
1 
 

          
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОСВІТИ 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ 

засідання Вченої ради 

Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти 

 

 

29 червня 2021 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біла Церква – 2021 

 



2 
 

2. Про хід та проміжні результати виконання підтеми НДР кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту «Умови розвитку психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в 

системі безперервної професійної освіти».  

 

В.о. завідувача кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

Харагірло Віра Єгорівна. 

Доповідач повідомила про те, що кафедра виконує науково-дослідну 

роботу у межах загальної теми НДР БІНПО «Удосконалення сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування 

та розвитку професійної компетентності» (РК №011U002381) (РК 

№011U002381) , яка затверджена протоколом Вченої ради ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»  №  12   від   21.11.2016 р. та протоколом Вченої ради 

Білоцерківського  інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України № 1 від 25.01.2017 р. 

Термін виконання: з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2021року. 

До виконання НДР  залучено 9 наукових та науково-педагогічних 

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

старших викладача без наукового ступеня. Педагогічний напрямок науково-

дослідної роботи кафедри ПП та М торкається проблем, спрямованих на новий 

тип гуманістично-інноваційної освіти, її конкурентоспроможність у 

європейському та світовому освітньому просторі, формування покоління 

молоді, здатного робити особистісний вибір, набувати вмінь, навичок 

продуктивної та творчої праці. Психологічний напрямок охоплює велику 

кількість проблем, які стосуються, перш за все, питань створення позитивного 

соціально-психологічного клімату. Саме тому необхідною умовою для 

досягнення поставленої мети є впровадження методів корекції соціальних 

стосунків, розвиток соціально-перцептивного інтелекту педагогічних 

працівників, навичок рефлексії та самоаналізу, загальної комунікативної 

культури, вміння саморегулювати емоційний стан, що забезпечує подолання 

конфліктів серед педагогів і учнів ЗП(ПТ)О. 

Науковий інтерес кафедри до означеної проблеми охоплює декілька 

напрямів, які входять до структури моделі розвитку особистості педагогічного 

працівника ЗП(ПТ)О.  

Експериментально-дослідна діяльність кафедри ПП та М у 2020 році 

спрямована на розробку та експериментальну перевірку моделі розвитку 

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

системі безперервної професійної освіти.   

Для проведення контрольного експерименту було створено 6 

експериментальних груп на базі НМЦ ПТО Дніпропетровської, Київської, 

Кіровоградської, Рівненської, Херсонської областей. 

Віра Єгорівна зазначила, що  науково-педагогічні працівники кафедри 

розробили інноваційну модель підвищення кваліфікації  - Школа педагогічного 

коучингу. 
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 З метою організації роботи з експериментальною групою у листопаді  

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

створено Школу педагогічного коучингу на базі НМЦ ПТО Рівненської області 

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

педагогічного коучингу в системі післядипломної освіти», експериментальну 

навчальну програму розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників в системі неперервної професійної освіти, ці 

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

від 28 грудня 2017р. ).  

Робоча навчальна програма віртуальної школи педагогічного коучингу 

розроблена на основі освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації 

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

Робоча навчальна програма розроблена для розвитку психолого-

педагогічної компетентності слухачів школи педагогічного коучингу в межах  

проведення науково-дослідної роботи кафедри на базі Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти та НМЦ ПТО у Рівненській області. 

Актуальність підвищення кваліфікації для даної категорії слухачів 

полягає у необхідності розвитку їх ключових компетентностей для 

забезпечення і реалізації освітньої політики держави у галузі професійної 

(професійно-технічної) освіти.  

Дана робоча програма містить науково-обґрунтований зміст для 

професійного саморозвитку педагога, спрямована на оновлення та поглиблення 

професійних знань і умінь, які забезпечують виконання професійно-

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

Продуктивнсть діяльності Школи педагогічного коучингу для підготовки 

інноваційного, вмотивованого, конкурентоспроможного педагога професійної 

освіти підтверджено такими показники проведеного вступного та заключного 

моніторингу: 

 збільшення у педагогів професійної стресостійкості до змін, 

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

• підвищення мотивації до безперервного професійного розвитку, який 

став системним, цілеспрямованим для реалізації власних проєктів (програм) за 

індивідуальною освітньою  траєкторією (на 68%); 

• збільшення кількості професійних ініціатив, інноваційних навчально-

методичних продуктів у формі авторських персонал-технологій, методів 

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

• збільшення активності педагогів у заходах міжкурсового періоду, 

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

• активна участь у професійних змаганнях, турнірах, фестивалях, форумах 

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

проєктах на регіональному, всеукраїнському рівнях (збільшено на 27 %) 

У теперішній час кафедра впроваджує інноваційну модель підвищення 

кваліфікації у освітню діяльність БІНПО. 
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Розроблено програму підвищення кваліфікації із застосуванням 

технологій педагогічного коучингу за дистанційної формою навчання (на 75 та 

45 годин) 

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

технічної) освіти 34 педагогічних працівники Дніпропетровської області 

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

ПТО,майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної 

підготовки ДПТНЗ  «Дніпровський центр професійної освіти» (директор 

Логвіненко В.Д.),педагогічні працівники ВПУ-17(директор Терентьєв 

М.В.) пройшли навчання у Школі педагогічного коучингу, набули нові знання, 

здобули додаткові фахові компетентності. 

Основна роль Школи педагогічного коучингу полягає в наданні адресної 

допомоги окремому педагогу, пропагуванні кращих освітніх практик з метою 

вирішення існуючих професійних проблем, стимулюванні та підтримці творчих 

потенційних можливостей, а також формуванні настанов на саморозвиток 

фахівця в професійній діяльності.  

Під модеруванням наукового консультанта школи  докторки  

педагогічних наук,професорки кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

Сидоренко В.В. розроблено Положення «Про школу педагогічного коучингу 

в системі післядипломної освіти, що регламентує її роботу, визначає 

нормативно-правові, організаційно-змістові, науково-методичні засади 

функціонування. 

Розроблено та успішно апробовано Експериментальну навчальну 

програму розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників в системі професійної освіти, що містить науково-обґрунтований 

зміст для безперервного професійного саморозвитку і самовдосконалення 

педагога впродовж життя за допомогою коучингових та селф-коучингових 

технологій та спрямована на набуття педагогами нових професійних знань, 

розвиток додаткових фахових компетентностей, які забезпечують успішне 

виконання нових професійних ролей та функцій. 

Формами організації роботи Школи стали чотири коучинг-сесії, які 

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

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

підготовки конкурентоспроможного педагога П(ПТ)О (фасилітатори 

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

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

ІІІ Механізми управління власним станом та поведінкою (фасилітатор 

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

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

 Слухачі школи відзначили інноваційній ,насичений креативними ідеями 

майстер-клас директорки БІНПО Сидоренко Вікторії Вікторівни «Селф-

коучинг як технологія самолідерства та управління професійними 

змінами», психологічний тренінг кандидатки психологічних наук, доцентки 

Торби Наталії Григорівни «Подолання конфліктів в освітньому середовищі», 

що передбачав розвиток конфліктологічної компетентності учасників, 
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активізацію діалогічного потенціалу і формування інструментального 

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

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

Єгорівни «Застосування технологій педагогічного коучингу в освітньому 

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

емоційного стимулювання). 

Для слухачів Школи  розроблено питання, що виносяться на коучинг-

сесії, індивідуальні завдання відповідно до проведеного моніторингу, 

методичні рекомендації щодо планування й реалізації проектів професійного 

розвитку, матеріали для моніторингу професійного розвитку (тести, 

діагностики, анкети, бліц-опитування тощо). Усі матеріали плануємо  об’єднати  

в цифровий навчально-методичні комплекс. 

Застосовувалось дистанційне консультування, що проводилось як 

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

На освітній платформі БІНПО «Профосвіта» постійно діяв 

консультаційний пункт Віртуальної школи педагогічного коучингу. 

Для організації самостійної роботи учасників школи було розроблено й 

апробовано Робочий зошит «Педагогічний коучинг як технологія підготовки 

майбутніх кваліфікованих робітників».  

Учасники успішно розробили та захистили індивідуальні проєкти за 

темою «Проєктування та реалізація власної траєкторії професійного 

успіху», підготовка проєктів створює умови для самовдосконалення у 

найближчій та подальшій перспективах, підвищує мотивацію тих, хто 

навчається.  

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

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

Відгуки слухачів та ключових стейкхолдерів  про підвищення кваліфікації у 

Школі педагогічного коучингу позитивні. (Подяка слухачів Школи 

педагогічного коучингу  Презідентові НАПН Креміню В.Г) 

Слухачі школи педагогічного коучингу приймають активну участь у 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних семінарах та 

конференціях, які організовує кафедра ПП та М. 

