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1. ВИКОНАННЯ  ЗАПЛАНОВАНИХ  ЗАВДАНЬ  КАФЕДРИ 

за 2021 рік 

Колектив кафедри вибудовує свої пріоритети відповідно до Плану 

роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти на 

2021 рік, з урахуванням Стратегії розвитку БІНПО на 2020–2025 роки та у 

тісній взаємодії з іншими кафедрами і структурними підрозділами. 

Діяльність кафедри, реалізація її місії і візії здійснюється на засадах 

кластерного підходу як основної форми взаємодії і партнерства між усіма 

учасниками освітнього кластеру за завданнями: 

• підвищення ефективності освітнього процесу за очною, очно-

дистанційною та заочною формами підвищення кваліфікації для усіх 

категорій педагогічних працівників шляхом впровадження інноваційних 

освітніх технологій; 

• удосконалення науково-методичного супроводу навчальних модулів 

за усіма формами підвищення кваліфікації шляхом оновлення змісту та 

застосування цифрових технологій; 

• оновлення змісту та підготовка робочих навчальних програм до 

змістових модулів кафедри відповідно до організації занять за змішаною 

формою проведення підвищення кваліфікації; 

• розробка методичних рекомендацій, методичних посібників з 

проблем застосування інноваційних технологій навчання, забезпечення 

охорони праці та безпеки життєдіяльності закладів професійної освіти; 

• постійне поповнення електронних інформаційних ресурсів 

https://profosvita.org/ та http://binpo.com.ua/ за фаховим спрямуванням 

слухачів з метою професіоналізації змісту навчальних модулів; 

• успішне завершення, річний та загальний звіт за підтемою науково-

дослідної роботи ««Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О»; 

- участь у Еducational Space «Удосконалення сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах 

сталого розвитку», який проводився у рамках роботи Дванадцятої 

міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти»; 

- участь у Всеукраїнському Open Space «Мобінг і булінг: дві сторони 

одного процесу»; 

- участь у Всеукраїнському  Open Space «Розвиток лідерських якостей 

працівників освіти в умовах реформування галузі», 

- підготовка та організація регіонального науково-практичного заходу 

Світове кафе (The world cafe) «Технології створення інноваційного 

освітнього простору». 

- участь у науково-практичному заході «Жива бібліотека»; 
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- участь та проведення регіонального круглого столу «Шляхи 

розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогів 

ЗП(ПТ)О». 

• участь у наукових конференціях з питань педагогіки,психології та 

менеджменту  в системі професійно-технічної освіти; 

• надання науково-методичної допомоги обласним навчально-

методичним центрам професійної освіти та закладам професійної 

(професійно-технічної) освіти України; 

• співпраця із вітчизняними та зарубіжними навчальними закладами, 

кафедрами вищих навчальних закладів з питань апробації та впровадження у 

професійну підготовку сучасних методів навчання та сучасного науково-

методичного супроводу освітнього процесу; 

• підтримка роботи сторінки кафедри у соціальній мережі Facebook, 

для створення позитивного іміджі кафедри та Інституту. 
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2. КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ 

Штат науково-педагогічного персоналу кафедри на 2021 навчальний рік 

затверджено у кількості  ___ ставок, з них: 

Всього 

ставок 

Розподіл за джерелами фінансування 

 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Всьо

го 

12 

професорі

в 

доцентів ст.виклада

чів 

Зав.каф. Всьо

го 

 

професорі

в 

доцент

ів 

ст.виклад

ачів 

виклад

ачів 

5 4 3 1 -   - 

 

Штат кафедри у 2021 року був таким: 

1 д.е.н., професор, завідувач кафедри з 05.09.2021 року; 

1 ст. викладач в.о. завідувача кафедри до 05.09.2021 року; 

2 к. е. н., доцент (2 півріччя); 

1 к.псих.наук., доцент 

1 к. псих. н., старший викладач; 

1 старший викладач, без наукового ступеня; 

3 НПП на 0,5 ст. ставки (за зовнішнім сумісництвом); 

4 НПП на 0,5 ставки (за внутрішнім сумісництвом). 

Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено у кількості 1 

ставки старшого лаборанта, який має вищу освіту. 

На день складання звіту всього на кафедрі працює: 7 осіб за основним 

місцем роботи, 6 осіб (по 0,5 ставки) із урахуванням внутрішнього 

сумісництва. 

 

Розподіл обов’язків по кафедрі: 

Грозний І.С. – завідувач кафедри (з 05.09.2021р.), д. е. н., професор, 

гарант освітньо-професійних програм; 

Харагірло В.Є. – в.о. завідувача кафедри (до 05.09.2021р.), 

ст.викладачка, відповідальна за зовнішню комунікацію 

Рудич О.О. – доцентка, к.е.н, відповідальна за розміщення інформації 

в соціальних мережах; 

Фархшатова О.В. – доцентка, к.е.н, відповідальна за науково-методичну 

роботу кафедри; 

Борзенкова В.В. – старша лаборантка кафедри, секретарка кафедри 
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Торба Н.Г.  к.псих.наук, доцентка; відповідальна за науково-

методичну роботу кафедри; 

Максимов М.В.  к.псих.наук, професор; розміщення інформації на сайті 

кафедри 

Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено у кількості 1 

ставки старшого лаборанта, який має вищу освіту. 

 

У момент складання плану роботи кафедри: 

докторантів –   0  ; 

заочних аспірантів –  0   ; 

 

На день складання звіту всього на кафедрі працює:  12   осіб. 

      

 

Кадрове забезпечення навчального процесу кафедри у 2021 р. представлено 

таблицею 1. 

Таблиця 1 

 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ініціали 
Посада 

Вчений 

ступінь, 

звання 

Науково-

педагогічний 

стаж 

Назва галузевого 

напряму 

1 2 3 4 5 6 

1. Грозний І.С. зав. кафедри д. е.н. 20 

Економіка, 

підприємництво, 

менеджмент та 

маркетинг, 

2. Фархшатова О.В. доцент к.е.н. 12 

Економіка, 

підприємництво, 

менеджмент 

3. Рудич О.О.  доцент к.е.н., доцент 14 

Економіка, 

підприємництво, 

менеджмент 

4. Харагірло В.Е.  ст. викладачка − 32 Психологія, педагогіка 

5. Максимов М.В. професор к.псих.наук 19 психологія 
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6. Бабченко Н.В.  ст. викладачка к. пед. наук 10 педагогіка 

7. Торба Н.Г. доцентка 
к.псих.наук, 

доцентка 
19 психологія 

Сумісники 

1. Грозний І.С 
професор  0,5 

ставки 
д. е.н. 20 

економічна 

підприємництво, 

менеджмент та 

маркетинг, 

2. Сидоренко В.В. 
професорка  

0,5 ставки 

д.пед.н., 

професор 
17 педагогіка 

3. Горошкова Л.А.  
професорка  

0,5 ставки 
д.т.н. 26 

підприємництво, 

менеджмент та 

маркетинг 

4. Алейнікова О.В.  
професорка  

0,5 ставки 
− 20 

освіта дорослих, 

менеджмент 

5 Лук’янчук А.М. 
доцентка  0,5 

ставки 
к.псих.наук 32 психологія 

6. Баркар В.І.  
ст.викладачка 

0,5 ставки 
-   

7.  Харагірло В.Е.  
ст. викладачка 

0,5 ставки 
- 32 Психологія, педагогіка 

 

 

У 2021 році навчальне навантаження штатних працівників 

кафедри було таким: 

завідувач кафедри, к. н., доцент – 300 годин; 

професор, доктор наук –450 годин; 

доцент, к. н. – 550 годин; 

старший викладач – 600 годин. 

 

У 2021 році навчальні заняття проводилися згідно із планом-

графіку БІНПО з такими категоріями слухачів: 

• майстри виробничого навчання;  

• викладачі професійно-теоретичної підготовки; 

• старші майстрів ЗП(ПТ)О. 

Всі НПП кафедри виконали в повному обсязі заплановані на 

2021 рік показники, у тому числі і об’єм навчального навантаження. 
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3.  КЕРІВНИЦТВО ДОКТОРАНТАМИ, АСПІРАНТАМИ ТА 

СТАЖИСТАМИ-ДОСЛІДНИКАМИ 

ПІП 

керівника 

Вчений ступінь, 

звання 

ПІП аспіранта, 

здобувача 
На який термін 

- - - - 

 

3. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

(перелік видів робіт згідно Положення про планування та облік роботи 

науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти») 

3.1 У зв’язку з оновленням змістових і навчальних модулів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О науково-педагогічними 

працівниками кафедри ППтаМ було підготовлено відповідне навчально-

методичне забезпечення: 

 

 Оновлення  робочих навчальних програм представлена у таблиці нижче: 

№
 з

/п
 

Види робіт 

Підсумков 

результат 

(рукопис, 

друкована 

праця, 

обсяг, 

тираж 

тощо) 

Виконавець 

Строк 

виконанн

я 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

1 Робоча навчальна програма для ЗМ 

2.1.1 Професійний розвиток 

фахівців в умовах безперервної 

освіти: ключові компетентності і 

ресурси (категорія викладачі, 

майстри в/н)  

2 у.д.а. В.В. 

Сидоренко 

 

Січень Виконано 

2 Робоча навчальна програма для ЗМ 

2.1.2 Розвиток soft skills педагога 

професійної освіти в умовах 

цифровізації економіки та освіти 

(категорія викладачі, майстри в/н) 

2 у.д.а. В.В. 

Сидоренко 

 

Січень Виконано 

3 Робоча навчальна програма для ЗМ 

2.1.3 Моделювання та реалізація 

індивідуальної освітньої траєкторії 

розвитку майбутнього 

кваліфікованого робітника 

(категорія викладачі, майстри в/н) 

0,5 у.д.а доц. Лукіянчук 

А.М., доц. 

Торба Н.Г. 

Січень 

(жовтень 

додатков

о) 

Виконано 

4 Робоча навчальна програма для ЗМ 

2.1.4 Розвиток професійної 

ідентичності як засіб становлення 

майбутнього кваліфікованого 

0,5 у.д.а. доц. Лукіянчук 

А.М., доц. 

Торба Н.Г. 

Січень(ж

овтень 

,додатков

о) 

Виконано 
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робітника (категорія викладачі, 

майстри в/н) 

5 Робоча навчальна програма для ЗМ 

2.2.1 Структура і психологічні 

характеристики особистості 
(категорія викладачі, майстри в/н) 

0.5 у.д.а В.Є.Харагірло 

А.М.Лукіянчук 

доц. Торба Н.Г. 

Січень Виконано 

6 Робоча навчальна програма ЗМ 

2.2.2  «Психологія конфлікту» Біла 

Церква, БІНПО, 2021. 27 с. 
(категорія викладачі, майстри н/в) 

1 д.а. М.В. 

Максимов 

вересень виконано 

7 Робоча навчальна програма для 

ЗМ2.2.3 Психологічні умови 

особистісного розвитку 

майбутнього кваліфікованого 

робітника (категорія викладачі, 

майстри н/в) 

0,4 у.д.а Н.Г. Торба 

А.М. 

Лукіянчук 

Січень Виконано 

8 Робоча навчальна програма ЗМ 2.2.4 

«Методи подолання прокрастинації та 

підвищення власної професійної 

продуктивності» (категорія викладачі, 

майстри н/в), Біла Церква, БІНПО, 

2021, 28с.  

1 д.а. О.В.Фархшато

ва  
жовтень виконано 

9 Робоча навчальна програма для ЗМ 2 
Професійно-педагогічна 

компетентність методистів 

0,8 у.д.а. Н.Г. Торба 

А.М. 

Лукіянчук 

Січень Виконано 

10 Робоча навчальна програма для НМ 3 
Управлінська компетентність 

керівника: психологічний аспект 

(категорія директори, заступники) 

0.4 у.д.а. Н.Г. Торба 

А.М. 

Лукіянчук 

Січень Виконано 

11 Робоча навчальна програма для НМ 3 
Соціально-психологічна 

компетентність педагогічних 

працівників (категорія І-ІІ рівень 

акредитації) 

1 у.д.а. Н.Г. Торба 

А.М. 

Лукіянчук 

Січень Виконано 

12 Програма підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів 

фахової передвищої освіти «Розвиток 

професійних (предметних) 

компетентностей педагогічних 

працівників закладів фахової 

передвищої освіти» 

1 у.д.а. В.В. 

Сидоренко, 

А.Б. 

Єрмоленко,А.

ВДенисова 

Січень Виконано 

13 Робоча  навчальна програма 

навчального модуля «Менеджмент і 

лідерство». (категорія викладачі, 

майстри н/в), 

1 у.д.а. В.В. 

Сидоренко 

Січень Виконано 

15 Робоча навчальна програма ЗМ 

2.10  «Комунікативний 

менеджмент у діяльності педагога 

професійної освіти», Біла Церква, 

БІНПО, 2021. 25 с. 

1 д.а. О.О.Рудич  вересень виконано 

17 Робоча навчальна програма ЗМ 2.9  

«Влада, лідерство та 

відповідальність» 

1 у.д.а. Л.А. 

Горошкова  

Жовтень Виконано 
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18 Культура фахової мови: силабус 

навчальної дисципліни, освітньо-

професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 

073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». 

Біла Церква: БІНПО, 2021. 11 с. 

0,5 у.д.а. Сидоренко 

В. В. 

вересень виконано 

19 Культура фахової мови : робоча 

програма навчальної дисципліни, 

освітньо-професійної програми 

«Управління навчальним закладом», 

спеціальності 073 «Менеджмент»,  

галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 18 с. 

0,5 у.д.а. Сидоренко 

В. В. 
вересень виконано 

20 Діяльність керівника закладу освіти в 

умовах впровадження Концепції 

«Нова українська школа» : силабус 

навчальної дисципліни, освітньо-

професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 

073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». 

Біла Церква: БІНПО, 2021. 11 с. 

