
«Нобелівський Курс: 
Нові Знання, Ідеї, 
Досвід, Цінності, 
Компетентності». 
Розробник програми –  
International  Historical  
Biographical  Institute  
(Dubai  -  New  York  –  
Rome  -  Jerusalem  - 



Beijing) Міжнародний 
сертифікат №5236 від 20 
січня 2022 року, 180 
годин. 

391267 Бабченко 
Наталія 
Василівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце роботи

Білоцерківський 
інститут 

неперервної 
професійної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Уманський 
державний 

педагогічний 
університет імені 

Павла Тичини, 
рік закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої освіти. 
Фізика та основи 

інформатики, 
Диплом 

спеціаліста, 
Вищий 

навчальний 
заклад "Одеська 

державна 
академія 

технічного 
регулювання та 

якості", рік 
закінчення: 2011, 

спеціальність: 
000001 Якість, 
стандартизація 
та сертифікація, 
Диплом доктора 

філософії DR 
001271, виданий 

31.05.2021

12 Методологія і 
методи науково-
педагогічних 
досліджень

Наявність профільної 
освіти 
(Уманський державний 
педагогічний 
університет імені Павла 
Тичини, 2009 р.
Спеціальність 
«Педагогіка і методика 
середньої освіти. Фізика 
та основи 
інформатики», 
кваліфікація вчитель 
фізики, інформатики, 
астрономії і безпеки 
життєдіяльності 
середньої 
загальноосвітньої школи 
ІІ-ІІІ ступенів);

Відповідність наукового 
ступеня (Доктор 
філософії, 2021 р.; 011 – 
освітні, педагогічні 
науки. Тема дисертації: 
«Професійна підготовка 
магістрів з фізики в 
системі вищої освіти 
республіки Польщі»);

Значний досвід 
викладання – 10 років; 

Наукові посібники:
1. Бабченко Н. В. Історія 
фізики (просемінарські 
заняття): навч.-метод. 
посіб. Біла Церква: ФОП 
Васильєв, 2019. 78 с.

Колективні монографії:
1. Бабченко Н. В. Польща 
(Республіка Польща). 
Реформування і 
модернізація освітніх 
систем країн світу ХХІ 
століття: монографія; за 
наук. ред. О. І. Шапран. 
Переяслав-
Хмельницький (Київ. 
обл.): ФОП Домбровська 
Я. М., 2018. С. 278-295.
2. Бабченко Н. В. Вища 
освіта Польщі . Вища 
освіта різних країн світу: 
монографія; за наук. ред. 
О. І. Шапран. Переяслав-
Хмельницький (Київ. 
обл.): ФОП Домбровська 
Я. М., 2020. С. 297-306;

Наявність наукових 
праць за професійною 
тематикою у фахових 
наукових виданнях, 
закордонних виданнях 
та виданнях, 
проіндексованих у 
наукометричній базі 
Scopus та WOS:
1. Бабченко Н. В. Вплив 
сучасних освітніх 
тенденцій на розвиток 
системи вищої освіти 
Республіки Польща. 
European Humanities 
Studies: State and Society: 
peer-reviewed journal. 
Poland, Krakow, 2017. № 
4 (ІІ). С. 38-50. 
2. Бабченко Н. В. Аналіз 
історичного становлення 
фізики як науки в 
Польщі. Фізико-



математична освіта: 
наук. журнал. 2017. Вип. 
3 (13). С. 16-19.
3. Бабченко Н. В. Досвід 
професійної підготовки 
магістрів з фізики у ВНЗ 
Польщі на основі 
компетентнісного 
підходу. Теоретична і 
дидактична філологія: 
зб. наук. праць. Серія 
«Педагогіка». 2017. Вип. 
24. С. 4-12.
4. Бабченко Н. В. 
Історико-педагогічний 
аналіз становлення та 
розвитку системи вищої 
освіти Республіки 
Польщі. Професійна 
освіта: методологія, 
теорія та технології. 
2018. Вип. 7/1. С. 67-83.
5. Бабченко Н. В. 
Використання технології 
«перевернуте навчання» 
для професійної 
підготовки магістрів з 
фізики в закладах вищої 
освіти Республіки 
Польща. Теоретична і 
дидактична філологія: 
зб. наук. праць. Серія 
«Педагогіка». 2019. Вип. 
29. С. 29-36.
6. Бабченко Н., Шапран 
О. Сучасні методи 
навчання у підготовці 
майбутнього вчителя в 
Республіці Польща. 
Рідна школа. 2019. № 3-
4. С. 26-30;

Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю (ГО 
«Українська асоціація 
дослідників освіти»);

Підвищення 
кваліфікації:
III Міжнародна 
програма підвищення 
кваліфікації керівників 
закладів освіти і науки, а 
також педагогічних та 
науково-педагогічних 
працівників 
«Нобелівський Курс: 
Нові Знання, Ідеї, 
Досвід, Цінності, 
Компетентності». 
Розробник програми –  
International  Historical  
Biographical  Institute  
(Dubai  -  New  York  –  
Rome  -  Jerusalem  - 
Beijing) Міжнародний 
сертифікат №5236 від 20 
січня 2022 року, 180 
годин. 

395038 Рудич Оксана 
Олександрівн
а

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Білоцерківський 
інститут 

неперервної 
професійної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 

Білоцерківський 
державний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 064934, 
виданий 

30.03.2011, 
Атестат доцента 

11 Проєктування та 
управління 
освітнім 
процесом у 
вищій школі

Наявність профільної 
освіти 
(Білоцерківський 
державний аграрний 
університет, 2006 р.
Спеціальність 
«Менеджмент 
організацій», 
кваліфікація економіст-
менеджер);

Відповідність наукового 
ступеня (Кандидат наук, 
2011 р.; 08.00.04 – 
економіка та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності). Тема 



12ДЦ 036084, 
виданий 

10.10.2013

дисертації: «Стратегії 
забезпечення 
конкурентоспроможност
і м’ясопереробних 
підприємств»;

Відповідність вченого 
звання (доцент кафедри 
фінансів та кредиту, 
2013 р.);

Значний досвід 
викладання – 12 років; 

Наукові посібники:
1. Фінанси : підручник. 
Юхимнко П.І., Бойко С. 
В., Рудич О.О.  та ін. ; за 
наук. ред. П.І. 
Юхименка, С.В. Бойко. 
К.: Центр учбової 
літератури. 2018. 416 с;

Колективні монографії:
1. Аналітичні 
дослідження показників 
продуктивності у галузі 
тваринництва особистих 
селянських господарств 
за 2013 рік. І.М. Демчак, 
Д.М. Микитюк, І.В. 
Свиноус, О.О. Рудич та 
ін.. К.: НДІ 
Украгропромпродуктивн
ість. 2014. 59 с.
2. Аналітичні 
дослідження показників 
продуктивності у галузі 
тваринництва особистих 
селянських господарств 
за 2014 рік. І. М. Демчак, 
Д. М. Микитюк, І.В. 
Свиноус, О.О. Рудич, та 
ін. К.: 
Украгропромпродуктивн
ість. 2015. 52 с.
3. Аналітичні 
дослідження показників 
продуктивності у галузі 
тваринництва особистих 
селянських господарств 
за 2015 рік. І. М. Демчак, 
Д.М. Микитюк, І.В. 
Свиноус, О.О. Рудич, та 
ін.. К.: 
Украгропромпродуктивн
ість. 2016. 56 c.
4. Управління 
дебіторською 
заборгованістю: 
фінансово-обліковий 
аспект: монографія / 
О.М. Варченко., І.В. 
Свиноус, А.С. 
Даниленко, О.О. Рудич. 
та ін.; за ред. О.М. 
Варченко. 2018. 324 с.;

Наявність наукових 
праць за професійною 
тематикою у фахових 
наукових виданнях, 
закордонних виданнях 
та виданнях, 
проіндексованих у 
наукометричній базі 
Scopus та WOS:
1. Рудич О.О. 
Герасименко І.В., 
Ткаченко К.В. Сутність 
економічної стійкості 
підприємств та процесу 
її забезпечення. 
Інноваційна економіка. 
2016. № 11-12 (66). С. 74-
79.
2. Рудич О.О. Теоретико-
методологічні засади до 
трактування категорії 



«ризик». Збірник 
наукових праць 
Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету (економічні 
науки). 2017. № 3 (35). С. 
79-85.
3. Рудич О.О. Теоретичні 
засади формування 
ризик-менеджменту 
підприємства. 
Інвестиції: практика та 
досвід. 2017. №  24. С. 
56-60.
4. Рудич О.О. Теоретико-
методичні підходи до 
оцінки ризиків 
сільськогосподарського 
підприємства. О.О. 
Рудич. Агросвіт. 2017. № 
23. С. 39-44.
5. Рудич О.О. Теоретичні 
засади механізму 
управління ризиками 
сільськогосподарських 
підприємств. Агросвіт. 
2017. № 24. С. 15-19.
6. Рудич О.О. Методичні 
підходи до оцінки рівня 
ризику на 
сільськогосподарських 
підприємствах. Збірник 
наукових праць 
Таврійського 
державного 
агротехнологічного 
університету (економічні 
науки). 2018. № 1 (36). С. 
29-35.
7. Varchenko O., Svinous 
I., Rudych O.,  Dragan О.,  
Tkachenko K.,  Hutko L.,  
Ivanova L. Budgetary 
Agricultural Funding 
Programs in Ukraine. 
International Journal of 
Management and 
Business Research. 2019. 
Vol. 9 (2). P. 159-167.
8. Varchenko O., Svinous 
I., Rudych O.,  Dragan О.,  
Tkachenko K., Batazhok 
S., Gavrik O. Fiscal 
Aspects of Ensuring 
Eccess to Education in 
Ukraine. International 
Journal of Management 
and Business Research. 
2019. Vol. 9 (4). P.167-175.
9. VarcenkoO., Radko V., 
Rudych O., Svynoys I., 
Tkachenko K. Risks of 
dairy farming in Ukraine 
and ways of their 
minimization and 
neutralization. 
Agricultural Science and 
Practice. 2019; 6(1):41-59.
10. Економічні аспекти 
інвестиційної діяльності 
в сільському 
господарстві / Свиноус 
І.В., Ібатуллін М.І., Сало 
І.А., Трофімова Г.В., 
Рудич О.О., Свиноус Н.І. 
Продовольчі ресурси. 
2021. №17. С. 233-243.