Таким чином, в результаті проведення НДР : Наукова новизна і 

теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що: 

- уперше теоретично обґрунтовано  та  експеріментально перевірено   

структурно-функціональну  модель розвитку психолого-педагогічної  

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

Визначено,що значущими складниками  психолого-педагогічної 

компетентності є мотивація розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, розвиток готовності педагогічних 

працівників до інноваційної діяльності,  професійний  розвиток майстрів 

виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичного навчання; 

конфліктологічна компетентність педагогічних працівників. 

 Уточнено зміст понять: модель розвитку психолого-педагогічної 

компетентності, мотивація розвитку психолого-педагогічної компетентності 
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педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, розвиток готовності педагогічних 

працівників до інноваційної діяльності,  професійний  розвиток майстрів 

виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичного навчання; 

конфліктологічна компетентність педагогічних працівників у системі 

професійної(професійно-техніної) освіти. 

Зазначено що продуктивна результативність професійної діяльності 

педагогічних працівників забезпечується шляхом створення сприятливих умов 

розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогів у межах інтеграції в 

європейський освітній простір. 

 Експериментально доведено що зазначені умови розвитку психолого-

педагогічної компетентності,зокрема: 

1.Змістовне забезпечення розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О на курсах підвищення 

кваліфікації  

2.Застосування електронного навчально-методичного комплексу в 

процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

3. Застосування технологій педагогічного коучингу (створення Школи 

педагогічного коучингу ) 

4.Залучення педагогічних працівників до участі у науково-практичних 

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

тренінги, майстер-класи тощо) 

 сприятиме оптимізації та підвищенню ефективності освітнього процесу у 

системі безперервної професійної  освіти. 

Уперше у системі професійної (професійно-технічної) освіти 

започатковано застосування технологій педагогічного коучингу. 

Уперше розроблено та експериментально перевірено робочу навчальну  

програму Школи педагогічного коучингу. 

Визначено продуктивнсть діяльності Школи педагогічного коучингу для 

підготовки інноваційного, вмотивованого, конкурентоспроможного педагога 

професійної освіти . 

 Практичне значення одержаних результатів. 

 На основі результатів дослідження розроблено та апробовано  програми 

спецкурсів для слухачів Школи педагогічного коучингу  що спрямовані на 

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

В процесі виконання НДР розроблено 11 навчально-методичних 

посібників,програмно-методичних комплексів та методичних рекомендацій,а 

саме: 

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

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

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

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

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

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

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

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

розвитку особистості майбутнього кваліфікованого робітника: навчально-

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

155 с.  

5. Лукіянчук А.М. Мотивація професійної діяльності педагогічних 

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

УМО, 2020. – 46 с. 

6. Практичний порадник до виконання підсумкових випускних робіт 

за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (категорія 

слухачів: майстри  виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної 

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

Церква : БІНПО УМО, 2020. –  81с. 

7. Сидоренко Вікторія. Професійний розвиток фахівців в умовах 

формальної, неформальної та інформальної освіти: ключові компетентності і 

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

(перемога на Міжнародній виставці). 

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

компетентностей педагога фахової передвищої освіти в умовах діджиталізації: 

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

А.Денисова, В. Кулішов, О.Ковальчук / за науковою редакцією доктора 

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

Міжнародній виставці). 

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

професійного розвитку педагога Нової української школи: спецкурс / Вікторія 

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

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

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

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

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

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

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

92с. 

Апробація результатів дослідження. Основні методологічні, теоретичні, 

методичні результати і концептуальні положення дослідження обговорювалися 

на  міжнародних  та Усеукраїнських конференціях, круглих столах,майстер-

класах тощо. 

Результати НДР оприлюднені на міжнародних, науково-практичних, 

науково-методичних конференціях, конгресах, проектах, семінарах різного 

рівня, зокрема 17 міжнародних,, 5 Усеукраїнських  науково-практичних 

конференцій. 

За результатами НДР надруковано 56 наукових  статтей ,у тому чіслі 

scopus або web of science core collection – 12, у фахових  виданнях - 20, статті у 

міжнародних виданнях -2, тези міжнародних конференцій  - 17, тези 

Усеукраїнських конференцій  - 5. 

https://lib.iitta.gov.ua/720149/
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Упровадження НДР – у 2021 році  планується впровадження технологій  

педагогічного коучингу  у систему підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О, 

 

2) Кулішов Володимир Сергійович доцент кафедри методики професійної 

освіти та соціально-гуманітарних дисциплін,голова експертної комісії, який 

повідомив, що працювала експертна комісія у складі: Володимира Сергійовича 

Кулішова, доцента кафедри методики професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін (голова комісії), Володимира Андрійовича Мандрагелі, 

професора кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін; Інги Вікторівни Уряднікової, доцентки кафедри технологій 

навчання, охорони праці та дизайну, зазначають, що: 

1. Кафедра педагогіки, психології та менеджменту виконує науково-

дослідну роботу на тему «Умови розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі 

безперервної  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. 

2. Відповідно до проміжних результатів виконання підтеми НДР 

науково-педагогічними працівниками кафедри педагогіки, психології 

та менеджменту у 2020 році здійснено організаційні заходи щодо 

проведення контрольного  етапу дослідження, розроблено та 

проведено апробацію структурно-функціональної моделі розвитку 

психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О в системі безперервної  професійної освіти, основними 

складовими якої визначено: 

 концептуально-методологічний блок; 

 цільовий блок; 

 змістовний блок; 

 оцінно-рефлексивний блок. 

3. Узагальнено результати роботи школи педагогічного коучингу, як 

інноваційної компетентнісно-зорієнтованої моделі підвищення 

кваліфікації, зокрема:  

 закінчено апробацію Робочої  навчальної програми школи педагогічного 

коучингу, що  була  розроблена на основі освітньо-професійної програми 

підвищення кваліфікації за напрямом 01/Освіта/Педагогіка відповідно до 

навчально-тематичного плану; 
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 для організації самостійного етапу слухачів школи педагогічного 

коучингу розроблено робочий зошит слухача школи педагогічного 

коучингу «Розвиток психолого-педагогічної компетентності»; 

   слухачі школи педагогічного коучингу у січні-березні 2020 року 

виконували самостійний проєкт «Проектування власної траєкторії 

професійного розвитку»; 

 продуктивність діяльності школи педагогічного коучингу для підготовки 

інноваційного, вмотивованого, конкурентоспроможного педагога 

професійної освіти підтверджено низкою показників (збільшення у 

педагогів професійної стресостійкості, підвищення мотивації до 

безперервного професійного розвитку, збільшення кількості професійних 

ініціатив, збільшення активності педагогів у заходах міжкурсового 

періоду, активніша участь у професійних змаганнях, тощо). 

4. У рамках виконання НДР розроблено комплексно-методичне 

забезпечення самостійної роботи слухачів курсів підвищення 

кваліфікації, зокрема: 

 на платформі https://profosvita.org створено власний ресурс кафедри за 

посиланням https://profosvita.org/course/view.php?id=334, де розміщено 

літопис кафедри, програми вибіркових спецкурсів, навчально-методичні 

посібники викладачів кафедри та власну рубрику «Школа педагогічного 

коучингу; 

 для забезпечення якості освітнього процесу на дистанційному етапі 

науково-педагогічними працівники кафедри розроблено 6 навчально-

методичних посібників що спрямовані на розвиток психолого-

педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, 1 

порадник по виконанню підсумкових випускних робіт; 

 до кожного модуля кафедри розроблено навчально-методичний комплекс 

на паперових носіях та електронний  навчальний комплекс, який містить 

тексти лекцій, завдання до семінарських і практичних занять, тематику 

підсумкових випускних робіт, методичні рекомендації для виконання 

самостійної роботи, тести для самоперевірки знань, питання до екзамену 

(для слухачів очної форми), глосарій, список рекомендованої літератури, 

тощо. 

5. За результатами виконання НДР кафедрою педагогіки, психології та 

менеджменту у 2020 році проведено ряд науково-практичних заходів, 

зокрема – 1 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 1 

Усеукраїнський науково-практичний семінар, 1 Регіональний науково-

практичний семінар, 5 засідань круглих столів, 6 майстер-класів. 

6. За 2020 рік за результатами виконання НДР науково-педагогічними 

працівниками кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

опубліковано: 

 11 наукових статей у виданнях, що індексуються у наукометричних 

базах Scopus та Web of Sciences; 

 16 статей у наукових фахових виданнях; 

 27 праць у матеріалах міжнародних конференцій; 

https://profosvita.org/
https://profosvita.org/course/view.php?id=334
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 8 праць у матеріалах усеукраїнських конференцій; 

 13 навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій. 

3) Горошкова Лідія Анатоліївна,  яка вказала на те, що важливо результати НДР 

враховувати у подальших дослідженнях. 