0,5 у.д.а. Сидоренко 

В. В. 
вересень виконано 

21 Діяльність керівника закладу освіти в 

умовах впровадження Концепції 

«Нова українська школа» : робоча 

програма навчальної дисципліни, 

освітньо-професійної програми 

«Управління навчальним закладом», 

спеціальності 073 «Менеджмент»,  

галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 18 с. 

0,75 у.д.а. Сидоренко 

В. В. 
вересень виконано 

22 Економічна безпека діяльності 

підприємства : силабус навчальної 

дисципліни освітньо-професійної 

програми «Управління навчальним 

закладом», спеціальності 073 

«Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». 

Біла Церква: БІНПО, 2021. 11 с. 

0,5 у.д.а. Фархшатова 

О. В. 
вересень виконано 

23 Економічна безпека діяльності 

підприємства : робоча програма 

навчальної дисципліни освітньо-

професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 

073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». 

Біла Церква: БІНПО, 2021. 18 с. 

0,75 у.д.а. Фархшатова 

О. В. 

вересень виконано 

24 Аудит і оцінювання управлінської 

діяльності : силабус навчальної 

дисципліни освітньо-професійної 

програми «Управління навчальним 

закладом», спеціальності 073 

«Менеджмент», галузі знань 07 

0,5 у.д.а. Рудич О. О. вересень виконано 
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«Управління та адміністрування». 

Біла Церква: БІНПО, 2021. 14 с. 

25 Аудит і оцінювання управлінської 

діяльності : робоча програма 

навчальної дисципліни, освітньо-

професійної програми «Управління 

навчальним закладом» спеціальності 

073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». 

Біла Церква: БІНПО, 2021. 18 с.  

0,75 у.д.а. Рудич О. О. вересень виконано 

26 Керівник адміністративної служби : 

робоча програма навчальної 

дисципліни освітньо-професійної 

програми «Управління навчальним 

закладом», спеціальності 073 

«Менеджмент», галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». 

Біла Церква: БІНПО, 2021. 17 с. 

0,75 у.д.а. Фархшатова 

О. В. 

вересень виконано 

27 Керівник адміністративної служби : 

силабус навчальної дисципліни 

освітньо-професійної програми 

«Управління навчальним закладом», 

спеціальності 073 «Менеджмент»,  

галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 12 с. 

0,5 у.д.а. Фархшатова 

О. В. 

вересень виконано 

28 Методологія та методика організації 

наукових досліджень : силабус 

навчальної дисципліни освітньо-

професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 

073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». 

Біла Церква: БІНПО, 2021. 11 с. 

0,5 у.д.а. Бабченко 

Н. В. 

вересень виконано 

29 Ділове адміністрування : робоча 

програма навчальної дисципліни 

освітньо-професійної програми 

«Управління навчальним закладом», 

спеціальності 073 «Менеджмент»,  

галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 15 с. 

0,5 у.д.а. Грозний І. С. вересень виконано 

30 Ділове адміністрування : силабус 

навчальної дисципліни  освітньо-

професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 

073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». 

Біла Церква: БІНПО, 2021. 12 с. 

0,5 у.д.а. Грозний І. С. вересень виконано 

31 Методологія та методика організації 

наукових досліджень : робоча 

програма навчальної дисципліни  

освітньо-професійної програми 

«Управління навчальним закладом», 

спеціальності 073 «Менеджмент»,  

галузі знань 07 «Управління та 

0,75 у.д.а. Бабченко 

Н. В. 

вересень виконано 
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адміністрування». Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 19 с. 

32 Кадровий менеджмент : силабус 

навчальної дисципліни освітньо-

професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 

073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». 

Біла Церква: БІНПО, 2021. 13 с. 

0,5 у.д.а. Грозний І. С. вересень виконано 

33 Основи управлінського 

консультування : робоча програма 

навчальної дисципліни, освітньо-

професійної програми «Управління 

навчальним закладом» спеціальності 

073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». 

Біла Церква: БІНПО, 2021. 16 с. 

0,5 у.д.а. Горошкова 

Л. А. 

вересень виконано 

34 Основи управлінського 

консультування : силабус навчальної 

дисципліни освітньо-професійної 

програми «Управління навчальним 

закладом», спеціальності 073 

«Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». 

Біла Церква: БІНПО, 2021. 11 с. 

0,5 у.д.а. Горошкова 

Л. А. 

вересень виконано 

35 Кадровий менеджмент : робоча 

програма навчальної дисципліни 

освітньо-професійної програми 

«Управління навчальним закладом», 

спеціальності 073 «Менеджмент»,  

галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 16 с. 

0,5 у.д.а. Грозний І. С. вересень виконано 

36 Менеджмент організацій : силабус 

навчальної дисципліни, освітньо-

професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 

073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». 

Біла Церква: БІНПО, 2021. 13 с 

0,5 у.д.а. Горошкова 

Л. А. 

вересень виконано 

37 Корпоративне управління : силабус 

навчальної дисципліни, освітньо-

професійної програми «Управління 

навчальним закладом», спеціальності 

073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». 

Біла Церква: БІНПО, 2021. 12 с. 

0,5 у.д.а. Горошкова 

Л. А. 

  

38 Менеджмент організацій : робоча 

програма навчальної дисципліни 

освітньо-професійної програми 

«Управління навчальним закладом», 

спеціальності 073 «Менеджмент»,  

галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 21 с. 

1 у.д.а. Горошкова 

Л. А. 

вересень виконано 
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39 Корпоративне управління : робоча 

програма навчальної дисципліни 

освітньо-професійної програми 

«Управління навчальним закладом», 

спеціальності 073 «Менеджмент»,  

галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 20 с. 

1 у.д.а. Горошкова 

Л. А. 

вересень виконано 

40 Теорія організацій та організаційна 

поведінка : силабус  навчальної 

дисципліни освітньо-професійної 

програми «Управління навчальним 

закладом», спеціальності 073 

«Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». 

Біла Церква: БІНПО, 2021. 11 с. 

0,5 у.д.а. Тарасова 

А. О. 

вересень виконано 

41 Технологія прийняття управлінських 

рішень : робоча програма навчальної 

дисципліни, освітньо-професійної 

програми «Управління навчальним 

закладом», спеціальності 073 

«Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». 

Біла Церква: БІНПО, 2021. 13 с. 

0,5 у.д.а. Грозний І. С. вересень виконано 

42 Технологія прийняття управлінських 

рішень : силабус навчальної 

дисципліни освітньо-професійної 

програми «Управління навчальним 

закладом», спеціальності 073 

«Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». 

Біла Церква: БІНПО, 2021. 10 с. 

0,5 у.д.а. Грозний І. С. вересень виконано 

43 Теорія організацій та організаційна 

поведінка : робоча програма 

навчальної дисципліни, освітньо-

професійної програми «Управління 

навчальним закладом» спеціальності 

073 «Менеджмент»,  галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». 

Біла Церква: БІНПО, 2021. 17 с. 

0,75 у.д.а. Тарасова 

А. О. 

вересень виконано 

44 Організація виховної роботи в 

закладах вищої освіти: силабус 

навчальної дисципліни освітньо-

професійної програми «Педагогіка 

вищої школи», спеціальності 011 

«Освітні, педагогічні науки», галузі 

знань 01 «Освіта/Педагогіка». Біла 

Церква: БІНПО, 2021. 11 с. 

0,5 у.д.а. Бабченко 

Н.В. 

вересень виконано 

45 Педагогічна риторика: робоча 

програма навчальної дисципліни 

освітньо-професійної програми 

«Педагогіка вищої школи», 

спеціальності 011 «Освітні, 

педагогічні науки», галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка». Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 19 с. 

0,75 у.д.а. Бабченко 

Н.В. 

вересень виконано 
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46 Педагогічна риторика: силабус 

навчальної дисципліни освітньо-

професійної програми «Педагогіка 

вищої школи», спеціальності 011 

«Освітні, педагогічні науки», галузі 

знань 01 «Освіта/Педагогіка». Біла 

Церква: БІНПО, 2021. 11 с. 

0,5 у.д.а. Бабченко 

Н.В. 

вересень виконано 

47 Організація виховної роботи в 

закладах вищої освіти: робоча 

програма навчальної дисципліни 

освітньо-професійної програми 

«Педагогіка вищої школи», 

спеціальності 011 «Освітні, 

педагогічні науки», галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка». Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 15 с. 

0,5 у.д.а. Бабченко 

Н.В. 

вересень виконано 

48 Проєктування та управління освітнім 

процесом у вищій школі: силабус 

навчальної дисципліни освітньо-

професійної програми «Педагогіка 

вищої школи», спеціальності 011 

«Освітні, педагогічні науки», галузі 

знань 01 «Освіта/Педагогіка». Біла 

Церква: БІНПО, 2021. 14 с. 

0,5 у.д.а. Рудич О.О. вересень виконано 

49 Методологія та методика організації 

наукових досліджень: робоча 

програма навчальної дисципліни 

освітньо-професійної програми 

«Педагогіка вищої школи», 

спеціальності 011 «Освітні, 

педагогічні науки», галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка». Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 23 с. 

1 у.д.а. Бабченко 

Н.В. 

вересень виконано 

50 Методологія та методика організації 

наукових досліджень: силабус 

навчальної дисципліни освітньо-

професійної програми «Педагогіка 

вищої школи», спеціальності 011 

«Освітні, педагогічні науки», галузі 

знань 01 «Освіта/Педагогіка». Біла 

Церква: БІНПО, 2021. 14 с. 

0,5 у.д.а. Бабченко 

Н.В. 

вересень виконано 

51 Проєктування та управління освітнім 

процесом у вищій школі: робоча 

програма навчальної дисципліни 

освітньо-професійної програми 

«Педагогіка вищої школи», 

спеціальності 011 «Освітні, 

педагогічні науки», галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка». Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 16 с. 

0,5 у.д.а. Рудич О.О. вересень виконано 

52 Методологія та методика організації 

наукових досліджень: силабус 

навчальної дисципліни освітньо-

професійної програми «Педагогіка 

вищої школи», спеціальності 011 

«Освітні, педагогічні науки», галузі 

0,5 у.д.а. Бабченко 

Н.В. 

вересень виконано 
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знань 01 «Освіта/Педагогіка». Біла 

Церква: БІНПО, 2021. 14 с. 

53 Управління якістю освіти: силабус 

навчальної дисципліни освітньо-

професійної програми «Педагогіка 

вищої школи», спеціальності 011 

«Освітні, педагогічні науки», галузі 

знань 01 «Освіта/Педагогіка». Біла 

Церква: БІНПО, 2021. 14 с. 

0,5 у.д.а. Бабченко 

Н.В. 

вересень виконано 

54 Методологія та методика організації 

наукових досліджень: робоча 

програма навчальної дисципліни 

освітньо-професійної програми 

«Педагогіка вищої школи», 

спеціальності 011 «Освітні, 

педагогічні науки», галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка». Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 23 с. 

1 у.д.а. Бабченко 

Н.В. 

вересень виконано 

55 Управління якістю освіти: робоча 

програма навчальної дисципліни 

освітньо-професійної програми 

«Педагогіка вищої школи», 

спеціальності 011 «Освітні, 

педагогічні науки», галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка». Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 18 с. 

0,75 у.д.а. Бабченко 

Н.В. 

вересень виконано 

56 Економічна психологія: силабус 

навчальної дисципліни освітньо-

професійної програми «Психологія», 

спеціальності 053 «Психологія», 

галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки». Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 12 с. 

0,5 у.д.а. Лукіянчук 

А.М. 

вересень виконано 

57 Організаційна психологія: робоча 

програма навчальної дисципліни 

освітньо-професійної «Психологія», 

спеціальності 053 «Психологія», 

галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки». Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 17 с. 

0,5 у.д.а. Лукіянчук 

А.М. 

вересень виконано 

58 Організаційна психологія: силабус 

навчальної дисципліни освітньо-

професійної програми «Психологія», 

спеціальності 053 «Психологія», 

галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки». Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 11 с. 

0,5 у.д.а. Лукіянчук 

А.М. 

вересень виконано 

59 Економічна психологія: робоча 

програма навчальної дисципліни 

освітньо-професійної «Психологія», 

спеціальності 053 «Психологія», 

галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки». Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 20 с. 

1 у.д.а. Лукіянчук 

А.М. 

вересень виконано 
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60 Психологія життєвих криз: силабус 

навчальної дисципліни освітньо-

професійної програми «Психологія», 

спеціальності 053 «Психологія», 

галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки». Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 11 с. 

0,5 у.д.а. Торба Н.Г. вересень виконано 

61 Психологія життєвих криз: робоча 

програма навчальної дисципліни 

«Психологія життєвих криз», 

освітньо-професійної «Психологія», 

спеціальності 053 «Психологія», 

галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки». Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 19 с. 

0,75 у.д.а. Торба Н.Г. вересень виконано 

62 Профорієнтаційна робота психолога: 

силабус навчальної дисципліни 

освітньо-професійної програми 

«Психологія», спеціальності 053 

«Психологія», галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові 

науки». Біла Церква: БІНПО, 2021. 

12 с. 

0,5 у.д.а. Торба Н.Г. вересень виконано 

63 Профорієнтаційна робота психолога: 

робоча програма навчальної 

дисципліни  освітньо-професійної 

«Психологія», спеціальності 053 

«Психологія», галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові 

науки». Біла Церква: БІНПО, 2021. 18 

с. 

0,75 у.д.а. Торба Н.Г. вересень виконано 

64 Основи професійного 

консультування: силабус навчальної 

дисципліни освітньо-професійної 

програми «Психологія», спеціальності 

053 «Психологія», галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові 

науки». Біла Церква: БІНПО, 2021. 

14 с. 

0,5 у.д.а. Максимов 

М.В. 