Організаційна робота у 
закладах освіти на 
керівних посадах 
(Білоцерківський 
національний аграрний 
університет, завідувач 
кафедри фінансів, 
банківської справи та 
страхування);



Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю (ГО 
«Спілка кризис-
менеджерів України», 
https://www.facebook.co
m/skmu.org.ua/);

Підвищення 
кваліфікації:
1. Zustricz Foundation 
Department of Polish-
Ukrainian Studies of 
Jagiellonian University in 
Krakow Career 
Development Center of 
NGO Sobornist Luhansk 
Regional Institute of 
Postgraduate Pedagogical 
Education
Сертифікат: 
FUNDRAISING AND 
ORGANIZATION OF 
PROJECT ACTIVITIES IN 
EDUCATIONAL 
ESTABLISHMENTS: 
EUROPEAN 
EXPERIENCE, 
11.09.2021-17.10.2021.

200801 Кулішов 
Володимир 
Сергійович

Заступник 
директора з 
навчальної 
роботи, 
Основне 
місце роботи

Білоцерківський 
інститут 

неперервної 
професійної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Сумський 

державний 
педагогічний 

університет ім. 
А.С. Макаренка, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої освіти. 
Українська мова 

і література та 
мова і література 

(англійська), 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 024410, 

виданий 
23.09.2014, 

Атестат доцента 
AД 007786, 

виданий 
29.06.2021

7 Педагогіка 
вищої школи

Наявність профільної 
освіти 
(Сумський державний 
педагогічний 
університет ім. А.С. 
Макаренка, 2006 р.
Спеціальність 
«Педагогіка і методика 
середньої освіти. 
Українська мова і 
література та мова і 
література (англійська)», 
кваліфікація – вчитель 
української мови і 
літератури та 
англійської мови і 
зарубіжної літератури;

Відповідність наукового 
ступеня (Кандидат наук, 
2014 р.; 13.00.02 – теорія 
та методика навчання 
технологій. Тема 
дисертації: «Методика 
навчання учнів основ 
економіки у старшій 
профільній школі»;

Відповідність вченого 
звання (доцент кафедри 
методики професійної 
освіти та соціально-
гуманітарних дисциплін, 
2021 р.);
Значний досвід 
викладання – 11 років; 

Значний досвід 
викладання дисципліни 
«Педагогіка вищої 
школи»;

Наукові посібники:
1. Кулішов В.С. Методика 
розробки сучасного 
комплексного 
методичного 
забезпечення: навч.-
метод. посібн. для 
самостійної роботи. Біла 
Церква: БІНПО УМО 
НАПН України, 2017. 64 
с.
2. Кулішов В.С. 
Застосування квест-
технології у професійно-
теоретичній підготовці 
учнів закладів 



професійної 
(професійно-технічної) 
освіти: навчально-
методичний посібник. 
Біла Церква: БІНПО 
УМО НАПН України, 
2018. 81 с.
3. Кулішов В.С. 
Теоретичні і методичні 
аспекти проведення 
інтегрованих занять у 
закладі професійної 
освіти на засадах 
компетентнісного 
підходу: навчально-
методичний посібник. 
Біла Церква: БІНПО 
ДЗВО «УМО» НАПН 
України, 2021. 68 с.
4. Розвиток науково-
методичної 
компетентності 
педагогічних 
працівників ЗП(ПТ)О у 
системі післядипломної 
освіти: науково-
методичний посібник / 
Єрмоленко А.Б., Набок 
М.В., Шевчук С.С., 
Масліч С.В., Кулішов 
В.С. Біла Церква: БІНПО 
ДЗВО «УМО» НАПН 
України, 2021. 101 с.
5. Шевчук С.С., Кулішов 
В.С. Дидактика 
професійної освіти: 
практико-зорієнтований 
аспект: навчально-
методичний посібник. 
Біла Церква: БІНПО 
ДЗВО «УМО» НАПНУ, 
2021. 212 с.
6. Сидоренко В. 
Внутрішня система 
забезпечення якості 
освіти у 
Білоцерківському 
інституті неперервної 
професійної освіти: 
інструменти, процедури, 
заходи: навчально-
методичний путівник / 
Вікторія Сидоренко, 
Володимир Кулішов. 
Біла Церква: БІНПО, 
2021. 48 с.;

Колективні монографії:
1. Кулішов В.С., Тименко 
В.П. Економічна 
підготовка 
старшокласників на 
заняттях з технологій у 
профільній школі: 
монографія. К.: 
Видавництво ГС 
«НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ФОНД ВЕЛИКОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ 
ЕНЦИКЛОПЕДІЇ», 2016. 
230 с.

Наявність наукових 
праць за професійною 
тематикою у фахових 
наукових виданнях, 
закордонних виданнях 
та виданнях, 
проіндексованих у 
наукометричній базі 
Scopus та WOS:
1. Kulishov, V.S., Skyba, 
Y.A., Yermolenko, A.B., 
Shevchuk, S.S.& 
Shchypska, T.P. 
Development of Scientific 
and Methodical 
Competence of Teachers 
of Vocational Education 



Institutions. Propósitos y 
Representaciones, Mar. 
2021, Vol. 9, SPE(2), e994. 
URL: 
http://revistas.usil.edu.pe
/index.php/pyr/article/vie
w/994
2. Кулішов В.С., Сілаєва 
І.Є. Науково-
практичний інтернет-
семінар як інноваційна 
форма методичної 
роботи у міжкурсовий 
період підвищення 
кваліфікації 
педагогічних кадрів 
системи професійно-
технічної освіти. Імідж 
сучасного педагога. 2017. 
№ 6 (175). С. 26-28.
3. Kulishov V.S. 
Formation of 
entrepreneurial 
competence of students of 
vocational educational 
institutions of Ukraine by 
means of modern 
educational technologies. 
Periodyk naukowy 
Akademii Polonijnej, 
Częstochowa, Akademia 
Polonijna w 
Chęstochowie, 2018, 26 
(2018) nr 1, s. 101-107.
4. Кулішов В.С. Деякі 
аспекти становлення та 
розвитку проектної 
технології навчання у 
системі професійної 
підготовки 
кваліфікованих 
робітників. Молодь і 
ринок. 2018. № 8 (163). 
С. 32-36.
5. Kulishov V.S. Project 
activity as a component of 
extra-curricular 
educational work of 
students of vocational 
education institutions. 
Periodyk naukowy 
Akademii Polonijnej, 
2019, 32(1), s. 84-89.
6. Кулішов В.С. Досвід 
навчального 
проектування у закладах 
професійно-технічної 
освіти Республіки 
Білорусь. Молодь і 
ринок. 2019. № 10 (177). 
С. 39-43.
7. Кулішов В.С. Сучасні 
підходи до професійно-
особистісного розвитку 
педагога закладу 
професійної 
(професійно-технічної) 
освіти. Професіоналізм 
педагога: теоретичні й 
методичні аспекти. 
2020. Вип. 12. С. 263–
272.
8. Yermolenko A., 
Kulishov V., Shevchuk S. 
Innovative principles of 
development of 
methodical competence of 
modern teacher of 
vocational education. 
Fundamental and Applied 
Researches in Practice of 
Leading Scientific Schools. 
2020. 38(2), P. 113–118.
9. Єрмоленко А., 
Кулішов В., Шевчук С. 
Розвиток інноваційної 
компетентності 
сучасного  педагога 
професійної школи. 



Імідж сучасного 
педагога. 2020. № 5 
(194). С. 52–57.
10. Кулішов В.С., 
Щипська Т.П. Реалізація 
сучасних освітніх 
практик у процесі 
позааудиторної 
навчальної діяльності 
майбутніх фахівців з 
поліграфії. Науковий 
часопис НПУ імені М. 
Драгоманова. Серія 5. 
Педагогічні науки: реалії 
та перспективи. 2021. 
Вип. 80. Т.1. С. 162–167.
11. Кулішов В.С. 
Організація 
інтегрованого навчання 
у закладах професійної 
(професійно-технічної) 
освіти на засадах 
компетентнісного 
підходу. Імідж сучасного 
педагога. 2021. № 4 
(199). С. 36–40.
12. Shevchuk S., Kulishov 
V., Shchypska T. Vectors 
of Development of 
Educational and 
Methodological 
Competence of the 
Modern Teacher in the 
Conditions of 
Modernization of 
Vocational Education of 
Ukraine. Journal of 
International Legal 
Communication. 2021. 
Vol. 2 No.1. pp. 63-74. 
https://doi.org/10.32612/
uw.27201643.2021.2.pp.63
-74 ;

Організаційна робота у 
закладах освіти на 
керівних посадах 
(Білоцерківський 
інститут неперервної 
професійної освіти, 
заступник директора з 
навчальної роботи);

Підвищення 
кваліфікації:
1. Міжнародне 
стажування при Академії 
ім. Яна Длугоша у 
Ченстохові (Польща) 
Свідоцтво № 039705, 
30.09.2017
«Інноваційні технології 
в науці та освіті: 
європейський досвід»
Обсяг - 128 год.
2. ДЗВО УМО НАПН 
України
курси підвищення 
кваліфікації за формою 
підвищення 
професійного рівня 
«Викладачі-тьютори 
(організатори) 
дистанційного навчання 
університетів, академій 
та інститутів», 2019
Тема випускної роботи:
«Дистанційне навчання 
у сучасній освіті»
Обсяг – 210 год.
3. Міжнародне 
стажування при 
Університеті ім. Юрая 
Добріла у Пулі 
(Хорватія)
Свідоцтво № HR 9341, 
02.10.2020
«Єдиний освітній 
простір: Україна – ЄС»



Обсяг – 135 год.
4. Міжнародне 
стажування при 
Варненському вільному 
університеті імені 
Чорноризця Храбра (м. 
Варна, Болгарія) за 
темою «Інновації у сфері 
вищої, професійно-
технічної та фахової 
передвищої освіти в 
умовах цифрової 
трансформації», Обсяг – 
180 год. (Сертифікат № 
С-10499 від 27.06.2021).