 

3. Аналіз роботи інституту за перше півріччя 2021 р.: освітні 

виклики, основні результати, інновації і перспективи 

 

Діяльність БІНПО організовано на засадах кластерного підході. Основні 

кластери це: освітній кластер кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту, технологій навчання, охорони праці та дизайну, навчального 

відділу, відділу сучасних технологій виробництва, наукової бібліотеки. 

Науково-педагогічні працівники кафедр створюють інноваційне освітнє 

середовище, що мотивує слухачів та здобувачів вищої освіти до навчання та 

плідної комунікації, обміну досвідом роботи у тому числі у віртуальному 

просторі. Станом на 20.06.2021 р., у БІНПО всього 29 науково-педагогічних 

працівників. З них: на посаді професора - 7 чол., на посаді доцента - 11 чол., 

на посаді ст. викладача - 9 чол., на посаді викладача - 2 чол. 

1. ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР КАФЕДРИ МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 

2. ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ, 

ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ДИЗАЙНУ 

3. ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ 

 

У 2021 році колективом БІНПО організовано і проведено  9 масових 

наукових заходів: міжнародна конференція -1, усеукраїнський Оpen-Space-

1, усеукраїнська конференція – 1, участь у роботі міжнародних виставок – 

2, регіональні науково-практичні семінари – 2, інше – 2 (круглих столів – 1, 

педагогічна студія – 1). 

Упродовж першого півріччя 2021 року організовано та проведено міжнародні 

та всеукраїнські наукові заходи: 

 Усеукраїнський Open Space «Мобінг і булінг: дві сторони одного 

процесу» (11 лютого 2021 року) на базі Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти відбувся. 

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. 
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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.  

 

 Еducational space 

«Удосконалення 

сучасних моделей 

підвищення 

кваліфікації 

педагогів 

професійної освіти в 

умовах сталого 

розвитку» (21 квітня 2021 року ). У рамках роботи Дванадцятої 

міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти». 

У роботі взяли участь науково-педагогічні, 

педагоги професійної і фахової передвищої 

освіти, управлінці, здобувачі освіти, 

роботодавці з Білої 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»;  
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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».  

101 точка підключення в середовищі Google Meet, 

синхронна трансляція на YouTube-каналі (176 

учасників), неймовірна активність у чаті, численні 

коментарі та слова щирого захоплення від замовників (споживачів) освітніх 

послуг мотивують та надихають колектив БІНПО на організацію подібних 

заходів. 

 Віртуальна екскурсія «Особливості організації трудових 

відносин і охорони праці в умовах пандемії в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти» (22 квітня 2021 року). 

У рамках роботи Дванадцятої міжнародної виставки «Сучасні 

заклади освіти». 

У віртуальній екскурсії взяли участь 

науково-педагогічні працівники БІНПО, 

педагоги професійної і фахової 

передвищої освіти, управлінці, здобувачі 

освіти, роботодавці з Києва, Білої Церкви, 

Одеси, Миколаєва, Чернігова, Полтави, 

Кропивницького, Дніпра, Черкас, Сум, 

Кривого Рогу та інших міст та регіонів 

України.  

Модераторами віртуальної екскурсії 

«Особливості організації трудових 

відносин і охорони праці в умовах 

пандемії в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» стали науково-

педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти: 

Сахно Олександр Володимирович, к.с.-г.н., доцент, завідувач кафедри 

технологій навчання охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти  



13 
 

Бородіна Наталія Анатоліївна, д.т.н., с.н.с., професор кафедри технологій 

навчання охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;  

Лукіянчук Алла Миколаївна, к.психол.н., 

доцент кафедри технологій навчання 

охорони праці та дизайну Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;  

Удовик Світлана Іванівна, викладач 

кафедри технологій навчання охорони 

праці та дизайну Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

Під час проведення заходу було заповнено максимальну кількість місць у 

віртуальному кабінеті - 101 точка підключення в середовищі Google Meet, 

синхронна трансляція на YouTube-каналі (191 учасник), активність учасників у 

чаті, численні коментарі та слова щирого захоплення від замовників 

(споживачів) освітніх послуг мотивують та надихають колектив БІНПО на 

організацію подібних заходів. 

 

 Усеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Сучасна парадигма освіти з 

охорони праці», присвячена 

Дню охорони праці в Україні.  
(27 квітня 2021 року) 

Співорганізаторами інтернет-

конференції виступили 

Навчально-методичний центр 

професійної освіти в 

Полтавській області, науково-

виробничий журнал «Охорона 

праці». 

 

У конференції взяло участь 434 

учасники, була 101 точка 

підключення на платформі 

Google Meet (підключались цілими закладами), понад 200 брали участь на 

YouTube БІНПО. За один день конференція мала на каналі YouTube БІНПО 844 

перегляди. 

У роботі конференції взяли участь педагоги, управлінці, здобувачі освіти, 

роботодавці з 22 областей України. 

Географія учасників засвідчила про велику зацікавленість до теми конференції 

та актуальність питань, які обговорювалися.  
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 Міжнародна науково-практична конференція з онлайн-

трансляцією «Інноваційні моделі розвитку науково-методичної 

компетентності педагогів професійної і фахової передвищої 

освіти: досвід, проблеми, перспективи" (20 травня 2021 року) 

 
У конференції взяли участь тематичні партнери з шести країн (Польща, 

Болгарія, Німеччина, Грузія, Молдова та Індія) міжнародного освітнього 

простору.  

Працювали 15 спікерів. Було зареєстровано 624 учасники конференції – 

педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти з 22 областей України. 

 
До оргкомітету конференції надійшло 72 доповіді від вітчизняних та 

зарубіжних закладів освіти та наукових установ. 
Трансляція конференції відбувалась синхронно у середовище Google Meet та на 

каналі Youtube. Кількість підключень до трансляції у ході виступів колег 

досягла понад 700 підключень! 

 

РЕГІОНАЛЬНІ ЗАХОДИ 
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Регіональні науково-практичні семінари 

 Регіональний науково-практичний семінар «Розвиток науково-

методичної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у 

сучасних умовах» ( 21 квітня 2021 року) 

 У роботі науково-практичного семінару взяли 

участь понад 70 осіб із числа керівників, 

методистів, педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Черкаської області.  

На пленарному засіданні у режимі on-line було 

представлено 15 доповідей, що висвітлювали 

різні аспекти науково-методичної та 

навчально-організаційної діяльності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.  

Географія підключень та обговорень ключових 

питань була представлена всіма куточками 

Черкаської області, зокрема: ДНЗ «Черкаське 

вище професійне училище будівельних 

технологій» (Ростецька Л.М., Ткач Л.А., Бреус 

А.І.); ДНЗ «Уманський професійний 

аграрний ліцей» (Швець Л.Д.); Центр 

професійного розвитку персоналу АТ 

«Укрзалізниця» (Репетій М.П.); ДНЗ 

«Черкаське вище професійне 

училище» (Коломійчук Н.Г.); ДНЗ 

«Канівське вище професійне 

училище» (Мельник Р.Я.); ДНЗ 

«Золотоніський професійний ліцей» 

(Гапченко С.І.); ДНЗ «Корсунь-

Шевченківський професійний ліцей» (Перевозний О.А.). 

 Регіональний науково-практичний семінар «Упровадження 

сучасних освітніх практик у процесі підготовки кваліфікованих 

робітників» (09 червня 2021 р.) 

Семінар організовано та проведено у 

співпраці з Навчально-методичним 

центром професійно-технічної освіти 

у Дніпропетровської області.  

У семінарі взяли участь педагоги із семи 

закладів освіти (ДНЗ «Решетилівський 
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професійний аграрний ліцей імені І.Г.Боровенського», Державний навчальний 

заклад «Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій 

Харківської області», Зеленодольський професійний ліцей, Регіональний центр 

професійно-технічної освіти №1 м. Кременчука, Державний професійно-

технічний навчальний заклад «Апостолівський центр підготовки та 

перепідготовки робітничих кадрів», Західно-Донбаський професійний ліцей 

ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних 

технологій».  

Виступили із доповідями 14 спікерів. 

Було зареєстровано 125 учасників семінару, зокрема педагогічних працівників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти з Дніпропетровської, 

Полтавської, Харківської областей. 

Трансляція семінару відбувалась у середовище GoogleMeet. Кількість 

підключень до трансляції у ході виступів учасників семінару досягла понад 110. 

РЕГІОНАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА СТУДІЯ 

«Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: 

наукові підходи та сучасні практики» (29 квітня 2021 року). 

Зустріч була присвячена обговоренню проблем соціального становлення 

особистості в сучасних умовах та охопила актуальні питання організації 

виховного процесу в ЗП(ПТ)О.  

 
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. 

  

Такий формат заходу надає 

новий імпульс подальшому 

професійному розвитку 

педагогічних працівників, 
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замовників освітніх послуг та мотивує до професійного розвитку та зростання. 