вересень виконано 

65 Основи професійного 

консультування: робоча програма 

навчальної дисципліни освітньо-

професійної «Психологія», 

спеціальності 053 «Психологія», 

галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки». Біла Церква: 

БІНПО, 2021. 15 с. 

0,5 у.д.а. Максимов 

М.В. 

вересень виконано 

66 Психологія травмуючих ситуацій: 

робоча програма навчальної 

дисципліни освітньо-професійної 

«Психологія», спеціальності 053 

«Психологія», галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові 

0,5 у.д.а. Максимов 

М.В. 

вересень виконано 
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науки». Біла Церква: БІНПО, 2021. 

15 с. 

60 Психологія травмуючих ситуацій: 

силабус навчальної дисципліни 

освітньо-професійної програми 

«Психологія», спеціальності 053 

«Психологія», галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові 

науки». Біла Церква: БІНПО, 2021. 

14 с. 

0,5 у.д.а. Максимов 

М.В. 

вересень виконано 

 

4. НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

 

План навчального навантаження за 2021  рік  викладачами виконаний у 

повному обсязі. 

Навчальна робота кафедри полягає в підвищенні кваліфікації 

педагогічних працівників ЗПО. Значна частина навчального навантаження 

виконувалась викладачами дистанційно, на освітній  платформі 

«https://teams.microsoft.com/, з використанням дистанційних технологій 

навчання. 

Організація освітнього процесу курсів підвищення кваліфікації на 

дистанційному етапі навчання здійснюється згідно з законами України «Про 

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

про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти» , 

«Положення про організацію освітнього процесу у Білоцерківському 

інституті неперервної професійної освіти» , «Положення про дотримання 

принципів академічної доброчесності у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти», наказами та розпорядженнями 

директорки БІНПО НАПН ДЗВО УМО.  

Питання організації освітнього процесу на дистанційному етапі 

навчання систематично розглядаються на засіданнях кафедри ПП та М  

(протокол №1 від 05 січня 2021 року, протокол №3 від 10 березня 2021 року, 

протокол №16 від 07 червня  2021 року). 

Створення у січні 2021року у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти освітньої платформи «https://teams.microsoft.com/ як 

інноваційного  освітньо-цифрового середовища дозволило значно покращити 

організацію роботи зі слухачами на дистанційному етапі навчання. Робота 

науково-педагогічних працівників кафедри на платформі поєднує 

інтелектуальний, науковий, професійний, освітній потенціал суб’єктів 

мережевого освітнього середовища, забезпечує спільну комунікацію, обмін 

досвідом роботи (форум, чат, проведення науково-практичних конференцій, 

семінарів тощо)  

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

https://teams.microsoft.com/полягає в тому що вона об’єднує замовників 

освітніх послуг, забезпечує розвиток  ключових  компетентностей слухачів, 

зокрема психолого-педагогічної компетентності. Відкритий контент 

платформи має практично безмежні можливості широкого охоплення всіх 

категорій замовників освітніх послуг із організації вільного доступу до 

розроблених науково-педагогічними працівниками БІНПО інформаційно-

освітніх ресурсів.  

На платформі «Профосвіта»  кафедра має власний ресурс де розміщено 

літопис кафедри, програми вибіркових спецкурсів,навчально-методичні 

посібники викладачів кафедри та власну рубрику «Школа педагогічного 

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

Із січня по листопад 2021 р. на платформі https://teams.microsoft.com/ 

науково-педагогічними працівниками кафедри відкрито вебресурсі для груп 

слухачів курсів підвищення кваліфікації за категоріями: 

«Майстри виробничого навчання закладів професійної освіти»; 

«Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної 

освіти», «Старші майстри закладів професійної освіти» 

На персональних веб-ресурсах науково-педагогічні працівники 

кафедри розміщують  як організаційну інформацію тьюторів навчальних груп 

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

контактної інформації викладачів), так і матеріали для опрацювання 

слухачам. 

Вихід на платформу НПП БІНПО здійснюється відповідно розкладів 

занять, додатково викладачами організовано спілкування електронною 

поштою, створюються групи у Вайбер, на платформі mywebinar для 

проведення онлайн сесій тощо. 

Структура персональних веб-ресурсів викладачів кафедри ПП та М 

представлена наступними розділами:  

- організація освітнього процесу (інструктивно-методичні матеріали, 

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

облікові картки слухачів, контактну інформацію тьютора та викладачів груп, 

тематику випускних робіт за напрямами кафедри, графіків освітнього 

процесу, етапів проходження курсів тощо); 

- навчальні модулі згідно з навчальним планом (інформація надається 

викладачами груп згідно з розкладами, містить матеріали для самостійного 

опрацювання слухачами, питання для самоконтролю, додаткові матеріали за 

тематикою тощо); завданнями для самостійної роботи тощо. 

Теоретична інформація подається у вигляді тексту, мультимедійних 

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

самоконтролю слухачів тощо). 

Викладачі кафедри значну увагу приділяють оновленню та 

удосконаленню комплексно-методичного забезпечення курсів. Так  в 2021 

році було розроблено тексти лекції, практичні та семінарські заняття, 

https://teams.microsoft.com/
https://profosvita.org/course/view.php?id=334
https://teams.microsoft.com/
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тренінги згідно оновлених навчальних планів та програм  (протокол 

засідання кафедри протокол №1 від 05 січня 2021 року ). У 2021р. 

перероблено згідно оновлених РНП «Практичний порадник до виконання 

підсумкових випускних робіт за програмою підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників (категорія слухачів: майстри виробничого навчання 

та викладачі професійно-теоретичної підготовки). 

По кожному модулю розроблено навчально-методичний комплекс, на 

паперових носіях та електронний  навчальний комплекс, який також було 

оновлено.  

Електронний навчально-методичний комплекс створено викладачами 

кафедри з метою підвищення ефективності дистанційного етапу курсів 

підвищення кваліфікації. Електронний навчально-методичний комплекс 

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

користувачеві, висвітлюється зміст навчального курсу, пропонується 

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

залікових робіт, рекомендацій для самооцінювання і саморозвитку. ЕНМК 

забезпечує умови комфортного, продуктивного й безпечного для здоров’я 

праці користувача (ергономічні вимоги).  

Електронний навчально-методичний комплекс розроблений на кафедрі 

педагогіки, психології та менеджменту для супроводу дистанційного етапу 

курсів підвищення кваліфікації слухачів категорії викладачі професійно-

теоретичної підготовки та майстри виробничого навчання ЗПО містить: 

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

плани); 

- тексти  лекції; 

- тематику підсумкових випускних робіт; 

- методичні рекомендації для виконання самостійної роботи; 

- практичний порадник щодо виконання випускної роботи слухачами 

курсів підвищення кваліфікації; 

- тести для самоперевірки знань; 

- питання до екзамену (для слухачів очної форми); 

- глосарій; 

- список  рекомендованої літератури; 

- Help (довідка про роботу з ЕНМК). 

Для підвищення мотивації слухачів, створення позитивної психологічної 

атмосфери, підвищення зацікавленості в навчальній діяльності, активізації 

творчого потенціалу всі завдання носять індивідуальний характер, містять 

елементи суперечності і новизни. Наприкінці кожної теми з метою 

самоконтролю даються питання й тестові завдання для самоперевірки знань. 

Підсумковий контроль проводиться за допомогою електронних тестових завдань 

з психолого-педагогічного курсу з автоматичним оцінюванням знань. У 

електронному навчально-методичному комплексі передбачено наявність 

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

бібліотеки НАПН.  
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Інтернет-лекції на ІІ дистанційному етапі читають професори кафедри 

Сидоренко В.В., Горошкова Л.А., Грозний І.С., доценти: Рудич О.О., 

Фархшатова О.В.  

У 2021 року для забезпечення якості освітнього процесу на дистанційному 

етапі науково-педагогічні працівники кафедри розробили 4  навчально-

методичних посібника, один Порадник по виконанню підсумкових 

випускних робіт, удосконалено дидактичне забезпечення дистанційних 

курсів.ДАТИ КІЛЬКІСТЬ РНП По 2 та 5  модулю, цифровий комплекс   

Школа педагогічного коучингу як компетентнісна модель професійного 

розвитку сучасного фахівця: цифровий програмно-методичний комплекс: 

В.Сидоренко, В. Харагірло, О. Нежинська, Н. Торба / за наук. ред. д-ра пед. 

наук В.В. Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2021, 210 с. (золота медаль 

міжнародної виставки) 

 

Крім викладання в групах за держзамовленням, викладачі кафедри 

проводять заняття у групах за госпрозрахунком, де підвищують кваліфікацію 

наступні категорії слухачів: 

• персонал, який залучається до професійного навчання на 

виробництві; 

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

рівнів акредитації; 

• керівники ЗПО 

• методисти ЗПО 

За звітний період було проведено 11 засідань кафедри. 

На засіданнях кафедри розглядались наступні питання: 

✓ Про розподіл навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників кафедри на 2021 рік 

✓ Обговорення та затвердження індивідуальних планів роботи 

науково-педагогічних працівників кафедри , робочих навчальних програм , 

спецкурсів на 2021 р. 

✓ Перспективи (2021р.) наукових публікацій науково-педагогічних 

працівників кафедри  

✓ Про результати експериментальної роботи Школи педагогічного 

коучингу. Інформаційний дайджест Інтернет-видань за напрямом НДР 

кафедри 

✓ Стан висвітлення діяльності кафедри в інформаційно-освітньому 

просторі  УМО, БІНПО, соціальних мережах. 

✓ Розгляд стану виконання індивідуальних планів науково-

педагогічними працівниками кафедри за 2021р. 

 

 

5. НАУКОВА РОБОТА 

Наукова діяльність кафедри педагогіки, психології та менеджменту 
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✓ Кафедра у 2021 році завершила виконання науково-дослідної 

роботи на тему «Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О»   в системі підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників кафедри у 2021 р. 

неперервної  професійної освіти» у межах загальної теми НДР БІНПО 

«Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної 

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

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

протоколом Вченої ради Білоцерківського  інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

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

2021року. 

До виконання НДР  залучено 8 наукових та науково-педагогічних 

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

старших викладача без наукового ступеня. 

Концептуальні положення дослідження: 

Значущими складовими психолого-педагогічної компетентності є:  

1. Мотивація розвитку психолого-педагогічної компетентності 

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

2. Розвиток готовності педагогічних працівників до інноваційної 

діяльності (В.Є. Харагірло ,) 

3. Професійний розвиток педагогів в умовах формальної, 

неформальної та інформальної освіти (В.В. Сидоренко) 

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

Торба) 

Педагогічний напрямок науково-дослідної роботи кафедри ПП та М 

торкається проблем, спрямованих на новий тип гуманістично-інноваційної 

освіти, її конкурентоспроможність у європейському та світовому освітньому 

просторі, формування покоління молоді, здатного робити особистісний вибір, 

набувати вмінь, навичок продуктивної та творчої праці. 

Психологічний напрямок охоплює велику кількість проблем, які 

стосуються, перш за все, питань створення позитивного соціально-

психологічного клімату. Саме тому необхідною умовою для досягнення 

поставленої мети є впровадження методів корекції соціальних стосунків, 

розвиток соціально-перцептивного інтелекту педагогічних працівників, 

навичок рефлексії та самоаналізу, загальної комунікативної культури, вміння 

саморегулювати емоційний стан, що забезпечує подолання конфліктів серед 

педагогів і учнів ЗП(ПТ)О. 

Науковий інтерес кафедри до означеної проблеми охоплює декілька 

напрямів, які входять до структури моделі розвитку особистості 

педагогічного працівника ЗП(ПТ)О.  
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Календарний план виконання науково-дослідної роботи 

№ 

з/п 

Етапи НДР Термін  

виконання 

Виконавці 

1 2 3 4 

3 Проведення підсумково-узагальнювального етапу дослідження 

3.2. Умови розвитку психолого-

педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О»  

01.01.-

31.12.2021 р. 
Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

ППтаМ 

 

Експериментально-дослідна діяльність кафедри ППтаМ у 2021 році 

спрямована на експеріментальну перевірку умов та апробацію структурно-

функціональної моделі розвитку психолого-педагогічної  компетентності 

педагогічних працівників ЗПО за інноваційною моделлю - Школи 

педагогічного коучингу. 

Для апробації ОПП «Розвиток професійної (коучингової) 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О» до навчання у Школі 

педагогічного коучингу у січні-березні 2021 р залучено педагогічні 

працівники Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, 

Одеської,Черкаської Херсонської областей.  

Унікальність ОП полягяє в поєднанні сучасних коучингових 

підходів,технік та цифрових технологій з орієнтацією на самостійне та 

непереревне оволодіння знаннями, компетенціями та навичками згідно 

реалізації освітніх послуг для дорослих, зокрема, в межах професійної 

(професійно-технічної) освіти. Це досягається целеспрямуванням на цільову 

аудиторію, застосуванням технологій педагогічного коучингу , орієнтацією 

результатів освітнього процесу на кар'єрне зростання та синергетичну 

ефективність застосуванням освітніх компетенцій до різних вікових, 

професійних та мотиваційних груп слухачів та учасників освітнього процесу. 

Програма ШПК розрахована на 75 годин (2.5 ЄКТС). 

Основні складники програми – 6  коуч сесій що реалізуються: 

• в один етап за очною формою ,  заочною та очно-дистанційною 

формами навчання, передбачається самостійне оволодіння частиною 

матеріалу за заочною та очно-дистанційною формами навчання; 

• коуч - сесїї містять відповідні теми, що мають теоретичні та 

практичні навчальні матеріали й об'єднані за ознакою відповідності змісту, 

навчальній меті, завданням модуля;  

Освітній процес побудовано  у вигляді коуч-сесій, зокрема: 

• Технологія селф-коучингу для безперервного професійного 

саморозвитку педагога 

• Основи педагогічного коучингу  

• Педагогічний коучинг в системі підготовки 

конкурентоспроможного педагога зп(пт)о  

• Механізми управління власним станом та поведінкою  
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• Розвиток конфліктологічної компетентності педагога зп(пт)о: 

коучинговий підхід  

• Цифрові технології в професійній діяльності педагога-коуча 

Освітній процес за розробленою програмою ШПК спрямовано на:  

підготовку конкурентоспроможного педагога ЗП(ПТ)О на засадах 

компетентнісного підходу, із використанням технологій педагогічного 

коучингу з метою оновлення педагогічного процесу, внесення новоутворень 

у традиційну систему за допомогою сучасних інноваційних технологій. 