327354 Сидоренко 
Вікторія 
Вікторівна

Професор 
кафедри, 
Сумісництво

Білоцерківський 
інститут 

неперервної 
професійної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Донецький 
державний 

університет, рік 
закінчення: 

2000, 
спеціальність: 

030501 
Українська мова 

та література, 
Диплом 
магістра, 

Донецький 
національний 

університет, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

030502 
Українська мова 

і література, 
Диплом доктора 
наук ДД 003029, 

виданий 
14.02.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 041415, 
виданий 

14.06.2007, 
Атестат доцента 

12ДЦ 023264, 
виданий 

17.06.2010

15 Педагогічна 
майстерність та 
професійна 
етика

Наявність профільної 
освіти 
Донецький державний 
університет (2000) 
спеціальність 
«Українська мова та 
література», 
Кваліфікація: філолог, 
викладач української 
мови і літератури
Донецький 
національний 
університет (2001)
Спеціальність 
«Українська мова та 
література», 
Кваліфікація: магістр 
української мови і 
літератури);

Відповідність наукового 
ступеня (доктор 
педагогічних наук 
(2014), спеціальність 
13.00.04 – теорія і 
методика професійної 
освіти);

- Відповідність вченого 
звання (доцент кафедри 
соціально-гуманітарних 
дисциплін та методики 
їх викладання (2010), 
професор кафедри 
педагогіки, психології та 
менеджменту (2022);

Значний досвід 
викладання – 26 років. 
Стаж науково-
педагогічної роботи у 
державних закладах 
вищої освіти – 16 років.
Працювала на посадах 
учителя української 
мови і літератури 
Макіївської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 62, 
заступника директора з 
начальної роботи 
Донецького бізнес-ліцею 
(1990-2005 рр.), 
завідувачки кафедри 
соціально-гуманітарних 
дисциплін та методики 
їх викладання 
Донецького обласного 
інституту 
післядипломної 
педагогічної освіти 
(2008-2014 рр.), 
старшого викладача і 
доцента кафедри 
педагогіки, психології та 
педагогічної творчості 
Донецького обласного 
інституту 
післядипломної 
педагогічної освіти 
(2008-2012), професор і 
завідувача кафедри 
філософії і освіти 



дорослих Центрального 
інституту 
післядипломної 
педагогічної освіти 
ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти», 
директора 
Білоцерківського 
інституту неперервної 
професійної освіти 
ДЗВО «Університет 
менеджменту НАПН 
України (2019 по 
теперішній час)
1995-2000 рр. – 
закінчила із відзнакою 
Донецький державний 
університет за 
спеціальністю 
«Українська мова і 
література». Здобула 
кваліфікацію «Філолог, 
викладач української 
мови і літератури».
2000-2001 рр. – 
навчання у магістратурі 
при Донецькому 
національному 
університеті за 
спеціальністю 
«Українська мова і 
література», здобула 
кваліфікацію «Магістр 
української мови і 
літератури».
2013 р. – захистила 
докторську дисертацію 
«Теоретичні і методичні 
засади розвитку 
педагогічної 
майстерності вчителя 
української мови і 
літератури в системі 
післядипломної освіти» 
в Інституті педагогічної 
освіти і освіти дорослих 
НАПН України.

Значний досвід 
викладання дисциплін: 
«Педагогічна 
майстерність», 
«Педагогічна 
майстерність та 
професійна етика», 
«Акмеологічні засади 
розвитку педагогічної 
майстерності вчителя»,  
«Професійний розвиток 
педагога шляхом 
формальної, 
неформальної та 
інформальної освіти», 
«Розвиток педагогічної 
майстерності вчителя в 
умовах післядипломної 
освіти: акмеологічний і 
синергетичний 
аспекти», «Педагогічна 
майстерність як мета-
діяльність», 
«Праксеологічні основи 
педагогічної діяльності 
педагогічних 
працівників», 
«Акмеологічні засади 
професійно-педагогічної 
підготовки педагогічних 
кадрів», «Формування 
технологічної культури 
вчителя в умовах 
оновленої освітньої 
парадигми», 
«Акмеологічні засади 
розвитку педагогічної 
майстерності вчителя в 
умовах неперервної 
освіти», «Шляхи 
вдосконалення 



професійної 
компетентності вчителя 
в умовах особистісно 
зорієнтованого 
навчання».
Член науково-
методичної комісії 15 
сектору вищої освіти 
Науково-методичної 
ради Міністерства освіти 
і науки України 
підкомісія 301 Освіта 
впродовж життя, 
визнання 
неформального та 
інформального 
навчання (2018), член 
редакційної колегії 
фахового видання 
Збірник наукових праць 
«Вісник післядипломної 
освіти» Серія 
«Освіта/Педагогіка:01; 
код спец.: 011, 012, 013, 
014, 015, 016 (Свідоцтво 
про державну 
реєстрацію: серія КВ № 
22072-11972ПР від 22 
квітня 2016 р Внесений 
до переліку наукових 
фахових видань у галузі  
педагогічних наук 
рішенням Атестаційної 
колегії  Міністерства 
освіти і науки України 
від 28 грудня 2019 року 
№ 1643 (додаток 4)  
Серія «Педагогічні 
науки» (Категорія «Б»). 
Член редакційної колегії 
електронного наукового 
фахового видання 
журнал категорії «А» 
Інституту «Інформаційні 
технології і засоби 
навчання» на 
міжнародній сучасній 
видавничій платформі 
Open Journal Systems 
(спільно з ДВНЗ УМО 
НАПН України, 
Державна наукова 
установа “Інститут 
модернізації змісту 
освіти”, 6 випусків на 
рік), 
(http://journal.iitta.gov.u
a/); 01 Освіта / 
Педагогіка зі 
спеціальностей – 011, 
012, 013, 014, 015, 016, 
017, 12. (Наказ МОН 
України №1412 від 18 
грудня 2018 р.)
Співвиконавець НДР 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. П. 
Драгоманова 
«Акмеологічні засади 
професійно-педагогічної 
підготовки освітянських 
кадрів». Підтема 
дослідження: 
«Акмеологічні засади 
розвитку педагогічної 
майстерності вчителя в 
системі неперервної 
педагогічної освіти» 
(Київ, 2014-2016 рр., № 
4/15-17, Наказ МОН 
України від «31» жовтня 
2014 р. № 1243 та від 
«09» лютого 2015 р.  
№105)
Співвиконавець НДР 
Центрального інституту 
післядипломної освіти 
ДЗВО «УМО» НАПН 



України з теми: 
«Професійний розвиток 
фахівців у системі освіти 
дорослих: історія, теорія, 
технології» 
(0117U002380, 2017-
2019).
Керівник НДР 
Білоцерківського 
інституту неперервної 
професійної освіти 
ДЗВО «УМО» НАПН 
України з теми: 
«Удосконалення 
сучасних моделей 
підвищення кваліфікації 
педагогів професійної 
освіти у контексті 
формування та розвитку 
професійної 
компетентності» 
(0117U002381, 2017-2021 
рр.);
Керівник НДР 
Білоцерківського 
інституту неперервної 
професійної освіти 
ДЗВО «УМО» НАПН 
України з теми: 
«Удосконалення 
сучасних моделей 
підвищення кваліфікації 
педагогів професійної  
освіти в умовах сталого 
розвитку» (0121U108611, 
2021 рік);

Наукові публікації в 
періодичних виданнях, 
які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web 
of Science Core Collection:
1. Sydorenko, V., 
Shorobura, I., 
Ponomarenko, A., Dei, M., 
& Dzhus, O. (2020). 
Application of 
technologies of formal and 
non-formal education for 
continuous professional 
development of the 
modern specialist. Revista 
Tempos E Espaços Em 
Educação, 2020. V.13 n. 
(32), 1-24. 
https://doi.org/10.20952/
revtee.v13i32.14729
2. Sydorenko Viktoriia V., 
Akhnovska Inna O., 
Smirnov Sergiy V., 
Verbovskyi Igor A., 
Melnychuk Olha V. 
Bridging the Digital Divide 
as a Basic Imperative of a 
Higher Education 
Modernization. Special 
Issue: Development of a 
Market Economy in the 
context of the Global 
Financial Crisis: 
Monograph. Volume 39-9, 
September 2021 // ISSN: 
1133-3197. DOI: 
https://doi.org/10.25115/e
ea.v39i9.5798
3. Sydorenko Viktoria. 
Creating a safe 
educational environment 
for children deprived of 
parental care: pedagogical 
and socio-legal aspects. 
Viktoria Sydorenko and 
Alla Kovalchuk. 
Interciencia Journal. The 
Asian International 
Journal of Life Sciences. 
ASIA LIFE SCIENCES 



Supplement 21(1), 2019. р. 
549-558. ISSN: 0378-
1844.
4. Sydorenko Viktoria. 
Sydorenko, V., 
Kravchynska, T., 
Aleinikova, O., & 
Dubinina, O. (2020). 
Marketing of educational 
services for continuous 
professional development 
of modern educator. 
Educational Dimension, 
55, 75-92. 
https://doi.org/10.31812/e
ducdim.v55i0.3941
5. Sydorenko, Viktoriia V. 
et al. Plataforma 
«Profosvita» como um 
ambiente educacional e 
digital inovador para o 
desenvolvimento 
profissional de 
especialistas. Educação & 
Formação. Revista do 
Programa de Pós-
Graduação em 
Educaçãoda Universidade 
Estadual do Ceará (UEC), 
v.5, n.3, p.1-17, 2020. 
Disponível 
em:https://revistas.uece.b
r/index.php/redufor/artic
le/view/3397. [S. l.], v. 5, 
n. 3, p. e3397, 2020. DOI: 
10.25053/redufor.v5i15.33
97. Disponível em: 
https://revistas.uece.br/in
dex.php/redufor/article/v
iew/3397. Acesso em: 29 
maio. 2021/
6. Sydorenko Viktoriia V. 
Popova Alla B., Rehesha 
Nataliia L., Sinenko 
Oksana O., Trynko Olha I. 
Competence-Oriented 
Models of Professional 
Development of 
Specialists in the Context 
of Sustainable Education. 
Special Issue: 
Development of a Market 
Economy in the context of 
the Global Financial 
Crisis: Monograph. 
Volume 39-9, September 
2021 // ISSN: 1133-3197. 
DOI: 
10.25115/eea.v39i9.5785
7. Sydorenko Viktoriia V. 
Dzhus Oksana V., 
Kozenko Roman V., 
Ivanenko Olena A. 
Zavadska Tetiana M. The 
Model of Soft Skills 
Development of a Teacher 
under the New 
Educational Paradigm: 
Competencies, Values, 
Behavioral Indicators, 
Results. Special Issue: 
Development of a Market 
Economy in the context of 
the Global Financial 
Crisis: Monograph. 
Volume 39-9, September 
2021 // ISSN: 1133-3197. 
DOI: 
https://doi.org/10.25115/e
ea.v39i9.5774
Статті у міжнародних 
виданнях:
8. Sydorenko V. Soft Skills 
as an educational trend 
and a necessary 
development component 
for a vocational lifelong 
education teacher. 
Fundamental and applied 