 

КРУГЛІ СТОЛИ 

 «Шляхи розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогів 

ЗП(ПТ)О» (27 травня 2021 року). 

 

У круглому столі взяли участь методисти, викладачі професійно-теоретичної 

підготовки, майстри виробничого навчання Дніпропетровської, Харківської, 

Кіровоградської, Черкаської, Чернігівської областей. 

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. 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

Тема: «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної 

компетентності» (0117U002381) (2017-2021 рр.). 

Керівник науково-дослідної роботи: Сидоренко Вікторія Вікторівна, 

директорка інституту, докторка педагогічних наук, професорка. 

Виконують науково-дослідну роботу 21 науково-педагогічний працівник. З 

них: докторів наук – 5, кандидатів наук – 9, без наукового ступеня – 7. 

Виконавці науково-дослідної роботи: завідувач кафедри МПО та СГД 

Єрмоленко А.Б., кандидат політичних наук, доцент; В.А. Мандрагеля доктор 

філософських наук, професор; Студінський В.А., доктор історичних наук, 

професор; Кулішов В.С., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри; 

Шевчук С.С., старший викладач; Щипська Т.П., старший викладач; Масліч С.В. 

кандидат педагогічних наук доцент; Петрушак О.М., старший викладач; в.о 

завідувача кафедри ПП та М Харагірло В.Є; Горошкова Л.А., доктор 

економічних наук, доцент; Торба Н.Г., кандидат психологічних наук, доцент; 

Верченко Н.В., кандидат біологічних наук, доцент; Денисова А.В., старший 
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викладач; Сташенко С.В., старший викладач; Кирилишина Т.В., викладач; 

завідувач кафедри ТНОП та Д Сахно О.В., кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент; Радкевич О.П., доктор педагогічних наук, професор; 

Бородіна Н.А. доктор технічних наук, старший науковий співробітник; 

Уряднікова І.В., кандидат технічних наук, доцент Грядуща В.В, кандидат 

технічних наук; Лукіянчук А.М., кандидат психологічних наук, доцент; Гермак 

О.Л., кандидат педагогічних наук, старший викладач; Удовик С.І. старший 

викладач. 

У 2021 році здійснюється  п’ятий – підсумково-узагальнювальному етап. 

Підводяться підсумки та здійснюються узагальнення за проблемою науково-

дослідної роботи проводиться науково-педагогічними працівниками трьох 

кафедр інституту, а саме: 

1. кафедра методики професійної освіти і соціально-гуманітарних 

дисциплін з теми: «Розвиток науково-методичної компетентності 

педагогів професійної школи за інноваційними моделями у системі 

неперервної освіти»; 

2. кафедра педагогіки, психології та менеджменту з теми: «Умови 

розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О в системі неперервної професійної освіти»; 

3. кафедра технологій навчання,охорони праці та дизайну з теми: 

«Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти засобами інформаційно-

комунікаційних технологій». 

Основні положення і одержані результати, матеріали монографій, навчальних і 

навчально-методичних посібників можуть бути використані в процесі 

модернізації вітчизняної системи професійної (професійно-технічної) освіти, 

зокрема в діяльності закладів післядипломної освіти усіх рівнів акредитації, при 

розробленні проєктів, навчальних планів, програм розвитку професійної 

компетентності, кваліфікаційних вимог до професійної діяльності педагогічних 

працівників, організації їх самостійної та індивідуальної роботи, а також стати 

підґрунтям для проведення теоретичних та експериментальних досліджень у 

галузі теорії і методики професійної освіти.  

 

1. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА З ПІДТЕМИ «РОЗВИТОК 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ ЗА ІННОВАЦІЙНИМИ МОДЕЛЯМИ У 

СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» виконується науково-

педагогічними працівниками кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін (МПО та СГД) Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» (БІНПО ДЗВО УМО). 

Відповідно до плану виконання науково-дослідної роботи за перше півріччя 

2021 року здійснено впровадження відкоригованого за запитами слухачів 

змістового та процесуального компонентів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О за інноваційними моделями. 
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Організація підсумково-узагальнювального етапу дослідження 

У першому півріччі 2021 року науково-педагогічними працівниками кафедри 

МПО та СГД було організовано підсумково-узагальнювальний етап 

дослідження за участі педагогічних працівників ЗП(ПТ)О тих регіонів, де було 

сформовано експериментальні групи. Це зокрема: 

- педагогічні працівники ДНЗ «Дніпровський центр професійної 

освіти», м. Дніпро (17 респондентів: майстри виробничого навчання 

та викладачі професійно-теоретичної підготовки); 

- педагогічні працівники ДНЗ «ПТУ 26», м. Кременчук  Полтавської 

обл. (21 респондент: майстри виробничого навчання та викладачі 

професійно-теоретичної підготовки); 

- педагогічні працівники ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та 

дизайну», м. Суми (17 респондентів: майстри виробничого 

навчання); 

- педагогічні працівники  «Регіонального центру професійно-

технічної освіти», м. Зіньків Полтавської обл. (23 респонденти: 

майстри виробничого навчання та викладачі професійно-

теоретичної підготовки); 

- педагогічні працівники ДНЗ «Криворізький центр професійної 

освіти металургії та машинобудування», м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл.( 20 респондентів: викладачі професійно-

теоретичної підготовки). 

Урахувавши професійні запити педагогів означених експериментальних груп на 

науково-методичну та освітню підтримку в курсовий та міжкурсовий періоди 

підвищення кваліфікації на попередніх етапах дослідження було зроблено 

відповідні корегування змістового та процесуального компонентів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О та проведено їх апробацію на 

базах зазначених експериментальних груп. 

Основою для виконання цього етапу дослідження став процес упровадження 

відкоригованого за запитами слухачів та апробованого на базі 

експериментальних груп змістового та процесуального компонентів 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Крім того, за 

результатами виконання науково-дослідної роботи науково-педагогічними 

працівниками кафедри МПО та СГД на цьому етапі підготовлено низку 

наукових розробок, рекомендованих до впровадження. 

 

Упровадження змістового компоненту підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О за інноваційними моделями 

 

У відповідності до професійних запитів педагогів експериментальних груп було 

здійснено коригування та апробовано змістовий компонент підвищення 

кваліфікації. 

Тематика вибіркових спецкурсів, що пройшли апробацію у процесі підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О експериментальних груп: 
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1. Компетентнісний урок виробничого навчання як цілісна дидактична 

система (розробники Шевчук С.С., Єрмоленко А.Б.); 

2. Методика підготовки і проведення інтегрованих занять (розробники 

Кулішов В.С., Шевчук С.С., Щипська Т.П.); 

3. Методика розроблення професійного портфоліо педагога ЗП(ПТ)О 

(розробники Шевчук С.С., Кулішов В.С.); 

4. Навчально-методична діяльність педагога ЗП(ПТ)О (розробник 

Шевчук С.С.); 

5. Квест-технології як засіб розвитку професійних компетентностей 

(розробник Кулішов В.С.). 

6. Розвиток ключових компетентностей здобувачів освіти у 

позааудиторній навчальній діяльності ЗП(ПТ)О (розробник 

Шевчук С.С.) 

Означені спецкурси передбачені для вибіркового (за запитами слухачів) 

опанування на першому (організаційно-мотиваційному) та другому 

(дистанційному – для слухачів, які навчаються за очно-дистанційною формою) 

етапах курсів підвищення кваліфікації. Робочі навчальні програми та 

навчально-методичний супровід зазначених спецкурсів успішно апробовано і 

впроваджено на базі експериментальних груп курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.  

Як зазначили педагоги експериментальних груп, вибіркові спецкурси 

дозволили розширити розуміння сутності окремих питань методики 

професійної освіти, поглибити знання з теорії і практики організації освітніх 

квестів, розроблення професійного портфоліо педагога, планування, організації 

та проведення занять у ЗП(ПТ)О на компетентнісних засадах та на засадах 

інтегрованого підходу, оновити знання з питань сучасної навчально-методичної 

діяльності педагога ЗП(ПТ)О, тощо. Переважна більшість респондентів заявили 

про ефективність впровадження вибіркових спецкурсів у освітній процес курсів 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

По-друге, у процесі дослідження було відкориговано та апробовано на базі 

експериментальних груп робочі навчальні програми змістових модулів 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О (майстрів 

виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки). 

Зміни  було здійснено у відповідності до професійних запитів педагогів 

експериментальних груп та у зв’язку з модернізацією системи професійної 

(професійно-технічної) освіти і організацією освітнього процесу на засадах 

компетентнісного підходу.  

Назви навчальних та змістових модулів, що увійшли до навчальних планів 

підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання ЗП(ПТ)О 

експериментальних груп: 

1. Навчальний модуль 3 «Дидактика професійної освіти». 