Необхідною умовою цього процесу є використання різноманітних 

технологій, зокрема технологій педагогічного коучингу щодо  вдосконалення 

як власної професійної діяльності, так і особистісного професійного розвитку 

педагога впродовж життя. У 2021 НПП кафедри розроблено та апробовано 

програми вибіркових спецкурсів що спрямовані на розвиток психолого-

педагогічної компетентності слухачів ЗПО , зокрема: 

         1) Технологія селф-коучингу для безперервного професійного 

саморозвитку педагога (Сидоренко В.В.); 

2) Педагогічний коучинг в системі підготовки конкурентоспроможного 

педагога ЗПО (Харагірло В.Є.); 

3) Механізми управління власним станом та поведінкою (Верченко 

Н.В.); 

4) Розвиток конфліктологічної компетентності педагога ЗПО: 

коучинговий підхід (Торба Н.Г.);  

5)  Мотивація професійної діяльності педагогічного працівника 

(укладач Лукіянчук А.М.);  

6) Технології розвитку критичного мислення педагогів професійної 

освіти (укладач Лукіянчук А.М.);  

7) Розвиток готовності педагогів до інноваційної діяльності в системі 

неперервної професійної освіти» (укладач Харагірло В.Є.);  

8) Основні проблеми превентивної педагогіки» (укладач Харагірло 

В.Є.).  

 

Продуктивнсть діяльності Школи педагогічного коучингу для 

підготовки інноваційного, вмотивованого, конкурентоспроможного педагога 

професійної освіти підтверджено такими показники проведеного вступного 

та заключного моніторингу: 

• збільшення у педагогів професійної стресостійкості до змін, освітніх 

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

• підвищення мотивації до безперервного професійного розвитку, який 

став системним, цілеспрямованим для реалізації власних проєктів (програм) 

за індивідуальною освітньою  траєкторією (на 68%); 

• збільшення кількості професійних ініціатив, інноваційних навчально-

методичних продуктів у формі авторських персонал-технологій, методів 

навчання, кейсів та технологічних портфоліо (на 39,5%); 
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• збільшення активності педагогів у заходах міжкурсового періоду, 

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

1. • активна участь у професійних змаганнях, турнірах, фестивалях, 

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

програмах, проєктах на регіональному, всеукраїнському рівнях 

(збільшено на 27 %)..  

Результати діяльності Школи педагогічного коучингу презентовано у 

рамках роботи Дванадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» 

відбувся Еducational Space «Удосконалення сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку». 21 

квітня 2021 року 

Слухачі школи педагогічного коучингу приймають активну участь у 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних семінарах та 

конференціях, які організовує кафедра ПП та М. 

Необхідність дослідження умов розвитку психолого-педагогічної 

компетентності обумовлено тим, що професійна освіта у процесі інтеграції 

до європейського освітнього простору ставить до сучасного педагога 

підвищені вимоги. Трансформаційні процеси у суспільстві у свою чергу 

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

вимоги перш за все передбачають здатність педагога змінювати форми і 

методи, структуру і зміст навчального матеріалу, впроваджувати інноваційні 

педагогічні технології, розробляти інтеграційні курси, що неможливо без 

фахового зростання педагога професійної освіти. 

У процесі контрольного експерименту визначено та  експериментально 

перевірено організаційно-педагогічні умови розвитку психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗПО:  

1. Змістовне забезпечення розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗПО на курсах підвищення 

кваліфікації:  

2. Застосування електронного навчально-методичного комплексу в 

процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗПО. 

3. Застосування технологій педагогічного коучингу (створення Школи 

педагогічного коучингу як інноваційної моделі підвищення кваліфікації 

конкурентоспроможного педагога.) 

4.Залучення педагогічних працівників до участі у науково-практичних 

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

тренінги, майстер-класи тощо) 

Учасники експериментальних груп (педагогічні працівники 

Дніпропетровської , Киівської, Кіровоградської, Рівненської, Херсонської 

областей) надали пропозиції щодо доповнення тематики змістових модулів, 

які розкривають питання впровадження  інноваційних педагогічних 

технологій у освітній процес  ЗПО, мотивації розвитку психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗПО, індивідуалізації 

професійного розвитку майстрів виробничого навчання та викладачів 



24 

 

професійно-теоретичного навчання і розвитку конфліктологічної 

компетентністі педагогічних працівників.  

Було запропоновано доповнити зміст програм підвищення кваліфікації 

такими вибірковими спецкурсами: «Мотивація професійної діяльності 

педагогічного працівника», «Психологічні аспекти попередження конфліктів 

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

«Розвиток готовності педагогів до інноваційної діяльності». Програми 

вибіркових спецкурсів експериментально перевірено у процесі підвищення 

кваліфікації Довідки про впровадження додаються. 

За результатами моніторінгу  визначено запити слухачів щодо 

тематики заходів у міжкурсовий період підвищення кваліфікації( науково-

практичних семінарів,міжнародних конференцій,панельних 

дискусій,тренінгів тощо): розвиток психолого-педагогічної  компетентності 

педагогічних працівників, застосування інноваційних психолого-

педагогічних технологій в освітньому процесі ЗПО, моделювання 

інноваційної діяльності педагога, основні вектори розвитку інклюзивної 

освіти в сучасному євроінтеграційному просторі, обмін сучасним 

педагогічним досвідом, науково-практичні семінари професійного 

спрямування, тощо. 

У процесі проведення експерименту визначено напрями вдосконалення 

процесуального компоненту підвищення кваліфікації у курсовий та 

міжкурсовий періоди.  

На етапі залікової сесії та у міжкурсовий період науково-педагогічні 

працівники  кафедри ПП та М проводять науково-практичні семінари та 

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

дозволяє залучити досвідчених педагогічних працівників провідних ЗПО 

України та зарубіжжя до обміну досвідом щодо застосування освітніх 

інновацій при підготовці конкурентоздатних робітничих кадрів та надає 

можливості педагогам професійної школи оприлюднити  особисті розробки в 

електронних або друкованих виданнях. 

 

5.1. Основні наукові результати за 2021 рік 

ВИСНОВКИ 

1. Завершено виконання науково-дослідної роботи«Умови розвитку 

психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О»., узагальнено дані та підготовлено підсумковий звіт НДР. 

2. Проведено експеріментальну перевірку умов та апробацію 

структурно-функціональної моделі розвитку психолого-педагогічної  

компетентності педагогічних працівників ЗПО за інноваційною 

моделлю - Школи педагогічного коучингу. 

3. Розроблено та апробовано програми вибіркових спецкурсів що 

спрямовані на розвиток психолого-педагогічної компетентності 

слухачів ЗПО 
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4. Проаналізовано результати діяльності Школи педагогічного 

коучингу: збільшення у педагогів професійної стресостійкості до 

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

• підвищення мотивації до безперервного професійного розвитку, який 

став системним, цілеспрямованим для реалізації власних проєктів (програм) 

за індивідуальною освітньою  траєкторією (на 68%); 

• збільшення кількості професійних ініціатив, інноваційних навчально-

методичних продуктів у формі авторських персонал-технологій, методів 

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

• збільшення активності педагогів у заходах міжкурсового періоду, 

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

 активна участь у професійних змаганнях, турнірах, фестивалях, 

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

програмах, проєктах на регіональному, всеукраїнському рівнях (збільшено на 

27 %)..  

5. Результати діяльності Школи педагогічного коучингу презентовано 

у рамках роботи Дванадцятої міжнародної виставки «Сучасні 

заклади освіти» відбувся Еducational Space «Удосконалення 

сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної 

освіти в умовах сталого розвитку» 

6. У процесі контрольного експерименту визначено та  

експериментально перевірено організаційно-педагогічні умови 

розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників ЗПО: Змістовне забезпечення розвитку психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗПО на 

курсах підвищення кваліфікації; застосування електронного 

навчально-методичного комплексу в процесі підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників ЗПО; застосування 

технологій педагогічного коучингу (створення Школи педагогічного 

коучингу як інноваційної моделі підвищення кваліфікації 

конкурентоспроможного педагога.); залучення педагогічних 

працівників до участі у науково-практичних заходах(міжнародні, 

Усеукраїнські конференції, семінари, круглі столи, тренінги, 

майстер-класи тощо). 
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6. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

 

(перелік видів робіт згідно Положення про планування та облік роботи 

науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти») 

 

Протягом 2021 року науково-педагогічні працівники кафедри 

займалися наступними видами організаційної роботи: 

- брали участь у роботі Вченої Ради ДЗВО «УМО» та БІНПО: 

виступали з доповідями, готували довідки, обговорювали поточні справи; 

- брали участь в засіданнях кафедри, подавали пропозиції, 

обговорювали поточні питання; 

- надавали консультації, методичну допомогу з розвитку педагогічної, 

психологічної та адміністративної компетентності педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О і обласним управлінням освіти; 

- надавали організаційно-методичну допомогу з впровадження 

сучасних технологій навчання у ЗП(ПТ)О за різними професіями. 

Усі викладачі були кураторами в групах слухачів та виконували таку 

роботу: 

- проводили співбесіди з питань реалізації Концепції реалізації 

державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

“Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року в 

Україні; 

- проводили профорієнтаційну роботу; 

- проводили співбесіди та обговорювали зі слухачами актуальні 

проблеми вдосконалення підготовки кваліфікованих робітників в системі. 

 

Міжнародні виставки 

 
ЕDUCATIONAL SPACE 

 

21 квітня 2021 року у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України у рамках роботи 

Дванадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» відбувся 

Еducational Space «Удосконалення сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку». 

У роботі взяли участь науков-педагогічні, педагоги професійної і 

фахової передвищої освіти, управлінці, здобувачі освіти, роботодавці з Білої 
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Церкви, Києва, Одеси, Миколаєва, Чернігова, Полтави, Кропивницького, 

Дніпра, Черкас, Сум та інших міст та регіонів України. 

Роботу Еducational Space було розпочато вітальним словом директорки 

БІНПО, докторки педагогічних наук, професорки кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Вікторії Сидоренко, яка запропонувала 

інноваційний формат заходу «Колесо ідей» від модераторів Еducational 

Space», виступала із базовою доповіддю: «Компетентнісно орієнтовані 

моделі підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах 

сталого розвитку». 

Модераторами Еducational Space стали науково-педагогічні 

працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти: 

Лідія Горошкова, академік АЕН України, д.е.н., доцент, професор 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;  

Анастасія Денисова, в.о. заступника директора з навчальної роботи 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»;  

Віра Харагірло, в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;  

Віра Грядуща, к.т.н., доцент кафедри технологій навчання охорони праці 

та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». 

Під час Еducational Space «Удосконалення сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого 

розвитку» обговорювалися такі актуальні питання, як: компетентнісно 

орієнтовані моделі підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в 

умовах сталого розвитку: виклики, тенденції, акценти; освіта сталого 

розвитку в закладах професійної (професійно-технічної) освіти; моніторинг 

якості освіти як оцінно-рефлексійний складник сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти; Школа педагогічного 

коучингу як інноваційна модель підвищення кваліфікації 

конкурентоспроможного педагога П(ПТ)О; цифровізація як структурний 

складник інноваційних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти. 

101 точка підключення в середовищі Google Meet, синхронна 

трансляція на YouTube-каналі (176 учасників), неймовірна активність у чаті, 

численні коментарі та слова щирого захоплення від замовників (споживачів) 

освітніх послуг мотивують та надихають колектив БІНПО на організацію 
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подібних заходів. 
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22 жовтня 2021 р. у рамках Міжнародної виставки «Інноватика в 

сучасній освіті» науково-педагогічними працівниками Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України 

було проведено науково-практичній захід «Жива бібліотека». 

На заході педагогічній спільноті було представлено результати 

діяльності Школи педагогічного коучингу і, головне, презентовано 

цифровий програмно-методичний комплекс: Школа педагогічного 

коучингу як компетентнісна модель професійного розвитку сучасного 

фахівця. Учасниками заходу стали науково-педагогічні працівники БІНПО, 

педагоги закладів професійної (професійно-технічної) освіти, випускники 

Школи педагогічного коучингу, ключові стейкґолдери з Донецької, 

Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Одеської, 

Рівненської, Черкаської, Херсонської, областей.  

У роботі Живої бібліотеки взяли участь 6 спікерів. 

Відкрила «Живу бібліотеку» Вікторія Сидоренко, директорка 

БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту – науковий керівник Школи педагогічного 

коучингу,  

Вікторія Вікторівна розкрила основну ідею «живої бібліотеки» та її 

принципову відмінність від класичної книгозбірні. Головне полягає в тому, 

що тут книжки як основний елемент бібліотеки, зроблені не з паперу, роль 

книжок виконують живі люди, які промовляють самі за себе.. 

Вікторія Сидоренко презентувала учасникам заходу цифровий 

програмно-методичний комплекс «Школа педагогічного коучингу як 

компетентнісна модель професійного розвитку сучасного фахівця», який є 

результатом величезної кропіткої роботи авторського колективу. 

Яскраво, жваво, креативно, із використанням інтерактивних 

технологій, було проведено майстер-клас «Колесо мого життя», на якому 

учасникам заходу було запропоновано визначити наскільки гармонійне 

життя кожного, наскільки вдається тримати баланс у всіх сферах 

життєдіяльності. Педагогічні працівники, учасники живої бібліотеки мали 

нагоду ознайомиться с технологіями педагогічного коучингу у віртуальному 

просторі. 