researches in practice of 
leading scientific schools. 
Volume 38, No 2. Accent 
Graphics Communications 
& Publishing, Canada, 
2020. P. 127-134. 
http://farplss.org/ ISSN 
2708-0994. 
9. Sydorenko V. Labor 
relations in the field of 
professional (vocational) 
education: theoretical and 
applied aspect. Sydorenko 
V., Sakhno O. Lukiianchuk 
A, Denysova A., 
Kharahirlo V. 
Fundamental and applied 
researches in practice of 
leading scientific schools. 
Volume 38, No 2. Accent 
Graphics Communications 
& Publishing, Canada, 
2020. P. 122-126. 
http://farplss.org/ ISSN 
2708-0994. 
Монографії:
10. Сидоренко В.В. 
Розвиток педагогічної 
майстерності вчителя 
української мови і 
літератури в системі 
післядипломної освіти : 
монографія / В.В. 
Сидоренко. 2-ге 
видання, доповнене, 
2019. К.: Агроосвіта, 
2019. 490 с.
11. Сидоренко В.В. 
Розвиток 
акмепрофесіогенезу 
педагога Нової 
української школи в 
суспільстві, яке 
навчається. Відкрита 
освіта: інноваційні 
технології та 
менеджмент : кол. 
монографія. за наук. ред. 
М. О. Кириченка, Л. М. 
Сергеєвої. Київ : 
Інтерсервіс, 2018. 540 с. 
С. 121-153.
12. Сидоренко В.В. 
Розвиток педагогічного 
акмепрофесіогенезу в 
умовах формальної і 
неформальної  
післядипломної  освіти. 
Теорія  та  методика 
професійно-педагогічної  
підготовки  освітянських 
кадрів: акмеологічні 
аспекти:  монографія. 
керівн. авт. кол. Н.В. 
Гузій;  Мін-во  освіти і 
науки України,  Нац. 
пед. ун-т імені М. П. 
Драгоманова.  Київ: Вид-
во НПУ  імені М. П. 
Драгоманова, 2018. 516 с. 
С. 177-257.
13. Сидоренко В.В. 
Створення єдиної 
інформаційно-
комунікаційної 
екосистеми для 
професійного розвитку 
фахівців в умовах 
цифрової трансформації. 
Вікторія Сидоренко, 
Анастасія Денисова. 
Сталий розвиток — ХХІ 
століття. Дискусії 2020: 
колективна монографія 
/ Національний 
університет «Києво-
Могилянська акадмія» / 
за ред. проф. 
Хлобистова Є.В. Київ, 



2020. 476 с. С. 454-469. 
Електронне видання. 
ISBN: 978-617-7668-22-9
14. Sydorenko V. 
Modernization of 
Ukrainie’s continuing 
teachers’ training in the 
context of European 
integration / Association 
agreement: driving 
integration changes: 
Collective Monograph / 
Viktoria Sydorenko, 
Maryna Illiakhova, 
Artemy Ponomarevskyi. 
USA Accent Graphics 
Communication, 2019. P. 
685-704.
15. Sydorenko V. 
Professional media 
competence development 
for teachers of foreign 
languages by means of 
continuing education 
courses: theoretical 
principles. Viktoria 
Sydorenko, Artemy 
Ponomarevskyi. 
Association agreement: 
from partnership to 
cooperation: collective  
monograph. edited by 
Maryna Dei, Olha 
Rudenko Hamilton 
Ontario: Accent Graphics 
Communicatoons & 
Publishing, 2018. 276 p.  
P. 187-194.

Навчальні і навчально-
методичні посібники, 
положення:
16. Сидоренко В.В. 
Майстер-клас як засіб 
для розвитку 
праксеологічної 
продуктивності науково-
методичних працівників 
/ Технології 
професійного розвитку 
педагога : методичний 
порадник : наук.-метод. 
посіб. авт. колектив .⁄ 
упорядники: Тамара 
Михайлівна Сорочан, 
Марина Іванівна 
Скрипник; навч.-метод. 
посіб.; ДВНЗ «Ун-т 
менедж. освіти». – 
Створено в НМЦ 
«Агроосвіта», 2016. – 
Режим доступу: 
http://umo.edu.ua/image
s/content/institutes/cipo/
kafedra_fod/elektr_zbirn/
Golovna/Golovna.htm К.: 
ДВНЗ «УМО», 2016. – 
180 с. – 40 с.
17. Сидоренко В.В. 
Мовленнєва 
майстерність педагога 
Нової української 
школи. Вербальний і 
невербальний імідж. 
Портфоліо навчальних 
курсів та вебінарів 
освітнього ІТ-проєкту 
«Всеосвіта» за 2018/2019 
навчальний рік / 
упорядкування Л.А. 
Литвиненко. К.: 
Всеосвіта, 2019. 181 с. С. 
70. Посилання на курс: 
https://a48.me/jN
18. Сидоренко В.В. 
Науковий і методичний 
супровід — базова умова 
модернізації вищої 
освіти/ Національна 



доповідь про стан і 
перспективи розвитку 
освіти в Україні: 
монографія / Нац. акад. 
пед. наук України ; 
[редкол.: В. Г. Кремень 
(голова), В. І. Луговий 
(заст. голови), О. 
М.Топузов (заст. 
голови)] ; за заг. ред. В. 
Г. Кременя. - Київ : 
КОНВІ ПРІНТ, 2021. 384 
с. С. 143-150. Бібліогр.: с. 
21. — (До 30-річчя 
незалежності України). 
DOI: 
https://doi.org/10.37472/
NAES-2021-ua. 
https://lib.iitta.gov.ua/72
6223/
19. Сидоренко В.В.  
Науково-методичний 
менеджмент освітніх 
інновацій: спецкурс / 
Курикулум підвищення 
кваліфікації 
педагогічних, науково-
педагогічних 
працівників та 
керівників закладів 
освіти галузі знань 01 
Педагогічна освіта: 
збірник робочих 
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шкіл в Україні» (2016 – 
2018 рр.)
Фінсько-український 
проєкт «Навчаємось 
разом» (2019)
тренерка міжнародного 
стажування для науково-
педагогічних 
працівників на базі 
Варненського вільного 
університету імені 
Чорноризця Храбра 
(Болгарія, 2019).

Центральний інститут 
післядипломної освіти 
Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
(СП 35830447/2782-16) 
«викладачі-тьютори 
(організатори) 
дистанційного навчання 
закладів ППО (16 грудня 
2016 року)

Запорізький 
національний 
університет МОН 
України (Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
(стажування) 
СС02125243/0011-21 з 
теми «Психолого-
педагогічні засади 
освітнього 
менеджменту» (19 
лютого 2021 р. 180 
годин, 6 кредитів ЄКТС, 
наказ № 984-к)

Міжнародне 
стажування:
1. Certificate supplement 
(reg. № 
SK9228/10.03.2019) 
Course: «Pedagogy 
science in the Field of 
European Education» 
International internship 
«Association agreement: 
moving integration 
changes» (10.12.2018-
01.03.2019) 180 hours, 6 
ECTS. Організатор: 
Technical University of 
Košice (Slovakia), 
Paneuropska Univerzita v 
Bratislave (Slovakia).
2. Міжнародне 
стажування Certificate 
supplement (reg. № С-
9804/22.09.2019) Урс на 
тема: «Иновации в 
науката: 
предизвикателствата на 
съвременността» 
(22.06.2019-22.09.2019) 
180 hours, 6 ECTS, 
Варненски свободен 
университет 
«Черноризец Храбър» 
Varna, Republic of 
Bulgaria
3. Міжнародне 
стажування Certificate 
supplement (reg. № BG 
10517/27.06.2021) 



Course: Pedagogy in the 
field of European 
Education (20.05.2021 – 
27.06.2021)/180 hours, 6 
ECTS, Варненски 
свободен университет 
«Черноризец Храбър» 
Varna, Republic of 
Bulgaria
4. Міжнародне 
стажування Certificate 
supplement (reg. № НR 
9354/02.10.2020) Course: 
«Unified Educational 
Space: Ukraine-EU» /135 
hours, 4,5 ECTS, Juraj 
Dobrila University of Pula, 
Croatia.

Фінський проєкт 
«Навчаємось разом. 
Фінська підтримка Нової 
української школи» (10-
12 червня 2019 р.). м. 
Київ
Модуль 1. Вступ до 
процесу розвитку 
експертної організації та 
управління змінами. 
Зміст курсу: Підвищення 
кваліфікації вчителів.
Організатор: 
Міністерство 
закордонних справ 
Фінляндії, FGG 
International.

55478 Лукіянчук 
Алла 
Миколаївна

Доцент, 
Сумісництво

Білоцерківський 
інститут 

неперервної 
професійної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

міжрегіональни
й інститут 

удосконалення 
вчителів імені 

Бориса 
Грінченка, рік 

закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
040301 

Практична 
психологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 067293, 
виданий 

23.02.2011, 
Атестат доцента 

AД 006358, 
виданий 

09.02.2021

9 Педагогічна та 
професійна 
психологія

Наявність профільної 
освіти 
Київський 
міжрегіональний 
інститут удосконалення 
вчителів  імені Бориса 
Грінченка, 2000, 
спеціальність : 
практична психологія, 
кваліфікація: 
«Практичний психолог», 
(Диплом КВ № 
13829271, 26.06.2000);

Відповідність наукового 
ступеня 
Кандидат наук, 2011.; 
19.00.07 – спеціальність: 
педагогічна та вікова 
психологія. Тема 
дисертації: "Розвиток 
професійної 
ідентичності у майбутніх 
молодших спеціалістів 
педагогічного профілю";

Відповідність вченого 
звання 
Доцент кафедри 
педагогіки, психології та 
менеджменту, 2021 р.;

Значний досвід 
викладання – 19 років; 

Значний досвід 
викладання дисциплін 
«Загальна психологія», 
«Педагогічна 
психологія», «Вікова 
психологія», 
«Психологія праці»;

Наукові посібники:
1. Лукіянчук А.М. 
Розвиток критичного 
мислення учнів : 
методичні рекомендації. 
Біла Церква : БІНПО 
УМО, 2018. 73 с. 
http://lib.iitta.gov.ua/id/e



print/722979
2. Лукіянчук А.М. 
Психологічні основи 
професійного 
становлення та розвитку 
особистості майбутнього 
кваліфікованого 
робітника: навчально-
методичний посібник.. 
Вид 2-ге, поробл. 
Доповн, Біла Церква : 
БІНПО, 2020. 155 с. 
http://lib.iitta.gov.ua/id/e
print/722960 
3. Умови розвитку 
психолого-педагогічної 
компетентності 
педагогічних 
працівників закладів 
професійної 
(професійно-технічної) 
освіти у системі 
безперервної 
професійної освіти: 
навчально-методичний 
посібник / Сидоренко 
В.В. Грозний І.С., 
Горошкова Л.А., 
Лукіянчук А.М., Торба 
Н.Г., Харагірло В.Є. 
БІНПО: Біла Церква. 
2021. 179 с.;

Колективні монографії:
1. Lukіianchuk A. N. 
Theoretical aspects of 
motivation of professional 
activity of pedagogical 
workers of professional 
educational 
establishments are on the 
basis of competitiveness.  
Development and 
modernization of social 
sciences: experience of 
Poland and prospects of 
Ukraine : Collective 
monograph. Vol. 2. 
Lublin: Izdevnieciba 
“Baltija Publishing”, 2017. 
Р 133-149. 
http://lib.iitta.gov.ua/id/e
print/710101;