- Змістовий модуль 3.1. «Дидактика професійно освіти». 

- Змістовий модуль 3.2. «Дидактика професійної освіти в умовах 

виробництва: практико-зорієнтований аспект». 
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- Змістовий модуль 3.3. «Методичні засади стандартизації змісту 

професійної освіти».  

2. Навчальний модуль 4 «Освітні інновації у професійній діяльності педагога 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

- Змістовий модуль 4.1. «Сучасні освітні практики в процесі 

виробничого навчання».  

Назви навчальних та змістових модулів, що увійшли до навчальних планів 

підвищення кваліфікації викладачів професійно-теоретичної підготовки 

ЗП(ПТ)О експериментальних груп: 

1. Навчальний модуль 3 «Дидактика професійної освіти». 

- Змістовий модуль 3.1. «Дидактика професійно освіти». 

- Змістовий модуль 3.2. «Дидактика професійної освіти: практико-

зорієнтований аспект». 

- Змістовий модуль 3.3. «Методичні засади стандартизації змісту 

професійної освіти».  

2. Навчальний модуль 4 «Освітні інновації у професійній діяльності педагога 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

- Змістовий модуль 4.1. «Сучасні освітні практики в процесі 

професійно-теоретичної підготовки».  

Упровадження зазначених змістових модулів сприяє вдосконаленню та 

розвитку науково-методичної та фахової компетентностей слухачів, а також 

формуванню комплексу організаційно-методичних умінь, спрямованих на 

впровадження освітніх інновацій у професійну підготовку кваліфікованих 

робітників. 

У зв’язку з оновленням змістових і навчальних модулів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О науково-педагогічними 

працівниками кафедри МПО та СГД було підготовлено відповідне навчально-

методичне забезпечення: 

1. Шевчук С.С. Розвиток ключових компетентностей здобувачів освіти у 

позааудиторній навчальній діяльності ЗП(ПТ)О: Спецкурс. Навчально-

методичний комплекс. БІНПО: Біла Церква. 2020. 84 с. 

У змісті навчально-методичного комплексу до спецкурсу «Розвиток ключових 

компетентностей здобувачів освіти у позааудиторній навчальній діяльності 

ЗП(ПТ)О» розглянуто аспекти компетентнісного підходу до професійної 

підготовки кваліфікованих робітників, розкрито  сутність сучасних освітніх 

практик, наведено види, форми і методи позаурочної навчальної діяльності 

педагогічних працівників професійної школи, представлено методику реалізації 

освітніх інновацій у позаурочній навчальній діяльності закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти з метою розвитку ключових  компетенцій та 

творчості здобувачів професійної освіти. 

Навчально-методичний комплекс підготовлено для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  НАПН України. 
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2. Шевчук С.С. Навчально-методична діяльність педагога ЗП(ПТ)О на засадах 

компетентнісного підходу: Навчально-методичний посібник. БІНПО: Біла 

Церква. 2021. 68 с. 

Навчально-методичний посібник «Навчально-методична діяльність педагога 

ЗП(ПТ)О на засадах компетентнісного підходу» входить до структури 

комплексного методичного забезпечення навчального модуля 4 «Сучасні 

освітні практики» кафедри методики професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін (МПО та СГД) Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти (БІНПО).  

Мета розробки даного навчально-методичного посібника: формування, 

оновлення, поглиблення та систематизація знань, розвиток та удосконалення 

умінь педагогічних працівників ЗП(ПТ)О із планування, організації та 

здійснення навчально-методичної діяльності педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу.  

Зміст даного навчально-методичного посібника відображає сучасні тенденції 

планування, організації та здійснення освітньої діяльності у ЗП(ПТ)О на основі 

компетентнісного підходу, містить інформацію щодо сутності 

компетентнісного підходу в освіті, методики організації та проведення 

інтерактивних аудиторних занять і позааудиторних навчальних заходів, 

реалізації сучасних освітніх практик у методичну діяльність педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О на основі компетентнісного підходу.  

Основні положення даного посібника носять як науково-методичний, так і 

практично-зорієнтований характер, і покликані сприяти більш чіткому та 

систематизованому представленню про навчально-організаційну і методичну 

діяльність педагога професійної школи.  

Матеріали даного посібник стануть у нагоді педагогічним працівникам 

ЗП(ПТ)О (викладачам професійно-теоретичної підготовки, майстрам 

виробничого навчання, методистам і керівникам ЗП(ПТ)О). 

3. Кулішов В.С. Теоретичні і методичні аспекти проведення інтегрованих 

занять у закладі професійної освіти на засадах компетентнісного підходу: 

навчально-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН 

України, 2021. 68 с. 

Навчально-методичний посібник розроблено на допомогу педагогам системи 

професійної освіти у контексті оновлення та удосконалення знань щодо 

інтеграційних процесів у сучасній освіті та розвитку організаційно-методичних 

умінь з питань планування, організації та проведення інтегрованих занять на 

засадах компетентнісного підходу. 

У посібнику висвітлено історичні аспекти становлення інтеграції в освіті, 

сутність та зміст сучасного інтегрованого навчання, методику проведення 

інтегрованих занять у закладі професійної освіти на засадах компетентнісного 

підходу. У додатках подано методичні розробки інтегрованих уроків з 

професійної підготовки. 

Навчально-методичний посібник «Теоретичні і методичні аспекти проведення 

інтегрованих занять у закладі професійної освіти на засадах компетентнісного 

підходу» входить до структури комплексного методичного забезпечення 
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навчального модуля 3 «Дидактика професійної освіти» кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін на курсах підвищення 

кваліфікації у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. 

Матеріали видання стануть у нагоді педагогічним працівникам закладів 

професійної освіти та всім, хто цікавиться питаннями упровадження 

інтегрованого навчання та підвищення якості освітнього процесу у системі 

професійної освіти. 

Слухачі експериментальних груп відмітили ефективність та своєчасність змін у 

змісті курсів підвищення кваліфікації у зв’язку із активним упровадженням 

компетентнісно-орієнтованого підходу у освітньому процесі ЗП(ПТ)О, та 

високо оцінили відповідне навчально-методичне забезпечення. 

Науково-педагогічні працівники кафедри МПО та СГД продовжують роботу з 

упровадження змістового компоненту підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О за інноваційними моделями. 

Упровадження процесуального компоненту підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

Відповідно до професійних запитів педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

експериментальних груп було здійснено коригування та апробовано 

процесуальний компонент підвищення кваліфікації як у курсовий, так і у 

міжкурсовий періоди. 

На етапі залікової сесії та в міжкурсовий період підвищення кваліфікації 

науково-педагогічні працівники кафедри МПО та СГД систематично проводять 

науково-практичні семінари та конференції різних рівнів, у тому числі 

професійної спрямованості. Це дозволяє залучити кращих педагогів ЗП(ПТ)О 

України та зарубіжжя до обміну досвідом щодо впровадження сучасних 

науково-методичних аспектів при підготовці кваліфікованих робітників та дає 

можливість опублікувати особисті напрацювання у електронних та друкованих 

виданнях, отримати сертифікат учасника науково-практичного масового 

заходу, що дає конкурентні переваги для педагогічного працівника при 

черговій атестації та сертифікації. 

За перше півріччя 2021 навчального року науково-педагогічними працівниками 

кафедри МПО та СГД проведено: 

1) Регіональний науково-практичний семінар «Розвиток науково-

методичної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в 

сучасних умовах» на базі ДНЗ «Черкаське вище професійне училище 

будівельних технологій», м. Черкаси, 21 квітня 2021 року; 

2) Міжнародну конференцію з онлайн-трансляцією «Інноваційні моделі 

розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної і 

фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи» на базі 

Білоцерківського інституту непевної професійної освіти ДЗВО 

«УМО» НАПН України, м. Біла Церква Київської обл., 20 травня 2021 

року; 

3) Регіональний науково-практичний семінар «Упровадження сучасних 

освітніх практик в процесі підготовки кваліфікованих робітників» на 
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базі «Міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та 

інформаційних технологій», м. Дніпро, 09 червня 2021 року.   

За результатами проведення конференції та семінарів готуються електронні 

збірники матеріалів, а всі учасники отримають сертифікати. 

У рамках упровадження пролонгованої (накопичувальної) форми підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, науково-педагогічними 

працівниками кафедри МПО та СГД розроблено короткотерміновий авторський 

курс «Школа розвитку фахової майстерності педагога». 

Основна мета курсу – ознайомлення слухачів із сучасними інноваційними 

підходами до організації освітнього процесу у закладі освіти; впровадження в 

освітній процес ефективних методик та методичних прийомів; вивчення та 

впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, сучасних 

освітній технологій та інноваційного навчально-методичного забезпечення 

занять. 