Тьюторка Школи педагогічного коучингу Віра Харагірло, старша 

викладачка кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО 

ознайомила присутніх з історією створення Школи педагогічного коучингу, 

окреслила дієвість та результативність Школи педагогічного коучингу, як 

інноваційної моделі підготовки конкурентоспроможного педагога для 

підготовки вмотивованого, конкурентоспроможного педагога професійної 

(професійно-технічної)освіти, визначила основну роль Школи педагогічного 

коучингу, а саме, надання адресної допомоги окремому педагогу, 

пропагування кращих освітніх практик з метою вирішення існуючих 

професійних проблем, стимулювання та підтримка творчих потенційних 
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можливостей, а також формування настанов на саморозвиток фахівця в 

професійній діяльності. 

Наталія Торба, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту БІНПО розкрила основні напрямки 

розвитку конфліктологічної компетентності педагога ЗП(ПТ)О: коучинговий 

підхід. Торба Н.Г. наголосила, що діяльність всіх учасників освітнього 

процесу проходить у «режимі інтенсивної конфліктності», але особливі 

труднощі мають підлітки. Навчитися «жити з конфліктом, гуманізируя його», 

особливо важливо для здобувачів освіти, тому що їхня взаємодія з 

оточуючими є чинником формування специфічних компонентів соціального 

досвіду вихованців.  

Спікерами заходу виступили випускники Школи педагогічного 

досвіду, ключові стейкгхолдери Тетяна Мартинова, заступник директора 

ДПТНЗ Дніпровського центру професійної освіти м. Дніпро та Юлія 

Пирогова, методист Вищого професійного училища 17 м, Генічеська 

Херсонської області. 

Тетяна Мартинова розкрила переваги застосування технологій 

педагогічного коучингу в системі професійної (професійно-технічної) освіти, 

підкреслила, що поєднання технологій педагогічного коучингу з орієнтацією 

на самостійне, неперервне оволодіння знаннями, компетенціями та 

навичками, допомагає педагогам підвищувати мотивацію здобувачів освіти 

на уроках загальноосвітньої, професійної-теоретично підготовки, 

виробничого навчання під час проведення вступного та поточного 

інструктажів. При складанні індивідуального плану розвиваючої й 

корекційної роботи майбутнього кваліфікованого робітника 

використовується Програма ЗОРРО, як послідовність дій виходу із зони 

комфорту, яка була опанована у Школі педагогічного коучингу. Для 

соціально-психологічної адаптації майбутнього кваліфікованого працівника 

використовуються коуч-техніки «Колесо життя», «Воронка запитань», 

«SMART», «SWOT» тощо. 

Юлія Пирогова представила доповідь «Фасилітативна підтримка 

майбутніх кваліфікованих робітників: коучинговий підхід». Випускниця 

школи зазначила, що Програма школи педагогічного коучингу зорієнтована 

на самостійне, безперервне оволодіння знаннями, компетенціями та 

навичками, які  допомагають педагогам закладів професійної (професійно-

технічної) освіти проєктувати індивідуальну траєкторію професійного 

розвитку та саморозвитку. Навчання за інноваційною моделлю дало 

випускникам можливості застосування коуч-технік у освітньому процесі і 

головне – фасилітативну підтримка майбутніх кваліфікованих робітників. 

Юлія Грунтковська, майстер виробничого навчання ВПУ-17 

м. Дніпро, студентка БІНПО зазначила величезну роль Школи 

педагогічного коучингу, як інноваційної моделі підготовки педагогів 

ЗП(ПТ)О. 
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На завершення заходу директорка БІНПО Вікторія Сидоренко підвела 

підсумки «Живої бібліотеки», подякувала всім присутнім за участь та 

визначила подальші вектори і ключові перспективи розвитку співпраці 

колективу БІНПО, стрейкголдерів, замовників освітних послуг. 

Запис заходу доступний для перегляду на ютуб-каналі БІНПО за 

посиланням: https://youtu.be/Jr1YW8vc8os 

Активність учасників у чаті, численні коментарі та слова щирого 

захоплення від навчання у Школі педагогічного коучингу мотивують та 

надихають колектив БІНПО на подальше удосконалення моделей 

підвищення кваліфікації педагогів системи професійної (професійно-

технічної) освіти. 

 

 

https://youtu.be/Jr1YW8vc8os
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ  OPEN SPACE 
 

11  лютого 2021 року у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти відбувся Всеукраїнський Open Space «Мобінг і булінг: дві 

сторони одного процесу». 

Оpen-Space як форма проведення заходу дає можливість швидко, просто й 

без великих витрат підвищити продуктивність обговорення нагальних 

питань, створити умови для прояву здібностей фахівця до самоорганізації, 

самовдосконалення. 

Відкрила Open Space директорка Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти, докторка педагогічних наук, професорка 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту Сидоренко Вікторія 

Вікторівна привітанням учасниць з Днем жінок та дівчат у науці та 

ознайомила присутніх з досягненнями, можливостями та перспективами 

роботи Інституту. 

Модерувала захід Лукіянчук Алла Миколаївна, кандидатка 

психологічних наук, старша викладачка кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту. 

У заході взяло участь понад 120 учасників. У відкритому просторі 

працювали педагогічні працівники, методисти, психологи, заступники 

директорів Київської,  Закарпатської , Черкаської ,Черніговської  і 

Херсонської областей та здобувачі вищої освіти БІНПО . 

До обговорення було запропоновано такі питання: 

1. Створення безпечного освітнього простору як технологія попередження 

булінгу та мобінгу 
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2. Кібербулінг та його профілактика в умовах застосування технологій 

дистанційного навчання 

3. Досвід профілактики та конструктивного подолання булінгу та мобінгу в 

освітньому середовищі 

4. Булінг і мобінг поза законом: як протидіяти насильству. 

До обговорення долучились педагогічні працівники, зокрема: Луценко 

Галина Михайлівна, практичний психолог ДНЗ «Херсонське ВПУ сервісу 

та дизайну»; Легерда  Катерина Пантелеймонівна, викладач Тячівського 

професійного ліцею Закарпатської області; Уклеїна Лілія Анатоліївна, 

викладач  ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти; Кацалап  

Лариса Миколаївна, викладач  ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр 

професійно-технічної освіти»; Качкарда Микола Павлович, викладач  КНЗ 

КОР «Васильківський професійний ліцей»; Ірочко Любов Володимирівна, 

викладач ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей», Мушенок Валерій 

Іванович, учитель КЗ «Володарська ЗОШ», магістрант БІНПО, Завируха 

 Віктор  Якович, учитель «Пилипчанського НВК-ЗОШ І-ІІІ ступенів -ДНЗ», 

магістрант БІНПО  та багато інших педагогів . 

Цікавим та практико зорієнтованим було обговорення та спілкування у 

чаті. Завдяки відкритому простору не було бар’єрів у спілкуванні, усі охочі 

мали можливість ставити запитання, ділитися досвідом, обговорювати 

конкретні ситуації. 

Представлений досвід педагогічних працівників, психологів, учителів 

дозволив кожному учасникові визначити для себе ефективні методи 

діагностики, попередження та протидії булінгу в освітньому середовищі. 

На актуальності розглянутих питань наголошували усі учасники. 

 Наприкінці роботи учасників заходу  в.о. завідувача кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту БІНПО Харагірло Віра Єгорівна зазначила, що 

такий формат заходу надає новий імпульс подальшому професійному 

розвитку педагогічних працівників, замовників освітніх послуг. 
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ OPEN SPACE  

 «РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ 

 В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ» 
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10 листопада 2021 року відбувся Всеукраїнський Open Space «Розвиток 

лідерських якостей працівників освіти в умовах реформування галузі»,  

Мета заходу: обговорення проблеми розвитку лідерських якостей 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в умовах реформування галузі.  

У заході взяло участь понад 100 учасників. У відкритому просторі 

працювали старші майстри ,педагогічні працівники, методисти, директори   

Донецької,Дніпропетровської,Київської, Житомирської, Одеської, 

Сумської,, Черкаської ,Черніговської  , Херсонської областей ,науково-

педагогічні працівники БІНПО. 

З вітальним словом до учасників заходу звернувся завідувач кафедри 

педагогіки,психології та менеджменту Ігор Сергійович Грозний,доктор 

економічних наук, професор. Грозний І.С.  ознайомив присутніх з 

досягненнями, можливостями та перспективами роботи БІНПО. 

 

 До обговорення було запропоновано наступні  питання: 

 

1. Сутність та зміст поняття «лідерська компетентність» сучасного 

педагога.  

2. Розвиток лідерського потенціалу в процесі формування управлінської 

компетентності. 

3. Реалізація лідерських якостей педагогічного працівника у процесі 

підготовки майбутніх кваліфікованих робітників: обмін досвідом 

роботи. 

4. Лідерство як рушійна сила реформування вітчизняної системи 

професійної освіти. 

5. Створення лідерської системи професійно-орієнтованого навчання і 

виховання у закладі освіти. 

6. Запровадження системи формування лідерської компетентності 

педагогів як стратегічного напряму закладу освіти. 

Жук Михайло Васильович доцент кафедри соціально-гуманітарної 

освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат .філософських .наук висвітлів Проблемо-ресурсну та 

індикативно-технологічну складові лідерства в сучасні освіті. 

Спікерами студії було розкрито теоретичні аспекти теорії лідерства. 

Зокрема,Чечель Анна  Олександрівна директорка центру лідерства 

Донецького державного університету управління, випускниця Executive 

Program "Emerging Leaders" Нarvard Kennedy School Harvard (USA), Голова 

ГО "Центр адаптивного лідерства та територіального розвитку" докторка 

економічних наук, доцентка, завідувачка кафедри публічного управління та 

адміністрування Донецького державного університету управління розкрила 

тему Адаптивне лідерство як складова професійного розвитку,  

висвітліла діяльність Центру адаптивного лідерства та територіального 

розвитку" 
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 Радченко Ольга Борисівна тренерка з розвитку лідерських якостей у 

підлітків,учасниця Міжнародних  проєктів ЮНИСЕФ, ПРООН, кандидатка 

психологічних наук ознайомила учасників студії з дослідженнями 

психологічних бар'єрів керівників освітніх закладів та розкрила шляхи 

подолання психологічних бар'єрів 

Рудич Оксана Олександрівна доцентка кафедри педагогіки, психології 

та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, 

кандидатка економічних наук Сутність та зміст поняття «лідерська 

компетентність» сучасного педагога. 

Торба Наталія Григорівна доцентка кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, 

кандидатка психологічних наук розкрила  Психологічну структуру 

лідерських якостей педагога. 
Учасники студії ознайомилися не тільки з теоретичними аспектами 

розвиту лідерської компетентності, спікери представили також практичний 

досвід реалізації лідерських якостей педагогічного працівника у процесі 

підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.  

Макашов Валерій Валерійович начальник відділу спортивної роботи 

та спортивної інфраструктури управління спорту департаменту гуманітарної 

політики Дніпровської міської ради, викладач ВПУ-17 , доктор філософії 

ознайомив присутніх з досвідом роботи з питань  Реалізації  лідерських 

якостей педагогічного працівника 

 Карбовська Юлія Сергіївна директор ДНЗ Центр професійної освіти 

технологій та дизайну м. Київ представила досвід роботи керівника 

ЗП(ПТ)О  Розвиток лідерських якостей працівників освіти в умовах 

реформування галузі 
Опанасенко Анна методистка Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Донецькій області ознайомила присутніх з 

досвідом роботи НМЦ ПТО з  проблеми Професійний розвиток педагога, 

як один із способів формування його лідерських якостей 

Стадник Оксана Іванівна старший майстер Херсонського вищого 

комерційного училища розкрила  проблему Управлінські дії старшого 

майстра з питань організації профорієнтаційної роботи. 

Цікавим та практико зорієнтованим було обговорення та спілкування 

у чаті. Учасники заходу відзначили актуальність теми студії. 
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РЕГІОНАЛЬНІ ЗАХОДИ 

29 квітня 2021 року у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулася Регіональна 

педагогічна студія: «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних 

трансформацій: наукові підходи та сучасні практики». 

Зустріч була присвячена обговоренню проблем соціального 

становлення особистості в сучасних умовах та охопила актуальні питання 

організації виховного процесу в ЗП(ПТ)О.  
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До віртуального простору приєдналися педагогічні працівники 

Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Луганської, 

Одеської, Херсонської, Черкаської областей, зокрема директори, заступники 

директорів, методисти, викладачі професійно-теоретичної підготовки, 

майстри виробничого навчання. 

З вітальним словом до учасників педагогічної студії звернулася 

директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту Сидоренко Вікторія Вікторівна, 

яка окреслила перспективні напрями розвитку Інституту, інноваційні моделі 

підготовки конкурентоспроможного педагога, наголосила про важливість 

обміну досвідом педагогів для побудови власної траєкторії професійного 

зростання. 

Модераторка заходу, в.о. завідувача кафедри педагогіки, психології 

та менеджменту Харагірло Віра Єгорівна представила доповідь: «Сучасні 

виклики до організації виховного процесу в ЗП(ПТ)О». Наголосила на тому, 

що у сучасних умовах на заклади освіти покладається завдання забезпечити 

не лише практичну підготовку, а й фундаментальну загальнокультурну 

підготовку, яка сприяє утвердженню гуманістичних і національних ідеалів, 

норм людського співжиття, формуванню інтелектуального потенціалу нації 

як найвищої цінності суспільства. 

В атмосфері творчої співпраці та співдії відбулась дискусія учасників 

студії. Розглянуто актуальні питання застосування сучасних інноваційних 

технологій у виховному процес ЗП(ПТ)О; організації виховної роботи, 

самовиховання та саморозвитку особистості; підвищення психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників тощо.  