Наявність наукових 
праць за професійною 
тематикою у фахових 
наукових виданнях, 
закордонних виданнях 
та виданнях, 
проіндексованих у 
наукометричній базі 
Scopus та WOS:
1. Sydorenko, V.V., 
Yermolenko, A.B., 
Lukіianchuk, A.N., 
Denysova, A.V., Haragirlo, 
V.Y. «PLATFORM 
PROFOSVITA» as 
innovative educational 
and digital environment 
for specialists professional 
development. Revista 
Educação & Formação. 
2020. Vol 5, No 3. URL: 
https://doi.org/10.25053/
redufor.v5i15.3397
2 Лукиянчук А.Н. 
Развитие 
психологической 
компетентности 
педагогов в работе с 
детьми с особенными 
потребностями. 
Инклюзивное 
образование: проблемы 
совершенствования 
образовательной 
политики и системы: 



Сборник материалов 
международной on-line 
конференции (25 
вересня 2018 года), 
Республика Казахстан, 
г.Тараз, «Өрлеу», 2018. 
87–90 С.
3. Лукіянчук А.М. 
Мотивація професійної 
діяльності педагогічних 
працівників закладів 
професійної 
(професійно-технічної) 
освіти як складова 
психолого-педагогічної 
компетентності. Вісник 
післядипломної освіти: 
збірник наукових праць, 
серія «Соціальні та 
поведінкові науки»  К. : 
Апол-Груп, 2017.  Вип. 
4/5 (33/34). – С 58-67.  
https://lib.iitta.gov.ua/719
636/ ;

Підвищення 
кваліфікації:
1. 22–24березня2017 р 
міжнародне науково-
педагогічне стажування 
«Освіта в сучасному 
університеті – 
проектний підхід до 
організації роботи в 
галузі політології, 
соціології, філософії, 
психології, історії згідно 
до положень 
європейських 
кваліфікаційних рамок 
(досвід університету 
Данубіус)» ( м. 
Сладковічево, Словацька 
Республіка), отримано 
сертифікат 120 годин 
2. 08.11-13.12 2019 року 
«Інтернаціоналізація 
вищої освіти. організація 
навчального процесу та 
інноваційні методи 
навчання у вищих 
навчальних закладах 
Польщі» На базі 
Університету 
COLLEGIUM CIVITAS 
(м. Варшава, Польща).  
сертифікат на 120 годин 
3. ДЗВО УМО НАПН 
України курси 
підвищення кваліфікації 
за формою підвищення 
професійного рівня 
«Викладачі-тьютори 
(організатори) 
дистанційного навчання 
університетів, академій 
та інститутів», 2019
Тема випускної роботи: 
«Дистанційне навчання 
у сучасній освіті»
Обсяг – 210 год.
3. Міжнародне 
стажування при 
Університеті ім. Юрая 
Добріла у Пулі 
(Хорватія)
Свідоцтво № HR 9342, 
02.10.2020
«Єдиний освітній 
простір: Україна – ЄС»
Обсяг – 135 год.
4. Міжнародне 
стажування при 
Варненському вільному 
університеті імені 
Чорноризця Храбра (м. 
Варна, Болгарія) за 
темою «Інновації у сфері 
вищої, професійно-



технічної та фахової 
передвищої освіти в 
умовах цифрової 
трансформації» 
(Сертифікат № С-10498 
від 27.06.2021)

371649 Щипська 
Тетяна 
Петрівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце роботи

Методики 
професійної 

освіти та 
соціально-

гуманітарних 
дисциплін

Диплом 
спеціаліста, 

Вищий 
навчальний 

заклад 
"Київський 

гуманітарний 
інститут", рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

030502 Мова та 
література 

(англійська), 
Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Переяслав-
Хмельницький 

державний 
педагогічний 

університет імені 
Григорія 

Сковороди", рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

015 Професійна 
освіта

6 Іноземна мова 
професійного 
спрямування

Наявність профільної 
освіти 
Вищий навчальний 
заклад "Київський 
гуманітарний інститут", 
спеціальність: 030502 
Мова та література 
(англійська), Диплом 
магістра, 
Державний вищий 
навчальний заклад 
"Переяслав-
Хмельницький 
державний педагогічний 
університет імені 
Григорія Сковороди", рік 
закінчення: 2018, 
спеціальність: 015 
Професійна освіта

Значний досвід 
викладання дисципліни 
«Іноземна мова 
професійного 
спрямування»

Наявність наукових 
праць за професійною 
тематикою у фахових 
наукових виданнях, 
закордонних виданнях 
та виданнях, 
проіндексованих у 
наукометричній базі 
Scopus та WOS:
1. Kulishov, V.S., Skyba, 
Y.A., Yermolenko, A.B., 
Shevchuk, S.S.&amp; 
Shchypska, T.P. 
Development of Scientific 
and Methodical 
Competence of Teachers 
of Vocational Education 
Institutions. Propósitos y 
Representaciones, Mar. 
2021, Vol. 9, SPE(2), e994. 
URL: 
http://revistas.usil.edu.pe
/index.php/pyr/article/vie
w/99
2. Кулішов В.С., 
Щипська Т.П. Реалізація 
сучасних освітніх 
практик у процесі 
позааудиторної 
навчальної діяльності 
майбутніх фахівців з 
поліграфії. Науковий 
часопис НПУ імені М. 
Драгоманова. Серія 5. 
Педагогічні науки: реалії 
та перспективи. 2021. 
Вип. 80. Т.1. С. 162–167.
3. Shevchuk S., Kulishov 
V., Shchypska T. Vectors 
of Development of 
Educational and 
Methodological 
Competence of the 
Modern Teacher in the 
Conditions of 
Modernization of 
Vocational Education of 
Ukraine. Journal of 
International Legal 
Communication. 2021. 
Vol. 2 No.1. pp. 63-74. 
https://doi.org/10.32612/
uw.27201643.2021.2.pp.63
-74
4. Стуінський В.А., 
Щипська Т.П. 



Економічні та 
організаційні засади 
удосконалення 
діяльності педагога в 
системі професійної 
(професійно-технічної) 
освіти України. УДК 
330.3 [316.77] ДВНЗ 
«Переяслав-
Хмельницький 
державний педагогічний 
університет імені 
Григорія Сковороди» 
Економічний вісник 
університету, Збірник 
наукових праць учених 
та аспірантів,
Випуск 49 
https://doi.org/10.31470/
2306-546X-2021-49

Підвищення 
кваліфікації:
Варненський вільний 
університет імені 
Чорноризця Храбра 
(Болгарія)
З 20 травня 2021 р. до 27 
червня 2021  р.
Всього 180 годин 6 ECTS 
кредитів (сертифікат № 
С-10504 від 27.06.2021 
г.)
                                                                         

200801 Кулішов 
Володимир 
Сергійович

Заступник 
директора з 
навчальної 
роботи, 
Основне 
місце роботи

Білоцерківський 
інститут 

неперервної 
професійної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Сумський 

державний 
педагогічний 

університет ім. 
А.С. Макаренка, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої освіти. 
Українська мова 

і література та 
мова і література 

(англійська), 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 024410, 

виданий 
23.09.2014, 

Атестат доцента 
AД 007786, 

виданий 
29.06.2021

7 Дидактика 
вищої школи

Наявність профільної 
освіти 
(Сумський державний 
педагогічний 
університет ім. А.С. 
Макаренка, 2006 р.
Спеціальність 
«Педагогіка і методика 
середньої освіти. 
Українська мова і 
література та мова і 
література (англійська)», 
кваліфікація – вчитель 
української мови і 
літератури та 
англійської мови і 
зарубіжної літератури;

Відповідність наукового 
ступеня 
(Кандидат наук, 2014 р.; 
13.00.02 – теорія та 
методика навчання 
технологій. Тема 
дисертації: «Методика 
навчання учнів основ 
економіки у старшій 
профільній школі»;

Відповідність вченого 
звання (доцент кафедри 
методики професійної 
освіти та соціально-
гуманітарних дисциплін, 
2021 р.);

Значний досвід 
викладання – 11 років; 

Значний досвід 
викладання дисципліни 
«Дидактика»;

Наукові посібники:
1. Кулішов В.С. Методика 
розробки сучасного 
комплексного 
методичного 
забезпечення: навч.-
метод. посібн. для 
самостійної роботи. Біла 
Церква: БІНПО УМО 
НАПН України, 2017. 64 
с.



2. Кулішов В.С. 
Застосування квест-
технології у професійно-
теоретичній підготовці 
учнів закладів 
професійної 
(професійно-технічної) 
освіти: навчально-
методичний посібник. 
Біла Церква: БІНПО 
УМО НАПН України, 
2018. 81 с.
3. Кулішов В.С. 
Теоретичні і методичні 
аспекти проведення 
інтегрованих занять у 
закладі професійної 
освіти на засадах 
компетентнісного 
підходу: навчально-
методичний посібник. 
Біла Церква: БІНПО 
ДЗВО «УМО» НАПН 
України, 2021. 68 с.
4. Розвиток науково-
методичної 
компетентності 
педагогічних 
працівників ЗП(ПТ)О у 
системі післядипломної 
освіти: науково-
методичний посібник / 
Єрмоленко А.Б., Набок 
М.В., Шевчук С.С., 
Масліч С.В., Кулішов 
В.С. Біла Церква: БІНПО 
ДЗВО «УМО» НАПН 
України, 2021. 101 с.
5. Шевчук С.С., Кулішов 
В.С. Дидактика 
професійної освіти: 
практико-зорієнтований 
аспект: навчально-
методичний посібник. 
Біла Церква: БІНПО 
ДЗВО «УМО» НАПНУ, 
2021. 212 с.
6. Сидоренко В. 
Внутрішня система 
забезпечення якості 
освіти у 
Білоцерківському 
інституті неперервної 
професійної освіти: 
інструменти, процедури, 
заходи: навчально-
методичний путівник / 
Вікторія Сидоренко, 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 

визначеном
у 

стандартом 
вищої 

освіти (або 
охоплює 

його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

РН1. Знати на рівні 
новітніх досягнень 
концепції розвитку 
освіти і педагогіки, 
методологію 
відповідних 
досліджень.
РН5. Організовувати 
освітній процес на 
основі 
студентоцентрован
ого, 
компетентнісного, 
контекстного 
підходів та сучасних 
досягнень освітніх, 
педагогічних наук, 
управляти 
навчально-
пізнавальною 
діяльністю, 
об’єктивно 
оцінювати 
результати 
навчання здобувачів 
освіти.
РН6. Розробляти та 
реалізовувати 
інноваційні й 
дослідницькі проєкти 
у сфері 
освіти/педагогіки та 
міждисциплінарного 
рівня із 
дотриманням 
правових, соціальних, 
економічних, етичних 
норм.
РН8. Розробляти і 
викладати освітні 
курси в закладах 
вищої освіти, 
використовуючи 
методики, 
інструменти і 
технології, необхідні 
для досягнення 
поставлених цілей. 
РН10. Приймати 
ефективні, 
відповідальні рішення 
з питань управління 
в сфері 
освіти/педагогіки, 
зокрема у нових або 
незнайомих 
середовищах, за 
наявності багатьох 
критеріїв та 
неповної або 
обмеженої 
інформації.
РН11. Здійснювати 
консультативну 
діяльність у сфері 
освітніх, 
педагогічних наук.