Навчання за програмою авторського курсу організовано на компетентнісних 

засадах із застосуванням інноваційних технологій та форм організації освітньої 

діяльності, з урахуванням принципів людиноцентризму та 

клієнтозорієнтованості. Опанування програми авторського курсу «Школа 

розвитку фахової майстерності педагога» дає педагогічним працівникам 

ЗП(ПТ)О конкурентні переваги при проходженні чергової атестації, 

сертифікації. 

За запитами педагогічних працівників ЗП(ПТ)О експериментальних груп 

відкориговано робочі навчальні програми підвищення кваліфікації з метою 

введення нових (інноваційних та більш практико-орієнтовних) видів 

навчальних занять. 

Переважна більшість педагогів експериментальних груп відмітили 

позитивну тенденцію більш практичної орієнтованості занять на курсах 

підвищення кваліфікації, що дало змогу організовувати обговорення 

актуальних питань методики професійної освіти, обмін педагогічним 

досвідом,  залучати представників інших закладів освіти та ключових 

стейкхолдерів до висвітлення професійно-важливих та проблемних 

моментів організації навчально-виробничого процесу.  
 Науково-педагогічні працівники кафедри МПО та СГД продовжують 

роботу над упровадженням процесуального компоненту підвищення 

кваліфікації педагогів ЗП(ПТ)О за інноваційними моделями. 

Науково-дослідна робота з підтеми «УМОВИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ЗП(ПТ)О В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ  ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» у межах 

загальної теми НДР БІНПО «Удосконалення сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку 

професійної компетентності» (РК №011U002381)  (РК №011U002381). 

Концептуальні положення дослідження: 

Значущими складовими психолого-педагогічної компетентності є:  

1. Мотивація розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, (А.М. Лукіянчук) 
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2. Розвиток готовності педагогічних працівників до інноваційної 

діяльності (В.Є. Харагірло) 

3. Професійний розвиток педагогів в умовах формальної, 

неформальної та інформальної освіти (В.В. Сидоренко) 

4. Конфліктологічна компетентність педагогічних працівників. 

(Н.Г. Торба, Н.В. Верченко) 

5. Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії зі 

стейкхолдерами (А.В. Денисова) 

Педагогічний напрям науково-дослідної роботи кафедри ППтаМ 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. Слід зазначити що науково-педагогічні працівники кафедри 

розробили інноваційну модель підвищення кваліфікації  - Школа педагогічного 

коучингу. 

Експериментально-дослідна діяльність кафедри ППтаМ у 2021 році спрямована 

на експериментальну перевірку умов та апробацію структурно-функціональної 

моделі розвитку психолого-педагогічної  компетентності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О 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. 
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 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;  

Продуктивнсть діяльності Школи педагогічного коучингу для підготовки 

інноваційного, вмотивованого, конкурентоспроможного педагога професійної 

освіти підтверджено такими показники проведеного вступного та заключного 

моніторингу: 

 збільшення у педагогів професійної стресостійкості до змін, освітніх 

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

• підвищення мотивації до безперервного професійного розвитку, який став 

системним, цілеспрямованим для реалізації власних проєктів (програм) за 

індивідуальною освітньою  траєкторією (на 68%); 

• збільшення кількості професійних ініціатив, інноваційних навчально-

методичних продуктів у формі авторських персонал-технологій, методів 

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

• збільшення активності педагогів у заходах міжкурсового періоду, включаючи 

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

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 

 

Кафедра впроваджує інноваційну модель підвищення кваліфікації в освітню 

діяльність БІНПО. 

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

освіти 34 педагогічних працівники Дніпропетровської області (директор НМЦ 

ПТО Василиненко В.М., зокрема методисти НМЦ ПТО,майстри виробничого 

навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки ДПТНЗ  

«Дніпровський центр професійної освіти» (директор Логвіненко В.Д.), 

педагогічні працівники ВПУ-17(директор Терентьєв М.В.) пройшли 

навчання у Школі педагогічного коучингу, набули нові знання, здобули 

додаткові фахові компетентності. 

Слухачі школи відзначили інноваційній ,насичений креативними ідеями 

майстер-клас директорки БІНПО Сидоренко Вікторії Вікторівни «Селф-

коучинг як технологія самолідерства та управління професійними 

змінами», психологічний тренінг кандидатки психологічних наук, доцентки 
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Торби Наталії Григорівни «Подолання конфліктів в освітньому середовищі», 

що передбачав розвиток конфліктологічної компетентності учасників, 

активізацію діалогічного потенціалу і формування інструментального 

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

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

Єгорівни «Застосування технологій педагогічного коучингу в освітньому 

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

емоційного стимулювання). 

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

індивідуальні завдання відповідно до проведеного моніторингу, методичні 

рекомендації щодо планування й реалізації проектів професійного розвитку, 

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

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

навчально-методичні комплекс. 

Застосовувалось дистанційне консультування, що проводилось як синхронно, 

так і асинхронно з використанням усіх засобів зв’язку. 

На освітній платформі БІНПО «Профосвіта» постійно діяв консультаційний 

пункт Віртуальної школи педагогічного коучингу. 

Для організації самостійної роботи учасників школи було розроблено й 

апробовано Робочий зошит «Педагогічний коучинг як технологія підготовки 

майбутніх кваліфікованих робітників».  

Учасники успішно розробили та захистили індивідуальні проєкти за темою 

«Проєктування та реалізація власної траєкторії професійного успіху», 

підготовка проєктів створює умови для самовдосконалення у найближчій та 

подальшій перспективах, підвищує мотивацію тих, хто навчається.  

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

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

Відгуки слухачів та ключових стейкхолдерів  про підвищення кваліфікації у 

Школі педагогічного коучингу позитивні. (Подяка слухачів Школи 

педагогічного коучингу  Презідентові НАПН Креміню В.Г)  

Основна роль Школи педагогічного коучингу полягає в наданні адресної 

допомоги окремому педагогу, пропагуванні кращих освітніх практик з метою 

вирішення існуючих професійних проблем, стимулюванні та підтримці творчих 

потенційних можливостей, а також формуванні настанов на саморозвиток 

фахівця в професійній діяльності.  

Школа педагогічного коучингу для нас це передусім: 

 інноваційна форма науково-методичного супроводу з використанням 

технологій формальної, неформальної та інформальної освіти; 

 безперервний професійний розвиток кожного учасника школи за 

індивідуальною освітньою траєкторією з урахуванням його 

професійних запитів і потреб, потенційних можливостей і ресурсів; 

 професійна гнучкість та адаптивність до змін, адже в умовах кризи 

компетентностей, зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг 

зможе продуктивно діяти гнучкий і адаптивний, готовий до 

впровадження освітніх інновацій педагог; 
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 плекання кожного педагога як особистості і акме-професіонала. 

Слухачі школи педагогічного коучингу приймають активну участь у 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних семінарах та 

конференціях, які організовує кафедра ПП та М. 

Отже, наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів полягає 

в тому, що: 

- уперше теоретично обґрунтовано  та  експеріментально перевірено   

структурно-функціональну  модель розвитку психолого-педагогічної  

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

Визначено, що значущими складниками  психолого-педагогічної 

компетентності є мотивація розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, розвиток готовності педагогічних 

працівників до інноваційної діяльності,  професійний  розвиток майстрів 

виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичного навчання; 

конфліктологічна компетентність педагогічних працівників. 

 Уточнено зміст понять: модель розвитку психолого-педагогічної 

компетентності, мотивація розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, розвиток готовності педагогічних 

працівників до інноваційної діяльності,  професійний  розвиток майстрів 

виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичного навчання; 

конфліктологічна компетентність педагогічних працівників у системі 

професійної(професійно-техніної) освіти. 

Зазначено що продуктивна результативність професійної діяльності 

педагогічних працівників забезпечується шляхом створення сприятливих умов 

розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогів у межах інтеграції в 

європейський освітній простір. 

 Експеріментально доведено що зазначені умови розвитку психолого-

педагогічної компетентності,зокрема: 

1.Змістовне забезпечення розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О на курсах підвищення кваліфікації  

2.Застосування електронного навчально-методичного комплексу в процесі 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

3. Застосування технологій педагогічного коучингу (створення Школи 

педагогічного коучингу ) 

4.Залучення педагогічних працівників до участі у науково-практичних 

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

тренінги, майстер-класи тощо)сприятиме оптимізації та підвищенню 

ефективності освітнього процесу у системі безперервної професійної  освіти. 

Уперше у системі професійної (професійно-технічної) освіти започатковано 

застосування технологій педагогічного коучингу. 

Уперше розроблено та експериментально перевірено робочу навчальну  

програму Школи педагогічного коучингу. 

Визначено продуктивність діяльності Школи педагогічного коучингу для 

підготовки інноваційного, вмотивованого, конкурентоспроможного педагога 

професійної освіти. 
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 Практичне значення одержаних результатів. 