Ґрунтовними та практико спрямованими були виступи стейкхолдерів 

Інституту: Мартиненко Тетяни Іванівни, заступника директора ДПТНЗ 

«Дніпровський центр професійної освіти», Врублевської Наталії Василівни, 

заступника директора Білгород-Дністровського професійного ліцею Одеської 

області, Макашової Ірини Анатоліївни, викладача ВПУ № 17 м. Дніпро, які 

представили основні напрями виховання майбутніх кваліфікованих 

робітників. Директорка Білицького професійного ліцею Баркар Вікторія 

Іванівна ознайомила з досвідом роботи у застосуванні інноваційних 

виховних технологій. Різні аспекти проєктування виховного процесу в 

умовах дистанційного навчання відобразили викладач ДПТНЗ 

«Дніпровський центр професійної освіти» Червякова Наталія Геннадіївна, 

викладач Золотівського професійного ліцею Луганської області, Дереча 

Ірина Миколаївна, майстер виробничого навчання Любарського 

професійного ліцею Житомирської області, Швець Галина Федосіївна, 

викладач Синельниківського професійного ліцею Дніпропетровської області. 

З особливостями організації виховного процесу присутніх ознайомив 

викладач Кропивницького навчального центру №6 Орлов Юрій Павлович. 

Цікавим і практико зорієнтованим було обговорення нагальних питань 

у форматі відкритого педагогічного простору. Завдяки сприятливій 
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атмосфері не було бар’єрів спілкування, усі охочі мали можливість ставити 

запитання, ділитися досвідом, обговорювати конкретні ситуації, а 

представлений досвід педагогічних працівників, дозволив кожному учаснику 

визначити для себе ефективні технології виховання майбутніх 

кваліфікованих робітників. 

Про актуальність теми заходу наголосили всі учасники педагогічної 

студії та зауважили, що визначені під час зустрічі акценти чітко окреслили 

можливості побудови сучасного безпечного освітнього простору. 

Такий формат заходу надає новий імпульс подальшому професійному 

розвитку педагогічних працівників, замовників освітніх послуг та мотивує до 

професійного розвитку та зростання. 
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28 жовтня 2021 р. науково-педагогічними працівниками кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України спільно з 

педагогами Любарського професійного ліцею Житомирської області 

було проведено регіональний науково-практичній захід Світове кафе 

(The world cafe) «Технології створення інноваційного освітнього 

простору». 
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Мета заходу: обговорення проблем застосування інноваційних 

педагогічних технологій при підготовці майбутнього  кваліфікованого, 

конкурентоспроможного робітника, створення інноваційного освітнього 

простору у закладах професійної (професійно-технічної)освіти. 

Учасниками заходу стали науково-педагогічні працівники БІНПО, 

педагоги закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Миколаївської  областей.  

З вітальним словом до учасників заходу звернувся  Ігор Грозний, 

завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, 

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних 

наук України. 

Ігор Сергійович презентував  учасникам заходу основні  напрямки 

діяльності БІНПО, окреслив подальші вектори і ключові перспективи 

розвитку кафедри педагогіки, психології та менеджменту. 

Від співорганізаторів заходу виступила Тамара Лавренюк, методистка 

Любарського професійного ліцею. Тамара Костянтинівна представила 

учасникам заходу досвід роботи закладу з питань застосування інноваційних 

технологій при підготовці майбутніх кваліфікованих робітників. 

Модераторка світового кафе Віра Харагірло, старша викладачка 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО звернула увагу 

присутніх на незвичайний  формат заходу -  Світове  кафе (World Café). 

Світове кафе – альтернативний формат обговорення питань у віртуальному 

просторі.  Це технічно нескладний, проте напрочуд ефективний метод 

створення діалогу. Такі раунди обговорень створюють живу «мережу» 

обміну думками й розширюють та поглиблюють колективні знання. 

Метафоричне ототожнення всього світу з кафе підкреслює важливість мережі 

словесного обміну й особистих взаємин, які створюють умови для пізнання, 

але часто залишаються невидимими. Цей метод заснований на припущенні 

того, що учасники вже мають мудрість і уявлення для розв'язання навіть 

найважчих завдань. Він дає змогу одержувати й використовувати глибокі 

знання про сутність речей. 

Позитивна атмосфера – один із основних факторів, що сприятимуть 

творчому зростанню та розвитку учасників.  

Дискусії учасників світового кафе були спрямовані на вирішення 

актуальних питань застосування у освітній процес ЗП(ПТ)О  інноваційних 

технологій; обмін досвідом організації навчальної роботи, розвитку 

психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників тощо. 

 Грунтовними, емоційно насиченими були виступи постійних партнерів 

інституту, педагогічних працівників професійної (професійно-технічної) 

освіти, випускників Школи педагогічного коучингу  Юлії  Колинько, 

викладача ВПУ -17 м. Дніпро, Елли Чапала, викладача ДПТНЗ 

«Дніпровський центр професійної освіти»,  Лариси Литвиненко, майстра 

виробничого навчання ДПТНЗ «Дніпровський центр професійної 

освіти», які зазначили що технології педагогічного коучингу допомагають  
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педагогам підвищувати мотивацію здобувачів освіти на уроках 

загальноосвітньої, професійно -теоретичної підготовки, виробничого 

навчання під час проведення вступного та поточного інструктажів. Ірина 

Дереча, майстер виробничого навчання Любарського професійного 

ліцею представила досвід використання інтерактивної та проектної 

технологій при підготовці майбутніх кваліфікованих робітників. Олексій 

Закусило, викладач ДНЗ« Малинський професійний ліцей» розкрив 

переваги застосування цифрових технологій в умовах пандемії. Катерина 

Обертас, майстер виробничого навчання Миколаївського професійного 

машинобудівного ліцею презентувала присутнім досвід  роботи закладу в 

умовах ринку праці ,Раїса Тюпа майстер виробничого начання ДПТНЗ 

«Яготинський центр професійно-технічної освіти» розкрила форми 

залучення педагога професійної освіти  до інноваційної діяльності. 

На завершення заходу Наталія Кіндрась, майстер виробничого 

навчання Любарського професійного ліцею представила майстер-клас 

«Застосування інноваційних технологій при підготовці продавців 

продовольчих товарів». 

Цікавим та практико орієнтованим було обговорення нагальних питань 

у форматі відкритого педагогічного простору. Завдяки сприятливій 

атмосфері світового кафе не було бар’єрів спілкування, усі охочі мали 

можливість ставити питання, ділитися досвідом, обговорювати конкретні 

ситуації. Представлений досвід педагогічних працівників дозволив кожному 

учасникові визначити для себе ефективні технології підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників. 

Учасники заходу наголошували на актуальності  теми, визначали 

акценти зустрічі та чітко окреслювали можливості побудови сучасного 

безпечного освітнього простору. 

На завершення заходу  модераторка Віра Харагірло зазначила, що 

формат світового кафе надає новий імпульс подальшому професійному 

розвитку педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти. 
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КРУГЛІ СТОЛИ  

27 травня 2021 року у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбувся регіональний 

круглий стіл «Шляхи розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогів ЗП(ПТ)О». 
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Засідання круглого столу було присвячено обговоренню актуальних 

питань розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогів в умовах 

безперервної професійної освіти. 

У круглому столі взяли участь методисти, викладачі професійно-

теоретичної підготовки, майстри виробничого навчання Дніпропетровської, 

Харківської, Кіровоградської, Черкаської, Чернігівської областей. 

Модераторка заходу – Верченко Надія Вікторівна, кандидатка 

біологічних наук, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

БІНПО. Провела з учасникам круглого столу тренінг «Як мотивувати себе 

діяти», який включено до Програми підвищення кваліфікації Школи 

педагогічного коучингу, запропонувала дієві кроки для підвищення рівня 

власної професійної продуктивності. 

В атмосфері творчої співпраці відбулося обговорення сутності, 

складників та напрямів розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогів ЗП(ПТ)О.  

Із доповідями виступили викладачі Гайворонського професійного 

аграрного ліцею Юшкова Зоя Анатоліївна і Дзюбінська Тамара Анатоліївна.  

Ґрунтовно висвітлила теоретичні аспекти конфліктологічної 

компетентності педагогічних працівників в системі безперервної освіти 

Пантелієнко Анна Віталіївна, майстер виробничого навчання Сосницького 

професійного аграрного ліцею.  

Досвідом реалізації технології запобігання та розв’язання конфліктів в 

освітньому середовищі ЗП(ПТ)О поділилися Волощук Людмила 

Володимирівна (ВПУ з поліграфії та інформаційних технологій, м. Дніпро) і 

Дашко Ірина Михайлівна (Зеленодольський професійний ліцей).  

Використанню інноваційних педагогічних технологій присвячено 

практично зорієнтовані виступи методиста Балуди Олени Володимирівни 

(Дніпровський регіональний центр профтехосвіти), викладачок Буцького 

політехнічного професійного ліцею, Черкаської області Білик Ірини 

Дмитрівни і Лебідь Ольги Миколаївни та викладачів Гайворонського 

професійного аграрного ліцею Беник Олега Станіславовича, Гончарук 

Валерія Вікторовича. 

Завдяки сприятливій атмосфері не було бар’єрів спілкування, усі мали 

можливість ставити запитання, ділитися досвідом, дозволили кожному 

учаснику окреслити для себе ефективні шляхи розвитку психолого-

педагогічної компетентності. 
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

 

 Однією з пріоритетних областей діяльності кафедри є розвиток 

міжрегіональних і міжнародних наукових зв'язків. 

Метою міжнародної наукової співпраці є підвищення ефективності 

використання наукових розробок, зростання конкурентоспроможності 

вітчизняної педагогіки, переведення її на інноваційний шлях розвитку.  

Міжнародна наукова співпраця кафедри здійснюється  у рамках  

міжвідомчих угод про науково-педагогічну  співпрацю. 

 Інститут має договори про співпрацю з закладами освіти: 

 з Університетом Економічно-Гуманістичним  WSEH (Польша, м. 

Бельско-Бяла ), (від 25.06.2018 р.) 

- з Республіканським інститутом професійної освіти (Білорусь, м. 

Мінськ), договір (від 18.10.2013 р.) 

- з Краківською Академією ім. Фрича Моджевського (Польша, м. 

Краків) договір (від 05.04.2013 р.) 

-  меморандум  про співпрацю з АО «Национальным центром 

повышения квалификации «Орлеу» «Институт повышения 

квалификации педагогических работников по Жамбылской области» 

Республики Казахстан . (від  26.01.2015 р.)    
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Мета міжнародного співробітництва – розвиток співробітництва у 

галузі науково-дослідної роботи, спільне проведення науково-практичних 

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

педагогічних працівників  БІНПО до вивчення педагогічного досвіду  

закладів освіти країн – партнерів. 

В рамках підписаних угод з закордонними закладами  освіти науково-

педагогічні працівники беруть  участь у міжнародних конференціях, 

семінарах; круглих столах, проходять стажування в закордонних вищих 

навчальних закладах. 

Міжнародні зв’язки БІНПО  постійно поглиблюються та розширюються 

за напрямками співробітництва із закордонними партнерами. Так, протягом 

2020 року у зарубіжних наукових виданнях Польші, Німеччини, Латвії, 

Білорусі, Казахстану,опубліковано  наукові статті викладачів кафедри. 

Відповідно у збірниках міжнародних конференцій, які щорічно  проводить 

кафедра педагогіки ,психології та менеджменту публікуються тези педагогів 

зарубіжних країн. 

 27 травня 2021 року науково-педагогічні працівники кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституті 

неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України взяли участь у 

Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Основні напрями 

розвитку інклюзивної освіти» (Республіка Казахстан). 

Міжнародна наукова співпраця Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти з АТ «Національний центр підвищення кваліфікації 

«Орлеу», Інститутом підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 

Жамбилській області (Республіка Казахстан) здійснюється з 2013 року в 

рамках меморандуму про співпрацю  
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У період з 20 по 28 червня 2021 року науково-педагогічні працівники 

кафедри ПП та М професорка Сидоренко В.В., доцентка Лукіянчук 

А.М.,старша викладачка  Харагірло В.Є. брали участь у програмі очного 

етапу міжнародного стажування «Інновації у сфері вищої, професійно-

технічної та фахової передвищої освіти в умовах цифрової трансформації» на 

базі Варненського вільного університету імені Чорноризця 

Храбра(м. Варна,Болгарія).  

 

Мета міжнародного стажування – підвищення рівня інтернаціоналізації 

та покращення якості міжнародного науково-дослідницького 

співробітництва; міжнародне стажування в контексті глобальних освітніх 

трендів розвитку науки, залучення до кращих світових освітніх практик; 

підвищення якості освіти у відповідності з міжнародними освітніми 

стандартами; підвищення конкурентоспроможності студентів, викладачів та 

вчених на внутрішньому та міжнародному ринку праці; інтеграція 

міжнародного / міжкультурного аспекту у викладання, дослідження і сервісні 

функції вищої, професійної та фахової передвищої освіти; професійний 

науковий дискурс. 

Програма стажування складалася з двох частин.  Позааудиторна або 

дистанційна частина стажування (з 20 травня 2021 р. по 20 червня 2021 р.) 

включала :  

Вивчення організаційної структури університету та програм підготовки 

через доступ до офіційного сайту університету 

 Ознайомлення з навчально-методичним забезпеченням. 

 Вивчення досвіду дистанційної освіти та проходження дистанційного 

курсу.  
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Робота з електронним бібліотечним фондом. Ознайомлення з 

віртуальними лекційними курсами викладачів університетів. 

 Підготовка публікації за обраним напрямом. 

 У рамках очного етапу міжнародного стажування науково-педагогічні 

працівники кафедри брали участь у запланованих програмою науково-

методичних  та позапрограмних заходах: 

 

19.06.2021 
• Участь у науковому семінарі «Потенціал науки вищої школи в розвитку 
економіки знань та системі наукових досліджень» (модератор – Марина Дей). 