Педагогіка вищої школи Використання словесних 
(лекція, розповідь, пояснення, 
бесіда), наочних (ілюстрація, 
демонстрація, спостереження) 
та практичних (практична 
робота, тренувальні і творчі 
вправи) методів навчання. 
Під час лекційних занять 
використовуються презентації, 
які поєднують словесні та 
наочні методи навчання, що 
дає можливість здобувачам 
вищої освіти акумулювати 
знання. 
Під час практичних занять 
застосовуються словесні та 
практичні методи навчання, 
які спрямовані на формування 
у здобувачів вищої освіти 
здібностей пізнання, а саме: 
дискусії, індивідуальна та 
командна форма роботи, кейси.   
Самостійна робота базується на 
наочних та практичних 
методах навчання і направлена 
на самостійне оволодіння 
здобувачами вищої освіти 
знаннями за темами 
навчальної дисципліни.

Інтерактивна бесіда, 
фронтальне опитування, 
індивідуальне опитування, 
виступ студента на занятті, 
методи практичного контролю 
(розв’язування практичних 
завдань та ситуацій, робота з 
проблемними ситуаціями). 
Самостійна робота передбачає 
аналіз інформаційних джерел, 
підготовку повідомлень, 
опрацювання спеціальної 
літератури, захист 
індивідуального навчально-
дослідного завдання. 
Модульний контроль. Екзамен.



РН2. 
Використовувати 
сучасні цифрові 
технології і ресурси у 
професійній, 
інноваційній та 
дослідницькій 
діяльності.
РН3. Формувати 
педагогічно доцільну 
партнерську 
міжособистісну 
взаємодію, 
здійснювати ділову 
комунікацію, 
зрозуміло і 
недвозначно 
доносити власні 
міркування, висновки 
та аргументацію з 
питань освіти і 
педагогіки до фахівців 
і широкого загалу, 
вести проблемно-
тематичну дискусію.
РН4. Вільно 
спілкуватися 
державною та 
іноземною мовами 
усно і письмово для 
обговорення 
результатів 
освітньої, 
професійної 
діяльності, 
презентації наукових 
досліджень та 
інноваційних 
проєктів.
РН5. Організовувати 
освітній процес на 
основі 
студентоцентрован
ого, 
компетентнісного, 
контекстного 
підходів та сучасних 
досягнень освітніх, 
педагогічних наук, 
управляти 
навчально-
пізнавальною 
діяльністю, 
об’єктивно 
оцінювати 
результати 
навчання здобувачів 
освіти.
РН7. Створювати 
відкрите освітньо-
наукове середовище, 
сприятливе для 
здобувачів освіти та 
спрямоване на 
забезпечення 
результатів 
навчання.

Науково-педагогічна 
практика

Ознайомлення з досвідом 
роботи педагога ЗВО, 
спостереження освітньої 
діяльності, інтерв’ювання та 
опитування здобувачів вищої 
освіти, підготовка конспекту 
заняття, моделювання 
освітньої діяльності, підготовка 
звітної документації

Перевірка звітної документації, 
оцінювання роботи здобувача 
освіти під час проходження 
практики, аналіз проведеного 
заняття, захист результатів 
проходження практики

РН1. Знати на рівні 
новітніх досягнень 
концепції розвитку 
освіти і педагогіки, 
методологію 
відповідних 
досліджень.
РН2. 
Використовувати 
сучасні цифрові 
технології і ресурси у 
професійній, 
інноваційній та 
дослідницькій 
діяльності.
РН4. Вільно 
спілкуватися 
державною та 
іноземною мовами 
усно і письмово для 
обговорення 

Методологія і методи 
науково-педагогічних 
досліджень

Використання словесних 
(лекція, розповідь, пояснення, 
бесіда), наочних (ілюстрація, 
демонстрація, спостереження) 
та практичних (практична 
робота, тренувальні і творчі 
вправи) методів навчання. 
Під час лекційних занять 
використовуються презентації, 
які поєднують словесні та 
наочні методи навчання, що 
дає можливість здобувачам 
вищої освіти акумулювати 
знання. 
Під час практичних занять 
застосовуються словесні та 
практичні методи навчання, 
які спрямовані на формування 
у здобувачів вищої освіти 
здібностей пізнання, а саме: 
дискусії, індивідуальна та 

Інтерактивна бесіда, 
фронтальне опитування, 
індивідуальне опитування, 
виступ студента на занятті, 
методи практичного контролю 
(розв’язування практичних 
завдань та ситуацій, робота з 
проблемними ситуаціями). 
Самостійна робота передбачає 
аналіз інформаційних джерел, 
підготовку повідомлень, 
опрацювання спеціальної 
літератури, захист 
індивідуального навчально-
дослідного завдання. 
Тестування за змістовими 
модулями. Екзамен.



результатів 
освітньої, 
професійної 
діяльності, 
презентації наукових 
досліджень та 
інноваційних 
проєктів.
РН6. Розробляти та 
реалізовувати 
інноваційні й 
дослідницькі проєкти 
у сфері 
освіти/педагогіки та 
міждисциплінарного 
рівня із 
дотриманням 
правових, соціальних, 
економічних, етичних 
норм.
РН9. Здійснювати 
пошук необхідної 
інформації з 
освітніх/педагогічни
х наук у друкованих, 
електронних та 
інших джерелах, 
аналізувати, 
систематизувати її, 
оцінюючи 
достовірність та 
релевантність.

командна форма роботи, 
проєкти. 
Самостійна робота базується на 
наочних та практичних 
методах навчання і направлена 
на самостійне оволодіння 
здобувачами вищої освіти 
знаннями за темами 
навчальної дисципліни.

РН2. 
Використовувати 
сучасні цифрові 
технології і ресурси у 
професійній, 
інноваційній та 
дослідницькій 
діяльності.
РН7. Створювати 
відкрите освітньо-
наукове середовище, 
сприятливе для 
здобувачів освіти та 
спрямоване на 
забезпечення 
результатів 
навчання.
РН9. Здійснювати 
пошук необхідної 
інформації з 
освітніх/педагогічни
х наук у друкованих, 
електронних та 
інших джерелах, 
аналізувати, 
систематизувати її, 
оцінюючи 
достовірність та 
релевантність.

Інформаційні технології 
в освіті

Використання словесних 
(лекція, розповідь, пояснення, 
бесіда), наочних (ілюстрація, 
демонстрація, спостереження) 
та практичних (практична 
робота, тренувальні і творчі 
вправи) методів навчання. 
Під час лекційних занять 
використовуються презентації, 
які поєднують словесні та 
наочні методи навчання, що 
дає можливість здобувачам 
вищої освіти акумулювати 
знання.
Під час практичних занять 
застосовуються словесні та 
практичні методи навчання, 
які спрямовані на формування 
у здобувачів вищої освіти 
здібностей пізнання, а саме: 
дискусії, індивідуальна та 
командна форма роботи, кейси.
Самостійна робота базується на 
наочних та практичних 
методах навчання і направлена 
на самостійне оволодіння 
здобувачами вищої освіти 
знаннями за темами 
навчальної дисципліни. 

Інтерактивна бесіда, 
фронтальне опитування, 
індивідуальне опитування, 
виступ студента на занятті, 
методи практичного контролю 
(розв’язування практичних 
завдань та ситуацій, робота з 
проблемними ситуаціями).
Самостійна робота передбачає 
оформлення результатів кейсів 
з практичних занять, 
підготовку статей та тез 
доповідей, аналіз 
інформаційних джерел, 
виконання індивідуально-
дослідницьких завдань. Залік.

РН1. Знати на рівні 
новітніх досягнень 
концепції розвитку 
освіти і педагогіки, 
методологію 
відповідних 
досліджень.
РН5. Організовувати 
освітній процес на 
основі 
студентоцентрован
ого, 
компетентнісного, 
контекстного 
підходів та сучасних 
досягнень освітніх, 
педагогічних наук, 
управляти 
навчально-
пізнавальною 
діяльністю, 
об’єктивно 
оцінювати 
результати 
навчання здобувачів 
освіти.

Педагогічна інноватика Використання словесних 
(лекція, розповідь, пояснення, 
бесіда), наочних (ілюстрація, 
демонстрація, спостереження) 
та практичних (практична 
робота, тренувальні і творчі 
вправи) методів навчання. 
Під час лекційних занять 
використовуються презентації, 
які поєднують словесні та 
наочні методи навчання, що 
дає можливість здобувачам 
вищої освіти акумулювати 
знання. 
Під час практичних занять 
застосовуються словесні та 
практичні методи навчання, 
які спрямовані на формування 
у здобувачів вищої освіти 
здібностей пізнання, а саме: 
дискусії, індивідуальна та 
командна форма роботи, кейси.   
Самостійна робота базується на 
наочних та практичних 
методах навчання і направлена 
на самостійне оволодіння 

Інтерактивна бесіда, 
фронтальне опитування, 
індивідуальне опитування, 
виступ студента на занятті, 
методи практичного контролю 
(розв’язування практичних 
завдань та ситуацій, робота з 
проблемними ситуаціями). 
Самостійна робота передбачає 
аналіз інформаційних джерел, 
підготовку повідомлень, 
опрацювання спеціальної 
літератури, захист 
індивідуального навчально-
дослідного завдання. 
Модульний контроль. Екзамен.



РН6. Розробляти та 
реалізовувати 
інноваційні й 
дослідницькі проєкти 
у сфері 
освіти/педагогіки та 
міждисциплінарного 
рівня із 
дотриманням 
правових, соціальних, 
економічних, етичних 
норм.

здобувачами вищої освіти 
знаннями за темами 
навчальної дисципліни.

РН1. Знати на рівні 
новітніх досягнень 
концепції розвитку 
освіти і педагогіки, 
методологію 
відповідних 
досліджень.
РН5. Організовувати 
освітній процес на 
основі 
студентоцентрован
ого, 
компетентнісного, 
контекстного 
підходів та сучасних 
досягнень освітніх, 
педагогічних наук, 
управляти 
навчально-
пізнавальною 
діяльністю, 
об’єктивно 
оцінювати 
результати 
навчання здобувачів 
освіти.
РН9. Здійснювати 
пошук необхідної 
інформації з 
освітніх/педагогічни
х наук у друкованих, 
електронних та 
інших джерелах, 
аналізувати, 
систематизувати її, 
оцінюючи 
достовірність та 
релевантність.