 На основі результатів дослідження розроблено та апробовано  програми 

спецкурсів для слухачів Школи педагогічного коучингу  що спрямовані на 

розвиток психолого-педагогічної ,інноваційної, коучингової компетентності 

слухачів ЗП(ПТ)О. 

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) 

НАУКОВО ДОСЛІДНА РОБОТА З ПІДТЕМИ «РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ 

ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ЗАСОБАМИ 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», яка є частиною 

комплексної науково-дослідної теми «Удосконалення сучасних моделей 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у контексті формування 

і розвитку компетентностей педагогів професійної освіти» Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти Університету менеджменту освіти 

Національної академії педагогічних наук України (номер державної реєстрації 

НДР 0117U002381 

Мета досліджень – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити 

ефективність інноваційної моделі розвитку цифрової компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О засобами ІКТ у системі підвищення 

кваліфікації. 

У 2021 р. відбувається заключний п’ятий етап. До нього входить: 

Підготовка монографії  «Інноваційні моделі підвищення кваліфікації педагогів 

професійних навчальних закладів у контексті формування та розвитку їх 

професійної компетентності»;  

Членами кафедри – доц. Сахно О.В., Грядущою В.В., Гермак О.Л.,  Горловою 

Г.Г. було написано розділ загальним обсягом 35 сторінок, або 3,16 ум. др. 

аркушів, а саме, подано до друку у міжнародній монографії: 

1. Griadushcha Vira: DIGITAL TECHNOLOGIES OF DISTANCE 

EDUCATION. – подано до друку у міжнародній монографії  

2. Oleksandr Volodymyrovych Sakhno DIGITAL COMPETENCE OF 

TEACHER AND ORGANIZATION OF DISTANCE EDUCATION: 

PRINCIPLES AND TOOLS. 

3. Olga Leonidіvna Нermak AUTHOR'S METHOD OF APPLICATION OF 

ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES ON TEACHING 

PROFESSIONAL DISCIPLINES OF ENERGY PROFILE IN 

VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTIONS 

4. Anna Grigoryevna Gorlova BICPE Consulting Center as a refresher training 

model for pedagogical staff of P(PT)E institutions in a distance learning 

system. 

Готовляться матеріали для видання посібника: «Розвиток цифрової 

компетентності педагогічних працівників професійних навчальних закладів 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій». 
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 Впровадження результатів наукових досліджень  

З 25 травня 2021 року науково-педагогічні працівники кафедри технологій 

навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти беруть активну участь у роботі третього 

Міжнародного науково-практичного Web-Форуму «РОЗБУДОВА ЄДИНОГО 

ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ 

ЖИТТЯ» на базі Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків. 

До обговорення широкого кола питань цифровізації та діджиталізації 

долучилися завідувач кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Сахно Олександр Володимирович, доценка кафедри, кандидатка технічних наук 

Грядуща Віра Володимирівна, вчений секретар БІНПО, кандидатка 

психологічних наук, доцентка кафедри Лукіянчук Алла Миколаївна, кандидатка 

педагогічних наук, старша викладачка кафедри Гермак Ольга Леонідівна. 

Місія форуму: запровадження ідей розбудови єдиного відкритого 

інформаційного освітнього простору шляхом об’єднання зусиль наукових 

установ і закладів освіти України та Європейських країн, а також держав, що 

обрали пріоритетним шлях сталого розвитку науки і освіти. 

26 травня у День професійної освіти у роботі наукового чату 2 «Психологічні 

засади розбудови єдиного відкритого інформаційного простору освіти 

впродовж життя» відбувся виступ Лукіянчук Алли Миколаївни на тему: 

«Психологічні умови розвитку цифрової компетентності педагогічних 

працівників», та виступ Гермак Ольги Леонідівни, на тему «Основні 

особливості розвитку професійної мобільності фахівців в контексті 

цифровізації освіти». Цікавими та змістовними були виступи колег!  

 

Результати науково-дослідної роботи висвітлюються в публікаціях 

науково-педагогічних працівників кафедри 

 

Наукові публікації у вітчизняних фахових виданнях 

1. Гермак О.Л.  «Теоретико-методичні засади застосування і розвитку 

електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх 

робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» 

(подано до друку) 

2. Гермак О.Л.  «Дистанційне навчання як ключовий інструмент в умовах 

пандемії в закладах професійної освіти» (подано до друку) 

3. Гермак О.Л.  «Stem-підхід у педагогічній діяльності викладача 

професійної підготовки в умовах цифровізації освіти» (подано до 

друку) 

4. Гермак О.Л.  «Ключові аспекти організації дистанційного навчання 

при викладанні спецдисциплін у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти» (подано до друку) 

 

 У збірниках наукових праць 

1. Гермак О.Л.  «STEM-менеджмент підготовки електромонтерів в 

умовах постмодерного простору освіти» (подано до друку) 
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2. Гермак О.Л.  «Авторська методика застосування електронних освітніх 

ресурсів з викладання фахових дисциплін енергетичного профілю у 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (подано до 

друку) 

3. Лукіянчук А.М. «Психологічні умови розвитку цифрової 

компетентності педагогічних працівників» (подано до друку) 

 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ: 

1. Гермак О.Л. «Інформаційна аналітика як засіб підвищення 

ефективності освітнього процесу з підготовки електромонтерів у 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (подано до 

друку) 

2. Гермак О.Л. «Основні особливості розвитку професійної мобільності 

фахівців в умовах цифровізації освіти» (подано до друку) 

3. Сахно О.В. Розвиток цифрової компетентності педагогічних 

працівників і організація дистанційного навчання у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти. Міжнародна конференція 

«IMPULSE, 2021: креативність, підприємництво, інновації: 

Управлінські та освітні тренди майбутнього» 25-28 травня 2021 року 

 

 

УСЕУКРАЇНСЬКІ ЗАХОДИ 

1. Грядуща В.В. Сучасні тренди цифровізації в охороні праці // Сучасна 

парадигма освіти з охорони праці: Зб. матеріалів  Всеукр. наук.-практ. 

інтернет-конф. викладачів та фахівців-практиків / Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти. Біла Церква: БІНПО УМО, 2021 (подано до 

друку) 

1. Гермак О.Л. «Сучасний стан застосування електронних освітніх 

ресурсів у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих 

робітників» (подано до друку) 

2. Заплатинський В.М., Уряднікова І.В. Підготовка викладачів із питань 

цифровізації/Розвиток педагогічної майстерності майбутнього 

педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (2 квітня 2021 р.) / Глухівський НПУ 

ім. О. Довженка. Глухів, 2021.  – С. 84-86. 

 

Таким чином, у першому півріччі 2021 року науково-педагогічними 

працівниками БІНПО реалізується підсумково-узагальнювальний етап НДР. 

Основою для виконання цього етапу дослідження є процес упровадження 

відкоригованого за запитами слухачів та апробованого на базі 

експериментальних груп змістового та процесуального компонентів 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Крім того, за 

результатами виконання науково-дослідної роботи науково-педагогічними 

працівниками підготовлено ряд наукових розробок, рекомендованих на 

засіданнях кафедр та Вченої ради до впровадження.  
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У контексті впровадження відкоригованого та апробованого змістового 

компоненту підвищення кваліфікації педагогів ЗП(ПТ)О було здійснено 

наступні кроки: 

- упроваджено робочі навчальні програми та навчально-методичний 

супровід вибіркових спецкурсів, що дозволило розширити 

розуміння сутності окремих питань професійної освіти, поглибити 

знання з теорії і практики організації та впровадження інноваційеих 

освітніх технологій; 

- упроваджено відкориговані та апробовані робочі навчальні 

програми змістових модулів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О, що створило сприятливі умови для 

вдосконалення та розвитку науково-методичної, психолого-

педагогічної та цифрової компетентностей слухачів курсів 

підвищення кваліфікації, а також формування комплексу умінь, 

спрямованих на впровадження освітніх інновацій у професійну 

підготовку кваліфікованих робітників. У зв’язку з оновленням 

змістових і навчальних модулів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О науково-педагогічними 

працівниками підготовлено відповідне навчально-методичне 

забезпечення. 

У 2021 році колективом БІНПО організовано і проведено 9 масових 

наукових заходів: міжнародна конференція – 1, усеукраїнський Оpen-Space 

– 1, усеукраїнська конференція – 1, участь у роботі міжнародних виставок 

– 2, регіональні науково-практичні семінари – 2, інше – 2 (круглих столів – 

1, педагогічна студія – 1). 

Підсумково-узагальнювальний етап дослідження згідно календарного плану 

виконання НДР продовжується до 31.12.2021. 