 
20.06.2021 

• Участь у тренінгу «Безперервний професійний розвиток фахівців в умовах 
формальної, неформальної та інформальної освіти: ключові компетентності ті 
ресурси» (модератор – Анастасія Денисова). 

•  Участь у секційному засіданні «Практичні аспекти роботи прокуратури» 
(модератор – Роман Шестопалов). 
 

21.06.2021Участь у 

тренінгу «Селф-коучинг 

як технологія само 

лідерства та 

управління 

професійними змінами» 

(модератор – Алла 

Лукіянчук)  

Тренінг «Селф-коучинг 

як технологія 

самолідерства та 

управління 

професійними змінами» 

провела доцентка кафедри Лукіянчук А.М. Питання які розглядалися 

викликали особливе пожвавлення серед представників студентства. 

Обговорення питань лідерства, уміння самоорганізації а також управління 

змінами проходили дуже активно та зацікавили значну частину аудиторії. 

Тренінг проходив у формі діалогу між доповідачем та аудиторією, особливо 

гарячі дискусії були навколо теоретичного та практичного використання 

знань і умінь. 

Участь у майстер-класі «Створення сучасної інфраструктури 

інноваційного освітнього простору . Науковий менеджмент освітніх 

інновацій» модератор – Віра Харагірло).  
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Було представлено аналіз етапів 

організаційної діяльності щодо 

формування  інноваційного 

освітнього простору у закладі вищої 

освіти . Наведено організаційну 

структуру управління інноваційною 

освітньою діяльністю (на прикладі 

роботи  БІНПО) 

Визначено  складники  такої 

системи,: 

1)     інноваційна інфраструктура – 

сукупність закладів, організацій, 

установ, об’єднань, що займаються 

інноваційною діяльністю та надають 

послуги в її проведенні. До 

регіональної інноваційної освітньої 

інфраструктури відносимо  заклади 

освіти та науково-методичні 

установи, бібліотеки, інформаційні 

центри, організації, які у межах 

певної території мають спроможність  надати допомогу закладу освіти в 

реалізації інноваційних проектів; 

2)     інноваційний потенціал закладу освіти – сукупність науково-

методичних, матеріально-технічних, кадрових можливостей закладів. 

До внутрішніх належать такі можливості закладу освіти: 

• науково-методичні – наявність у закладі освіти бібліотечного фонду, 

інформаційно-ресурсного  банку даних про передовий педагогічний досвід, 

школи, (зокрема у БІНПО школа педагогічного коучингу, школа лідерів 

професійної освіти України, цифрова он-лайн Академія тощо) досягнення 

науки і техніки, нормативно-правову базу функціонування освітньої 

системи та інноваційної діяльності .; 

• матеріально-технічні – функціональна спроможність приміщень і території 

закладу технічне оснащення закладу освіти (наявність організаційної 

техніки, комп’ютерної бази, підключення до мережі Інтернет, інтерактивної 

дошки, аудіо-, відеоапаратури тощо); 

кадрові – наявність працівників відповідно до штатного розпису 

закладу освіти (забезпеченість науково-педагогічними працівниками, 

посадами психолога, соціального педагога тощо) 

 До зовнішніх – науково-методичні, матеріально-технічні, кадрові 

можливості та їх спрямованість на реалізацію інноваційних проектів 

кожного закладу освіти; 

3)     інноваційна  культура – складова інноваційного потенціалу, що 

характеризує рівень освітньої загальнокультурної, соціальної, психолого-

педагогічної підготовленості педагогів  до інноваційної діяльності. 



55 

 

 Інноваційну культуру розглядаємо як сформованість  мотивації до 

впровадження інновацій регіонального й локального рівнів, володіння 

знаннями про сучасні наукові досягнення, поінформованість про 

дослідно-експериментальну роботу та інноваційну діяльність закладів 

освіти України, області, району (міста), вміння проводити психолого-

педагогічні дослідження; 

4)     моніторинг інноваційної діяльності – систематичний збір, обробка, 

аналіз інформації про перебіг інноваційних процесів. Моніторинг 

інноваційної діяльності розуміємо як наявність на рівні регіону технологій 

проведення експертизи інноваційних проектів та результатів їх реалізації. 

Лише у своїй єдності описані компоненти  створюють цілісну систему, 

чітке функціонування якої  здатне породжувати (продукувати) нову якість у 

вигляді нових ідей та досвіду. 

 
 

• Участь у секційному засіданні 
«Практичні аспекти роботи 
прокуратури» (модератор – 
Роман Шестопалов).  
 
 

 

 

Делегація науково-

педагогічних працівників 

БІНПО  відвідала   Коледж 

туризму при Економічному університеті «COLLEDGE OF TOURISM – 

VARNA». Директорка коледжу, професорка Genka Raffalova розповіла про 

спеціальності, за якими готують фахівців 

у коледжі, ознайомила з умовами 

навчання у коледжі, особливостями 

організації освітнього процесу та 

перспективами працевлаштування 

випускників закладу освіти.  

 

22.06.2021 
• Участь в інтегрованому семінарі 

«Підсилення інтеграційних процесів науці 

вищої школи» (модератор – Марина Дей) 

• Ознайомлення із структурою,  

системою освітньої діяльності  та досвідом підготовки фахівців у Варненському 

вільному університеті імені Черноризця Храбра. 
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22 червня 2021 року науково-педагогічні працівники БІНПО приєдналися до 

роботи пленарного засідання міжнародного стажування, що відбувалося в 

стінах Варненського вільного університету імені Чорноризця Храбра.  

Пленарний день розпочався із 

знайомства з системою 

роботи Варненського 

університету, одного з 

найбільших у Болгарії 

приватних закладів вищої 

освіти. На прикладі досвіду 

роботи університету було 

представлено можливість 

ознайомитися з кращими 

світовими освітніми 

практиками та тенденціями 

розвитку сучасної науки. 

 У пленарному засіданні 

взяли участь науковці з Болгарії 

та України, обмінялись 

теоретичним і практичним 

досвідом підготовки фахівців, 

представили свої заклади 

освіти, долучились до дискусій з актуальних питань освіти, пов’язаних із 

практичними аспектами освітнього процесу, глобальними проблемами 

цифровізації освіти в умовах пандемії, низьким рівнем професійної 

комунікації майбутніх фахівців тощо. 

 Учасників міжнародного стажування привітав Саух Петро, академік, дійсний 

член  НАПН України,академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН 

України. 

Досвід роботи БІНПО 

презентувала Сидоренко 

Вікторія Вікторівна директорка 

інституту, докторка 

педагогічних наук,професорка. 

Акцент було зроблено на 

розгляді  інноваційної  системи 

роботи БІНПО за напрямами 

підготовки 

конкурентоспоможних фахівців 

вищої, фахової передвищої та 

професійної (професійно-

технічної) освіти. Основною метою доповіді була необхідність поділилась 

досвідом організації діяльності Інституту на засадах кластерного підходу,  

також були зазначено необхідність випереджувального підходу до 
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підвищення кваліфікації в умовах сталого розвитку, враховування вимог 

стейкхолдерів та роботодавців. 

 

23.06.2021 
• Участь у навчальній дискусії «Координація взаємодії держави, бізнесу і науки» 

(модератор – Марина Дей) 

 

24.06.2021 
• Участь у засіданні круглого столу «Теорія поколінь у практиці юриста» 

(модератор – Андрій Єрмоленко) 

24 червня доцент Єрмоленко 

А.Б. проводив круглий стіл 

«Особливості соціальної 

комунікації в контексті теорії 

поколінь». Розгляд проблем 

соціальної комунікації через 

призму теорії поколінь 

викликав у присутніх чимало 

запитань а також призвів до 

численних дискусій. Учасники круглого столу висловлювали свої особисті 

думки та ділилися враженнями та власним досвідом та сприйняттям 

особливостей розвитку поколінь.  
• Участь у практикумі «Практичні аспекти адміністративного судочинства в 

Україні» (модератор – Юлія Вишневська) 

• Відвідування Вищої школи менеджменту (Варна, Болгарія), ознайомлення із 

системою освітньої діяльності та досвідом підготовки фахівців для готельного та 

туристичного менеджменту 

 

24 червня науково-педагогічні 

працівники БІНПО відвідали Вищу 

школу менеджменту (м. Варна). Цей 

заклад освіти має одні з найвищих 

рейтингів серед якості освіти не 

тільки в Болгарії, а і серед закладів 

вищої освіти Європи. 



58 

 

У рамках двосторонньої зустрічі ректор Вищої школи менеджменту Теодор 

Радєєв презентував учасникам 

міжнародного стажування  

систему  підготовки фахівців у 

закладі освіти, акцентував 

увагу на кількості іноземних 

студентів, що навчається у 

закладі вищої освіти.  Було 

цікаво ознайомитись з досвідом 

роботи  закладу за освітніми  

грантами, навчальними 

планами,системою організації 

виробничої практики.   

Директорка БІНПО, докторка 

педагогічних наук, професорка Сидоренко Вікторія Вікторівна ознайомила 

болгарських колег з досвідом роботи БІНПО та звернула увагу на спільний 

досвід підготовки фахівців з менеджменту.  

За результатами зустрічі було 

підписано угоду про співпрацю між Вищою 

школою менеджменту та БІНПО. 

 25 червня учасники міжнародного 

стажування долучилися до міжнародної 

конференції у Варненському вільному 

університеті імені Чорноризця Храбра та до 

майстер-класу «Андрагогічні принципи 

підготовки сучасних фахівців вищої освіти: 

інноваційні форми, методи, технології», 

який провела кандидатка технічних наук, 

доцентка кафедри технологій навчання, 

охорони праці та дизайну БІНПО Віра 

Грядуща. 
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26 червня було 

підписано угоду про 

співпрацю між БІНПО та 

Варненським вільним 

університетом імені 

Чорноризця Храбра. 

Варненський вільний 

університет імені Черноризця 

Храбра – найбільший 

недержавний університет у 

Болгарії. Створений у 1991 

році. Університет є визнаним 

академічним центром, де навчаються болгарські та іноземні студенти в 

пріоритетних для держави галузях. В університеті навчаються понад 10 тисяч 

студентів за 60 програмами бакалаврату і магістратури та 27 акредитованими 

науково-дослідними програмами для підготовки аспірантів. 

27 червня 2021 року було підведено підсумки міжнародного 

стажування «Інновації у сфері вищої, професійно-технічної та фахової 

передвищої освіти в умовах цифрової трансформації», що проходило на базі 

Варненського вільного 

університету імені 

Чорноризця Храбра та 

офіційно вручено 

сертифікати учасника. 

 

 

 

 

Програма 

стажування передбачала 180 годин, із них: 60 годин аудиторної та 120 годин 

позааудиторної роботи, усього 6 ЄКТС-кредитів. 

 

Такі форми співпраці, як участь у міжнародних семінарах та 

конференціях, наукове стажування педагогів за кордоном, участь у 

міжнародних  проєктах, що передбачають впровадження інноваційних 

методів організації освітнього процесу  – все це сприятиме входженню  

нашого закладу у світовий освітній простір. 

Протягом 2021 року наукові працівники кафедри проходили підвищення 

кваліфікації та міжнародне стажування (Сертифікати прікріплено). 

 

Грозний І.С full time partisipaiting in a vorking visit conducted as part of the 

Cognitive technologies project of the Katamaran program of the Polish National 

agency  for academic Exhange  from 3.06.21 to 10.06.21. 180 hours (5 ECTS). 
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Рудич О.О.  проходила програму міжнародного стажування за програмою 

підвищення кваліфікації «Фандрейзінг та організація проектної діяльності в 

закладах освіти : Європейський досвід» для педагогічних та науково-

педагогічних працівників від 11.09.21  по 17.10. 21   180 год / 6 кредитів ECTS. 

 

Фархшатова О.В. проходила програму міжнародного стажування за 

програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзінг та організація проектної 

діяльності в закладах освіти : Європейський досвід» для педагогічних та 

науково-педагогічних працівників від 11.09.21  по 17.10. 21   180 год / 6 

кредитів ECTS. 

Сидоренко В.В. ,Лукіянчук А.М.,Горошкова Л.А. ,Харагірло В.Є. 

пройшли курси підвищення кваліфікації на базі Запорізького національного 

університету з 14 грудня 2020 року по 19 лютого 2021 року обсяг 180 год(6 

кредитів ЄКТС) 

 

6.1. Основні заходи, організовані викладачами кафедри 

У 2021 року згідно плану роботи кафедри організовано і проведено 

наступні масові науково-практичні заходи: 

 

Заходи: Тема Термін Модератор 

 1 Еducational Space «Удосконалення сучасних 

моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти в умовах сталого 

розвитку» 

21 квітня 

2021 року 

професор 

Горошкова Л.А., 

ст.викл. Харагірло 

В.Є., Денисова 

А.В. 

2 Науково-практичній захід «Жива 

бібліотека» 

22 жовтня 

2021 р. 

ст. викл.Харагірло 

В.Є. , доцентка 

Торба Н.Г. 

3 Всеукраїнський Open Space «Мобінг і 

булінг: дві сторони одного процесу» 

11  лютого 

2021 року 

доцентка 

А.М. Лукьянчук 

4 Всеукраїнський Open Space «Розвиток 

лідерських якостей працівників освіти в 

умовах реформування галузі» 

10 

листопада 

2021 року 

доцентка 

О.О. Рудич 

5 Регіональна педагогічна студія: «Соціальне 

становлення особистості в умовах 

суспільних трансформацій: наукові підходи 

та сучасні практики». 

29 квітня 

2021 року 

ст. викл.Харагірло 

В.Є. 

6 Регіональний науково-практичній захід 

Світове кафе (The world cafe) «Технології 

створення інноваційного освітнього 

простору» 

28 жовтня 

2021 р. 

ст. викл.Харагірло 

В.Є. 