Системний підхід у 
вищій освіті

Використання словесних 
(лекція, розповідь, пояснення, 
бесіда), наочних (ілюстрація, 
демонстрація, спостереження) 
та практичних (практична 
робота, тренувальні і творчі 
вправи) методів навчання. 
Під час лекційних занять 
використовуються презентації, 
які поєднують словесні та 
наочні методи навчання, що 
дає можливість здобувачам 
вищої освіти акумулювати 
знання. 
Під час практичних занять 
застосовуються словесні та 
практичні методи навчання, 
які спрямовані на формування 
у здобувачів вищої освіти 
здібностей пізнання, а саме: 
дискусії, індивідуальна та 
командна форма роботи, кейси.   
Самостійна робота базується на 
наочних та практичних 
методах навчання і направлена 
на самостійне оволодіння 
здобувачами вищої освіти 
знаннями за темами 
навчальної дисципліни.

Інтерактивна бесіда, 
фронтальне опитування, 
індивідуальне опитування, 
виступ студента на занятті, 
методи практичного контролю 
(розв’язування практичних 
завдань та ситуацій, робота з 
проблемними ситуаціями). 
Самостійна робота передбачає 
аналіз інформаційних джерел, 
підготовку повідомлень, 
опрацювання спеціальної 
літератури, захист 
індивідуального навчально-
дослідного завдання. Залік.

РН5. Організовувати 
освітній процес на 
основі 
студентоцентрован
ого, 
компетентнісного, 
контекстного 
підходів та сучасних 
досягнень освітніх, 
педагогічних наук, 
управляти 
навчально-
пізнавальною 
діяльністю, 
об’єктивно 
оцінювати 
результати 
навчання здобувачів 
освіти.
РН11. Здійснювати 
консультативну 
діяльність у сфері 
освітніх, 
педагогічних наук. 

Організація виховної 
роботи в закладах вищої 
освіти

Використання словесних 
(лекція, розповідь, пояснення, 
бесіда), наочних (ілюстрація, 
демонстрація, спостереження) 
та практичних (практична 
робота, тренувальні і творчі 
вправи) методів навчання. 
Під час лекційних занять 
використовуються презентації, 
які поєднують словесні та 
наочні методи навчання, що 
дає можливість здобувачам 
вищої освіти акумулювати 
знання. 
Під час практичних занять 
застосовуються словесні та 
практичні методи навчання, 
які спрямовані на формування 
у здобувачів вищої освіти 
здібностей пізнання, а саме: 
дискусії, індивідуальна та 
командна форма роботи, 
проєкти. 
Самостійна робота базується на 
наочних та практичних 
методах навчання і направлена 
на самостійне оволодіння 
здобувачами вищої освіти 
знаннями за темами 
навчальної дисципліни.

Інтерактивна бесіда, 
фронтальне опитування, 
індивідуальне опитування, 
виступ студента на занятті, 
методи практичного контролю 
(розв’язування практичних 
завдань та ситуацій, робота з 
проблемними ситуаціями). 
Самостійна робота передбачає 
виконання індивідуальних 
навчально-дослідних завдань. 
Тестування за змістовими 
модулями. Залік

РН1. Знати на рівні 
новітніх досягнень 
концепції розвитку 
освіти і педагогіки, 
методологію 

Підготовка 
кваліфікаційної роботи

Пошуково-евристичні методи, 
робота з першоджерелами, 
консультування, проблемний 
метод, аналіз, порівняння, 
узагальнення, моделювання 

Моніторинг результатів 
дослідження, оформлення 
роботи, передзахист 
кваліфікаційної роботи



відповідних 
досліджень.
РН2. 
Використовувати 
сучасні цифрові 
технології і ресурси у 
професійній, 
інноваційній та 
дослідницькій 
діяльності.
РН6. Розробляти та 
реалізовувати 
інноваційні й 
дослідницькі проєкти 
у сфері 
освіти/педагогіки та 
міждисциплінарного 
рівня із 
дотриманням 
правових, соціальних, 
економічних, етичних 
норм.
РН9. Здійснювати 
пошук необхідної 
інформації з 
освітніх/педагогічни
х наук у друкованих, 
електронних та 
інших джерелах, 
аналізувати, 
систематизувати її, 
оцінюючи 
достовірність та 
релевантність.

освітньої діяльності та 
професійної підготовки, 
констатувальний та 
формувальний експеримент, 
роз’яснення діагностичних 
методів, виконання 
діагностичних процедур.

РН5. Організовувати 
освітній процес на 
основі 
студентоцентрован
ого, 
компетентнісного, 
контекстного 
підходів та сучасних 
досягнень освітніх, 
педагогічних наук, 
управляти 
навчально-
пізнавальною 
діяльністю, 
об’єктивно 
оцінювати 
результати 
навчання здобувачів 
освіти.
РН6. Розробляти та 
реалізовувати 
інноваційні й 
дослідницькі проєкти 
у сфері 
освіти/педагогіки та 
міждисциплінарного 
рівня із 
дотриманням 
правових, соціальних, 
економічних, етичних 
норм.
РН8. Розробляти і 
викладати освітні 
курси в закладах 
вищої освіти, 
використовуючи 
методики, 
інструменти і 
технології, необхідні 
для досягнення 
поставлених цілей. 

Дидактика вищої школи Використання словесних 
(лекція, розповідь, пояснення, 
бесіда), наочних (ілюстрація, 
демонстрація, спостереження) 
та практичних (практична 
робота, тренувальні і творчі 
вправи) методів навчання. 
Під час лекційних занять 
використовуються презентації, 
які поєднують словесні та 
наочні методи навчання, що 
дає можливість здобувачам 
вищої освіти акумулювати 
знання. 
Під час практичних занять 
застосовуються словесні та 
практичні методи навчання, 
які спрямовані на формування 
у здобувачів вищої освіти 
здібностей пізнання, а саме: 
дискусії, індивідуальна та 
командна форма роботи, кейси.   
Самостійна робота базується на 
наочних та практичних 
методах навчання і направлена 
на самостійне оволодіння 
здобувачами вищої освіти 
знаннями за темами 
навчальної дисципліни.

Інтерактивна бесіда, 
фронтальне опитування, 
індивідуальне опитування, 
виступ студента на занятті, 
методи практичного контролю 
(розв’язування практичних 
завдань та ситуацій, робота з 
проблемними ситуаціями). 
Самостійна робота передбачає 
аналіз інформаційних джерел, 
підготовку повідомлень, 
опрацювання спеціальної 
літератури, захист 
індивідуального навчально-
дослідного завдання. 
Тестування за змістовими 
модулями. Екзамен.

РН3. Формувати 
педагогічно доцільну 
партнерську 
міжособистісну 
взаємодію, 
здійснювати ділову 
комунікацію, 
зрозуміло і 
недвозначно 
доносити власні 
міркування, висновки 

Педагогічна 
майстерність та 
професійна етика

Використання словесних 
(лекція, розповідь, пояснення, 
бесіда), наочних (ілюстрація, 
демонстрація, спостереження) і 
практичних (практична
робота, тренувальні і творчі 
вправи) методів навчання.
Під час лекційних занять 
використовуються із 
використанням наочних
методів навчання (презентацій, 

Поточний контроль, який 
здійснюється у формі 
фронтального,
індивідуального чи 
комбінованого контролю знань 
студентів під час
практичних занять, виконання 
індивідуальних завдань при 
виконанні
самостійної роботи, тестування, 
контрольна робота та екзамен.



та аргументацію з 
питань освіти і 
педагогіки до фахівців 
і широкого загалу, 
вести проблемно-
тематичну дискусію.
РН5. Організовувати 
освітній процес на 
основі 
студентоцентрован
ого, 
компетентнісного, 
контекстного 
підходів та сучасних 
досягнень освітніх, 
педагогічних наук, 
управляти 
навчально-
пізнавальною 
діяльністю, 
об’єктивно 
оцінювати 
результати 
навчання здобувачів 
освіти.
РН6. Розробляти та 
реалізовувати 
інноваційні й 
дослідницькі проєкти 
у сфері 
освіти/педагогіки та 
міждисциплінарного 
рівня із 
дотриманням 
правових, соціальних, 
економічних, етичних 
норм.
РН8. Розробляти і 
викладати освітні 
курси в закладах 
вищої освіти, 
використовуючи 
методики, 
інструменти і 
технології, необхідні 
для досягнення 
поставлених цілей.

відео-матеріалів, фрагментів 
конкурсних
уроків тощо).
Під час практичних занять 
застосовуються інтерактивні та 
кооперативні
технології навчання 
(«мозкового штурму», 
«Формулюй – Ділись – Слухай 
–
Створюй», «Графіті», 
«Віртуальна схематизація», 
«Групове дослідження»,
«Обмін проблемами», 
дискусійна сітка Алверманна, 
розв’язування
педагогічних ситуацій, робота в 
мікрогрупах, засідання 
дискусійного клубу та
світового кафе, майстер-клас і 
т. ін робота в парах, розминка, 
тренінг тощо);
виконання індивідуальних 
науково-дослідних завдань, 
контрольної роботи в
межах годин, відведених на 
самостійне вивчення 
дисципліни; робота з
навчально-методичними 
матеріалами та Інтернет-
джерелами.
Самостійна робота базується на 
наочних та практичних 
методах
навчання і направлена на 
самостійне оволодіння 
здобувачами вищої освіти
знаннями за темами 
навчальної дисципліни.
Серед методів 
використовується:
- усне опитування (фронтальне, 
індивідуальне);
– самостійні роботи у формі 
тестування та розгорнутих 
відповідей на
запитання;
– творчі завдання;
– метод моделювання;
– метод проектів;
– робота в групах;
– тестові завдання;
– редагування текстів різних 
жанрів;
– підготовка рефератів та 
доповідей;
– самостійні письмові роботи;
– аналіз власних і чужих 
публічних виступів та 
самостійне оцінювання,
– складання запитань до теми 
чи розділу;
–дискусія, обговорення;
– модульний тестовий 
контроль;
– самоконтроль.

РН3. Формувати 
педагогічно доцільну 
партнерську 
міжособистісну 
взаємодію, 
здійснювати ділову 
комунікацію, 
зрозуміло і 
недвозначно 
доносити власні 
міркування, висновки 
та аргументацію з 
питань освіти і 
педагогіки до фахівців 
і широкого загалу, 
вести проблемно-
тематичну дискусію.
РН10. Приймати 
ефективні, 
відповідальні рішення 
з питань управління 

Педагогічна та 
професійна психологія

Використання словесних 
(лекція, розповідь, пояснення, 
бесіда), наочних (ілюстрація, 
демонстрація, спостереження) 
та практичних (практична 
робота, тренувальні і творчі 
вправи) методів навчання. 
Під час лекційних занять 
використовуються презентації, 
які поєднують словесні та 
наочні методи навчання, що 
дає можливість здобувачам 
вищої освіти акумулювати 
знання.
Під час практичних занять 
застосовуються словесні та 
практичні методи навчання, 
які спрямовані на формування 
у здобувачів вищої освіти 
здібностей пізнання, а саме: 
дискусії, індивідуальна та 

Інтерактивна бесіда, 
фронтальне опитування, 
індивідуальне опитування, 
виступ студента на занятті, 
методи практичного контролю 
(розв’язування практичних 
завдань та ситуацій), 
оформлення результатів кейсів 
з практичних занять, 
підготовка статей та тез 
доповідей, аналіз 
інформаційних джерел, 
екзамен



в сфері 
освіти/педагогіки, 
зокрема у нових або 
незнайомих 
середовищах, за 
наявності багатьох 
критеріїв та 
неповної або 
обмеженої 
інформації.
РН11. Здійснювати 
консультативну 
діяльність у сфері 
освітніх, 
педагогічних наук.

командна форма роботи, кейси.
Самостійна робота базується на 
наочних та практичних 
методах навчання і направлена 
на самостійне оволодіння 
здобувачами вищої освіти 
знаннями за темами 
навчальної дисципліни. 

РН3. Формувати 
педагогічно доцільну 
партнерську 
міжособистісну 
взаємодію, 
здійснювати ділову 
комунікацію, 
зрозуміло і 
недвозначно 
доносити власні 
міркування, висновки 
та аргументацію з 
питань освіти і 
педагогіки до фахівців 
і широкого загалу, 
вести проблемно-
тематичну дискусію.
РН4. Вільно 
спілкуватися 
державною та 
іноземною мовами 
усно і письмово для 
обговорення 
результатів 
освітньої, 
професійної 
діяльності, 
презентації наукових 
досліджень та 
інноваційних 
проєктів.
РН6. Розробляти та 
реалізовувати 
інноваційні й 
дослідницькі проєкти 
у сфері 
освіти/педагогіки та 
міждисциплінарного 
рівня із 
дотриманням 
правових, соціальних, 
економічних, етичних 
норм.
РН9. Здійснювати 
пошук необхідної 
інформації з 
освітніх/педагогічни
х наук у друкованих, 
електронних та 
інших джерелах, 
аналізувати, 
систематизувати її, 
оцінюючи 
достовірність та 
релевантність. 

Іноземна мова 
професійного 
спрямування

Використання словесних 
(лекція, розповідь, пояснення, 
бесіда), наочних (ілюстрація, 
демонстрація, спостереження) 
та практичних (практична 
робота, тренувальні і творчі 
вправи) методів навчання. 
Під час лекційних занять 
використовуються презентації, 
які поєднують словесні та 
наочні методи навчання, що 
дає можливість здобувачам 
вищої освіти акумулювати 
знання.
Під час практичних занять 
застосовуються словесні та 
практичні методи навчання, 
які спрямовані на формування 
у здобувачів вищої освіти 
здібностей пізнання, а саме: 
дискусії, індивідуальна та 
командна форма роботи, кейси.
Самостійна робота базується на 
наочних та практичних 
методах навчання і направлена 
на самостійне оволодіння 
здобувачами вищої освіти 
знаннями за темами 
навчальної дисципліни. 

Поточний контроль знань 
здобувачів з навчальної 
дисципліни проводиться у 
формі усного опитування та 
письмового тестування за 
змістовим модулем. На 
практичних заняттях 
оцінюється активна участь в 
обговоренні проблемних 
ситуацій та виконанні завдань.
Підсумковий контроль знань – 
екзамен.

РН6. Розробляти та 
реалізовувати 
інноваційні й 
дослідницькі проєкти 
у сфері 
освіти/педагогіки та 
міждисциплінарного 
рівня із 
дотриманням 
правових, соціальних, 
економічних, етичних 
норм.
РН9. Здійснювати 
пошук необхідної 
інформації з 
освітніх/педагогічни
х наук у друкованих, 

Соціологія освіти Використання словесних 
(лекція, розповідь, пояснення, 
бесіда), наочних (ілюстрація, 
демонстрація, спостереження) 
та практичних (практична 
робота, тренувальні і творчі 
вправи) методів навчання. 
Під час лекційних занять 
використовуються презентації, 
які поєднують словесні та 
наочні методи навчання, що 
дає можливість здобувачам 
вищої освіти ефективно 
засвоювати нові знання.
Під час практичних занять 
застосовуються словесні та 
практичні методи навчання, 

Інтерактивна бесіда, 
фронтальне опитування, 
індивідуальне опитування, 
виступ студента на занятті, 
методи практичного контролю 
(розв’язування практичних 
завдань та ситуацій), 
тестування, модульний 
контроль, залік



електронних та 
інших джерелах, 
аналізувати, 
систематизувати її, 
оцінюючи 
достовірність та 
релевантність. 

які спрямовані на формування 
у здобувачів вищої освіти 
навичок оволодіння новітніх 
епістемологічних методів у 
різних формах організації 
занять, а саме: дискусії, 
індивідуальна та командна 
форма роботи, кейси.
Самостійна робота базується на 
наочних та практичних 
методах навчання і спрямована 
на самостійне оволодіння 
здобувачами вищої освіти 
знаннями, навичками та 
вміннями за темами 
навчальної дисципліни. 

РН1. Знати на рівні 
новітніх досягнень 
концепції розвитку 
освіти і педагогіки, 
методологію 
відповідних 
досліджень.
РН6. Розробляти та 
реалізовувати 
інноваційні й 
дослідницькі проєкти 
у сфері 
освіти/педагогіки та 
міждисциплінарного 
рівня із 
дотриманням 
правових, соціальних, 
економічних, етичних 
норм.
РН9. Здійснювати 
пошук необхідної 
інформації з 
освітніх/педагогічни
х наук у друкованих, 
електронних та 
інших джерелах, 
аналізувати, 
систематизувати її, 
оцінюючи 
достовірність та 
релевантність. 

Філософія освіти Використання словесних 
(лекція, розповідь, пояснення, 
бесіда), наочних (ілюстрація, 
демонстрація, спостереження) 
та практичних (практична 
робота, тренувальні і творчі 
вправи) методів навчання. 
Під час лекційних занять 
використовуються презентації, 
які поєднують словесні та 
наочні методи навчання, що 
дає можливість здобувачам 
вищої освіти акумулювати 
знання. 
Під час практичних занять 
застосовуються словесні та 
практичні методи навчання, 
які спрямовані на формування 
у здобувачів вищої освіти 
здібностей пізнання, а саме: 
дискусії, індивідуальна та 
командна форма роботи, кейси.   
Самостійна робота базується на 
наочних та практичних 
методах навчання і направлена 
на самостійне оволодіння 
здобувачами вищої освіти 
знаннями за темами 
навчальної дисципліни.

Інтерактивна бесіда, 
фронтальне опитування, 
індивідуальне опитування, 
виступ студента на занятті, 
методи практичного контролю 
(розв’язування практичних 
завдань та ситуацій), 
тестування, модульний 
контроль, залік

РН5. Організовувати 
освітній процес на 
основі 
студентоцентрован
ого, 
компетентнісного, 
контекстного 
підходів та сучасних 
досягнень освітніх, 
педагогічних наук, 
управляти 
навчально-
пізнавальною 
діяльністю, 
об’єктивно 
оцінювати 
результати 
навчання здобувачів 
освіти.
РН6. Розробляти та 
реалізовувати 
інноваційні й 
дослідницькі проєкти 
у сфері 
освіти/педагогіки та 
міждисциплінарного 
рівня із 
дотриманням 
правових, соціальних, 
економічних, етичних 
норм.
РН10. Приймати 
ефективні, 
відповідальні рішення 
з питань управління 
в сфері 
освіти/педагогіки, 
зокрема у нових або 
незнайомих 

Проєктування та 
управління освітнім 
процесом у вищій школі

Використання словесних 
(лекція, розповідь, пояснення, 
бесіда), наочних (ілюстрація, 
демонстрація, спостереження) 
та практичних (практична 
робота, тренувальні і творчі 
вправи) методів навчання. 
Під час лекційних занять 
використовуються презентації, 
які поєднують словесні та 
наочні методи навчання, що 
дає можливість здобувачам 
вищої освіти акумулювати 
знання. 
Під час практичних занять 
застосовуються словесні та 
практичні методи навчання, 
які спрямовані на формування 
у здобувачів вищої освіти 
здібностей пізнання, а саме: 
дискусії, індивідуальна та 
командна форма роботи, кейси.   
Самостійна робота базується на 
наочних та практичних 
методах навчання і направлена 
на самостійне оволодіння 
здобувачами вищої освіти 
знаннями за темами 
навчальної дисципліни.

Інтерактивна бесіда, 
фронтальне опитування, 
індивідуальне опитування, 
виступ студента на занятті, 
методи практичного контролю 
(розв’язування практичних 
завдань та ситуацій, робота з 
проблемними ситуаціями).
Самостійна робота передбачає 
аналіз інформаційних джерел, 
підготовку повідомлень, 
написання есе, виконання 
індивідуальних завдань.
Тестування за змістовими 
модулями. Екзамен.



середовищах, за 
наявності багатьох 
критеріїв та 
неповної або 
обмеженої 
інформації.
РН1. Знати на рівні 
новітніх досягнень 
концепції розвитку 
освіти і педагогіки, 
методологію 
відповідних 
досліджень.
РН2. 
Використовувати 
сучасні цифрові 
технології і ресурси у 
професійній, 
інноваційній та 
дослідницькій 
діяльності.
РН3. Формувати 
педагогічно доцільну 
партнерську 
міжособистісну 
взаємодію, 
здійснювати ділову 
комунікацію, 
зрозуміло і 
недвозначно 
доносити власні 
міркування, висновки 
та аргументацію з 
питань освіти і 
педагогіки до фахівців 
і широкого загалу, 
вести проблемно-
тематичну дискусію.
РН4. Вільно 
спілкуватися 
державною та 
іноземною мовами 
усно і письмово для 
обговорення 
результатів 
освітньої, 
професійної 
діяльності, 
презентації наукових 
досліджень та 
інноваційних 
проєктів.
РН11. Здійснювати 
консультативну 
діяльність у сфері 
освітніх, 
педагогічних наук.

Захист кваліфікаційної 
роботи

Словесні, аналіз, порівняння, 
узагальнення, презентація, 
роз’яснення діагностичних 
процедур

Публічний захист-презентація 
результатів кваліфікаційної 
роботи

 