7 Регіональний круглий стіл «Шляхи 

розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогів ЗП(ПТ)О» 

27 травня 

2021 року 

доцентка 

Верченко Н.В. 
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7. ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ ТА РЕЙТИНГ НПП КАФЕДРИ 

№ 

п/п 
посада ПІП 

п
о
к
аз

н
и

к
 

р
ей

ти
н

г 

п
р
и

м
іт

к
и

 

1.  
професор 

(внутрішній 

сумісник) 

Сидоренко Вікторія Вікторівна 5,4 1  

2.  
професор 

(зовнішній 

сумісник) 

Горошкова Лідія Анатоліївна 2,84 2  

3.  
завідувач 

кафедри 
Грозний Ігор Сергійович 1,67 3  

4.  старший 

викладач 
Харагірло Віра Єгорівна 1,3 4  

5.  
професор 

(зовнішній 

сумісник) 

Алейнікова Олена Володимирівна 1,2 5  

6.  професор Максимов Микола Володимирович 1,1 6  

7.  доцент Торба Наталія Григорівна 1,01 7  

8.  
доцент 

(внутрішній 

сумісник) 

Лукіянчук Алла Миколаївна 1,01 7  

9.  доцент Рудич Оксана Олександрівна 1,01 7  

10.  

старший 

викладач 

(зовнішній 

сумісник) 

Баркар Вікторія Іванівна 1 8  

11.  доцент Фархшатова Ольга Василівна 0,8 9  

12.  
старший 

викладач 
Бабченко Наталія Василівна 0,8 9  
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Кафедра ПП та М 1,6   

 

8. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ 

Протягом 2021 року було проведено 11 засідань кафедри, на яких 

розглядались питання, що відповідають плану роботи кафедри ППтаМ. 

Обговорювалися питання щодо вдосконалення навчального процесу, виконання 

НДР викладачами кафедри, розробку електронних навчально-методичних 

комплексів, виконання індивідуальних планів викладачами кафедри, видання 

публікацій, організації Регіонального навчально-практичного семінару, стан 

дисципліни на кафедрі тощо. 

№ 

з/п  

Основні питання, що виносяться на обговорення  Відповідальні  

Засідання 1 (січень) 

1.  Обговорення та затвердження індивідуальних 

планів роботи науково-педагогічних працівників 

кафедри на 2021р. 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники 

2.  Про обговорення та затвердження оновлених 

робочих навчальних програм, вибіркових та 

авторських спецкурсів на 2021 р. 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники 

3.  Про розподіл навчального навантаження 

науково-педагогічних працівників кафедри на 

2021 рік. 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники 

4.  Про стан готовності науково-методичного 

забезпечення та електронних навчальних 

комплексів для проведення занять за 

дистанційною формою навчання та діяльність 

кафедри ПП та М щодо реалізації І-етапу 

Концепції реалізації державної політики у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти 

«Сучасна професійна (професійно-технічна) 

освіта» на період до 2027 року. 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники 

5. Про організацію профорієнтаційної роботи 

працівників кафедри в 2021 р. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

6. Затвердження науково-(навчально)-методичних 

матеріалів 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

Засідання 2 (лютий) 
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1.  Обговорення методологічного семінар: 

«Механізм оформлення свідоцтв про реєстрацію 

авторського права» 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники 

2. Оцінка ефективності умов розвитку та моделі 

психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі 

безперервної професійної освіти. 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники 

3. Про ресурс кафедри в Електронній бібліотеці 

НАПН України, індекси цитування науковців 

кафедри 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники 

4 Затвердження РНП Спецкурсу «Педагогічний 

коучинг в системі підготовки 

конкурентоспроможного педагога П(ПТ)О» та 

Робочого зошиту для Спецкурсу «Педагогічний 

коучинг в системі підготовки 

конкурентоспроможного педагога П(ПТ)О» 

 

Засідання 3 (березень) 

1.  Забезпечення якості освітнього процесу на 

курсах підвищення кваліфікації за різними 

моделями і формами навчання. 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники 

2.  Про організацію та проведення регіональних 

науково-практичних семінарів кафедр 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники 

3. Про організацію співпраці кафедри з 

ключовими стейкхолдерами з метою 

удосконалення психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників. 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники 

Засідання 4 (квітень) 

1.  Дискусійна панель: Інновації в освіті: інтеграція 

науки і практики  

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники 

2.  Про науково-методичний рівень проведення  

занять викладачами кафедри (за результатами 

взаємовідвідування занять ) 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники 

Засідання 5 (травень) 

1.  Інформаційний дайджест наукових публікацій за 

напрямом науково-дослідної роботи кафедри 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 
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працівники 

2.  Аналіз виконання науково-дослідної роботи 
кафедри «Умови розвитку психолого-
педагогічної компетентності педагогічних 
працівників ЗП(ПТ)О  в системі неперервної 
професійної освіти» 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники 

Засідання 6 (червень) 

1.  Про стан виконання індивідуальних планів 

науково-педагогічними працівниками кафедри 

за I півріччя 2021 р. 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники 

2.  Аналіз навчальної, методичної, наукової  роботи 

кафедри за І -півріччя 2021 р. 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники 

3. Аналіз рейтингу науково-педагогічних 

працівників кафедри  за І- півріччя 2021 рік. 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники 

Засідання 7 (вересень) 

1.  Про організацію та проведення Всеукраїнської 

Open Access «Розвиток лідерських якостей 

працівників освіти в умовах реформування 

галузі» 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники 

2 Затвердження навчально-методичного посібника 

«Інноваційні педагогічні технології у 

професійній діяльності педагогів ЗП(ПТ)О» 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники 

3 Перспективи розвитку міжнародного 

співробітництва у системі безперервної 

професійної освіти 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники 

4 Пропагування принципів академічної 

доброчесності в освітньому процесі та науковій 

діяльності 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники 

5. Затвердження освітньо-професійних програм 

«Управління навчальним закладом» та 

«Адміністративний менеджмент» 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники 

6. Проведення оцінювання професійного рівня та 

відбір претендентів на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників 

кафедри психології, педагогіки та менеджменту 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники 
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Засідання 8 (жовтень) 

1.  Обговорення та затвердження оновлених 

робочих навчальних програм вибіркових та 

авторських спецкурсів працівників кафедри на 

2021 р. (ІІ півріччя). 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники 

2.  Про обговорення та затвердження 

індивідуальних планів нових науково-

педагогічних працівників кафедри на 2021 р. (ІІ 

півріччя). 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники 

3.   

Обговорення відкритого заняття Торби Н.Г. 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники 

Засідання 9 (листопад) 

1.  Вибір підсумкової роботи для участі у конкурсі 

БІНПО «Краща підсумкова робота 2021». 

Науково-педагогічні 

працівники 

2. Про стан виконання підтеми науково-дослідної 

роботи кафедри. 

Завідувач кафедри 

І.С. Грозний,  

 

Засідання 10 (листопад) 

1 Обговорення відкритого заняття професорки 

Сидоренко В.В.  

 

Завідувач кафедри 

І.С. Грозний,  

 

2 Обговорення та затвердження методичних 

вказівок 

 

Завідувач кафедри 

І.С. Грозний,  

 

Засідання 11 (грудень) 

1.  Розглянули та рекомендували до затвердження 

Вченою радою методичні рекомендації до 

виконання курсових робіт з дисципліни 

"Педагогіка вищої школи" для здобувачів вищої 

освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні 

науки заочної форми навчання / упорядник В.С. 

Кулішов.Біла Церква: БІНПО, 2021, 25 с.  

 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2.  Затвердження звіту про роботу кафедри в 2021р.  

 

Рейтинг науково-педагогічних працівників. 

Цільові показники кафедри у 2021 році. 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники  
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3 Затвердили РНП змістових модулів і спецкурсів.  

4.  Затвердження звіту з підтеми науково-дослідної 

роботи інституту за 2021 рік  

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники  

5.  Розглянуто та рекомендовано до затвердження 

Вченою радою колективну монографію на тему 

"Удосконалення сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти в 

умовах сталого розвитку:: В. Сидоренко, Л. 

Горошкова, А. Єрмоленко, В. Грядуща, А. 

Денисова / за науковою редакцією доктора 

педагогічних наук В.В. Сидоренко, 2021. 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники  

6.  Затвердили звіти НПП педагогічних працівників 

кафедри. 

 

Завідувач кафедри  

І.С. Грозний,  

науково-педагогічні 

працівники  

7.  Затвердження плану роботи кафедри на 2022 рік  Науково-педагогічні 

працівники  

 

9. ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ 

 
Науково-

педагогічний 

працівник 

Категорія 

слухачів 

Дата та форма 

заняття 
Тема заняття 

Торба Н.Г. , 

к.пс.н., доцентка 

Майстри 

виробничого 

навчання 

27 вересня 2021 р. о 

13:30 
в режимі он-лайн на 

платформі Teams, 
група З-ІІІ-47М 

Педагогічні технології в 

професійній діяльності 

майстра виробничого 

навчання (онлайн)ЗМ 5 
Інноваційні технології в  

професійній діяльності 

майстра виробничого 

навчання онлайн.  

Сидоренко В.В., 

д.пед.н., проф. 

Майстри 

виробничого 

навчання 

9 листопада 2021 

року о 12:00 на 

платформі 

Microsoft Teams, 

група Д-ХІ-53 

«Лідерство змін та 

організаційна культура 

менеджера освіти» (ЗМ 2 

«Менеджмент і лідерство 

в освіті дорослих» для 

слухачів «Школи лідерів 

професійної освіти» 
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10. НАУКОВІ СТАТТІ У НАУКОМЕТРИЧНИХ ТА 

ЗАКОРДОННИХ (ВІТЧИЗНЯНИХ) ВИДАННЯХ 

КАФЕДРИ ПП ТА М 

за 2021 рік 

 

Наукові публікації у наукометрічних виданнях: 

 

1. Econometric analysis of the national economy sustainable development based on 

environmental Kuznets curve by Lidia Horoshkova; Ievgen Khlobystov; Serhiy 

Kozmenko; Victoriya Trofymchuk. International Journal of Global Environmental 

Issues (IJGENVI), Vol. 19, No. 1/2/3, 2020 (Published online: 30 Apr 2021) *  

DOI: 10.1504/IJGENVI.2020.114870 

 

2. Dynamic balance of natural resource use aimed at national economy`s 

sustainable development (the case of coal mining adaptive modelling)  

L. Horoshkova , Ie. Khlobystov, V. Trysnyuk  XIV International Scientific 

Conference «Geoinformatics 2020». 11-14 May 2021, Kiev, Ukraine. Publisher: 

European Association of Geoscientists & Engineers. Source: Conference 

Proceedings, Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2021, May 2021  

 

3. Modeling of dangerous processes of natural and man-made disasters  

V. Trysnyuk, T. Trysnyuk,I. Radchuk, L. Horoshkova, Іe. Khlobystov, Y. Nagorny  

XIV International Scientific Conference «Geoinformatics 2020». 11-14 May 2021, 

Kiev, Ukraine. Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers. 

Source: Conference Proceedings, Geoinformatics: Theoretical and Applied 

Aspects 2021, May 2021. 

 

4. GIS technologies for monitoring forest plantations  

V. Trysnyuk, О.Demydenko, T. Trysnyuk, L. Horoshkova, Іe. Khlobystov, Y. 

Holovan  XIV International Scientific Conference «Geoinformatics 2020». 11-14 

May 2021, Kiev, Ukraine. Publisher: European Association of Geoscientists & 

Engineers. Source: Conference Proceedings, Geoinformatics: Theoretical and 

Applied Aspects 2021, May 2021. 

 

5. Economic and mathematical modelling of sustainable extractionof natural 

resources  Ie. Khlobystov, L. Horoshkova, D. , O. Tarasenko , L. Filipishyna  

XIV International Scientific Conference «Geoinformatics 2020». 11-14 May 2021, 

Kiev, Ukraine. Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers. 

Source: Conference Proceedings, Geoinformatics: Theoretical and Applied 

Aspects 2021, May 2021. 
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6. Menshov, O., Kruglov, O., Vyzhva, S., Horoshkova L., Pereira P., Pastushenko, 

T., Dindaroglu, T. Landscape Position Effects on Magnetic Properties of Soils in 

the Agricultural Land Pechenigy, UkraineЮ rth Systems and Environment, 2021  

http://link.springer.com/article/10.1007/s41748-021-00240-7  

https://rdcu.be/cmRIU 

 

7. 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/eea.v39i9.5798 

 

8. 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 

 
9. 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/eea.v39i9.5774 

 

Монографії 

1. Collective Scientific Monograph Designing an Individual Trajectory of 

Educator’s Professional Development in the Context of the Concept of «Lifelong 

Learning»  

Authors of the monograph: Borshchenko V., Bukhovets B., Dikhtyarenko S., 

Dolinskyi В., Fasolia N., Galushko L., Gulbs O., Hasai Y., Kapinus N., Klymova 

V., Kobets O., Kovalenko O., Lavrut O., Malieieva O., Matsokina N., Meleshko 

L., Oliinyk O., Pischel O., Pogorelova O., Poul V., Salahub L., Sheredeka G., 

Shynhof I., Soldatenko M., Talbot C., Todorova V., Torba N., Tyshakova L., 

Yatsenko T., Zaritskyi O., Zavhorodnia N.  

«Development and self-development of teacher’s professional skills in modern 

conditions»  

B. Shneider (ed.). Dallas: USA: Primedia eLaunch LLC. 2021.P 165-182.  

ISBN 978-1-63848-592-6  

. UDC 37.091.12:005.963(082) 

 

https://rdcu.be/cmRIU
https://doi.org/10.25115/eea.v39i9.5798
https://doi.org/10.25115/eea.v39i9.5774
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2. 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  

 

3.Сидоренко В.В. Науковий і методичний супровід — базова умова 

модернізації 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/726223/  

 

4. Ковальчук В. І. Підготовка фахівців автотранспортного профілю в 

умовах цифровізації / В. І. Ковальчук, В. В. Сорока // Pedagogical concept and 
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