 

ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ 

Основний контингент Інституту за програмами підвищення кваліфікації у 

2021 році: викладачі професійно-теоретичної підготовки, майстри виробничого 

навчання, старші майстри ЗП(ПТ)О, педагогічні працівники ЗФПО, персонал, 

що залучається до професійного навчання на виробництві. 

План-графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти України на 2021 рік, яким 

визначено категорії педагогічних працівників, їх кількісний склад, форми та 

терміни підвищення кваліфікації впродовж календарного року, схвалено 

вченою радою Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України, протокол № 5 від «25» листопада 2020 року, було узгоджено з 

ректором ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 02.12.2020 р., затверджено 

Президентом НАПН України В.Г. Кременем. 

У 2021 році за кошти державного бюджету заплановано підвищення 

кваліфікації 3 категорій слухачів: майстри виробничого навчання, викладачі 
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професійно-теоретичної підготовки та старші майстри ЗП(ПТ)О в обсязі 

2000 осіб. 

 

Контингент слухачів КПК у 2021 р. 

 

№ 

з/п 
Категорії слухачів 

Кількість 

слухачів 

Кількість 

груп 

Форма 

навчання 

1 2 3 4 5 

1. 

Старші майстри закладів 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

29 1 Заочна 

39 1 Очно-

дистанційна 

2. 

Майстри виробничого 

навчання закладів 

професійної 

(професійно-технічної)  

освіти 

436 15 
Заочна 

781 28 Очно-

дистанційна 

25 1 Очна  

3. 

Викладачі професійно-

теоретичної підготовки 

закладів професійної  

(професійно-технічної)  

освіти 

263 9 
Заочна 

390 15 Очно-

дистанційна 

37 1 Очна  

Разом: 2000 71  

 

Продовжується співпраця з НМЦ ПТО у Волинській, Закарпатській, 

Полтавській, Харківській, Херсонській, Черкаській,  Дніпропетровській, 

Луганській, Миколаївській, Чернігівській, Рівненській, Донецькій, 

Одеській, Сумській областях та  НМК у м. Київ, Київській, Житомирській, 

Кіровоградській областях (17 областей і м. Київ).  

Станом  на 20.06.2021р. зараховано за держбюджетом 2000 осіб (100%), 

випущено 969 осіб  (34,8%), у тому числі у т.ч. за очною формою – відповідно – 

62 особи, заочною формою  – 398 осіб, за очно-дистанційною формою – 509 

осіб, відраховано 2 особи (0,1%) у зв’язку зі смертю. 

Навчальним відділом БІНПО постійно проводиться робота з 

госпрозрахункової діяльності з підвищення кваліфікації різних категорій 

слухачів, а саме, педагогічні працівники ЗП(ПТ)О, педагогічні працівники 

навчальних закладів фахової передвищої освіти, персонал, який залучається до 

професійного навчання на виробництві. 

У 2021 р. (станом на 20.06.2021 р.) відкрито 39 груп, зараховано 1377 осіб, 

випущено – 1367 осіб, у т.ч. за дистанційною формою навчання: зараховано та 

випущено – 1352 особи, за очною – 20 особи, за очно-дистанційною формою 

навчання зараховано 14 та випущено 4 особи, за заочною формою зараховано 

та випущено відповідно – 9 осіб. 
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На запити категорії педагогічних працівників закладів фахової передвищої 

освіти у 2020 р. розроблено унікальну короткотермінову (30 год., 1 ЄКТС-

кредит), варіабельну програму підвищення кваліфікації, після успішного 

опанування якої набуваються або вдосконалюються професійні (фахові, 

предметні) компетентності. 

У 2021 р. Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

фахової передвищої освіти «Розвиток професійних (предметних) 

компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої 

освіти» / Вікторія Сидоренко, Андрій Єрмоленко. Київ: Агроосвіта, 2020. 74 с. 

отримала авторське 

право на літературні 

твори наукового 

характеру. 

Автори-розробники: 

Сидоренко В.В. – 

директорка 

Білоцерківського інституту 

неперервної професійної 

освіти, докторка 

педагогічних наук, 

професорка кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту; 

Єрмоленко А.Б. – кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри 

методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Державного 

закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 

Також авторське право на літературні твори наукового характеру отримали: 

Сидоренко Вікторія. Професійний розвиток фахівців в умовах формальної, 

неформальної та інформальної освіти: ключові компетентності і ресурси : 

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

(НАГОРОДЖЕНО ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ МІЖНАРОДНОЇ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ: ХІ «СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ – 2020» 

у номінації «Упровадження інформаційно -цифрових систем і технологій у 

навчальній, дослідницькій та інноваційній діяльності закладів освіти».  

Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і 

неформальної освіти: збірник спецкурсів: авторський колектив / наук. ред. 

проф. Т.М. Сорочан, В.В.Сидоренко. К.: Агроосвіта, 2018. 320 с. 

У 2021 р. за означеною програмою підвищили кваліфікацію 1024 педагогічні 

працівники ЗФПО. 
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На Економічному форумі в Давосі була окреслена перспектива створення 

нового напряму розвитку економіки – навчальна економіка. Цю тенденцію 

зумовила необхідність постійного розвитку 

фахівців на засадах компетентнісного підходу 

всіх сфер і рівнів організацій та підприємств. 

Сутність такої трансформації полягала в тісній 

взаємодії освіти та виробництва, і як один із 

варіантів – створення на підприємствах 

підрозділів, що займаються підготовкою та 

перепідготовкою фахівців для задоволення 

власних потреб.  

Один із таких варіантів розвитку напряму 

навчальної економіки був реалізований 

колективом БІНПО у тісній співпраці з НМЦ 

ПТО у Дніпропетровській області та 

Комунальним підприємством «Швидкісний 

трамвай» (м. Кривий Ріг), ПАТ "Дніпровський 

крохмалепатоковий комбінат" (м. Дніпровське), 

ПАТ «Суха Білка» (м. Кривий Ріг). 

Вибудована в Інституті кластерна модель безперервного професійного розвитку 

фахівців на засадах компетентнісного підходу дозволяє інтегрувати освітній 

процес, науку і виробництво, взаємодіяти на засадах науково-методичного 

менеджменту. 

Такий формат співпраці між закладами освіти та підприємствами сьогодні є 

особливо важливим. Це дозволяє реалізовувати стратегічні напрями Концепції 

реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) 

освіти, з іншого – удосконалювати нові моделі підвищення кваліфікації. 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1276875942731619&set=pcb.1276877852731428&__cft__%5b0%5d=AZUqzjvj70TZZAZeAfJUn_RaHMhqa42TzrLDlOSWkEdnAgohW3JHhGTszRkmM8f32MMOeYeZ2qS-nx7QzHKVawbmkbH8Z1EQs7tm1c1aHNiwKdOfAv-lMXudkGRltnMCE0SI_z8bpX8AMTRp4Q4TPiMG&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1276875942731619&set=pcb.1276877852731428&__cft__%5b0%5d=AZUqzjvj70TZZAZeAfJUn_RaHMhqa42TzrLDlOSWkEdnAgohW3JHhGTszRkmM8f32MMOeYeZ2qS-nx7QzHKVawbmkbH8Z1EQs7tm1c1aHNiwKdOfAv-lMXudkGRltnMCE0SI_z8bpX8AMTRp4Q4TPiMG&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1276875942731619&set=pcb.1276877852731428&__cft__%5b0%5d=AZUqzjvj70TZZAZeAfJUn_RaHMhqa42TzrLDlOSWkEdnAgohW3JHhGTszRkmM8f32MMOeYeZ2qS-nx7QzHKVawbmkbH8Z1EQs7tm1c1aHNiwKdOfAv-lMXudkGRltnMCE0SI_z8bpX8AMTRp4Q4TPiMG&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1276875942731619&set=pcb.1276877852731428&__cft__[0]=AZUqzjvj70TZZAZeAfJUn_RaHMhqa42TzrLDlOSWkEdnAgohW3JHhGTszRkmM8f32MMOeYeZ2qS-nx7QzHKVawbmkbH8Z1EQs7tm1c1aHNiwKdOfAv-lMXudkGRltnMCE0SI_z8bpX8AMTRp4Q4TPiMG&__tn__=*bH-R
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Зміст підвищення кваліфікації усіх категорій слухачів відповідає сучасним 

вимогам Державної політики в галузі освіти, пріоритетам професійної 

освіти. Добір змісту навчальних модулів, термінів навчання, форм підвищення 

кваліфікації і видів занять здійснено відповідно до структурних складових 

професійної компетентності фахівців та діючих законодавчих і нормативних 

документів. 

У 2021р. відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1236 від 

09.12.2020р. «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-Co-2» та змін до неї, розпоряджень НАПН України, наказів ДЗВО 

«УМО» щомісячно готувалися накази «Про організацію освітнього процесу в 

умовах карантинних заходів» та листи на НМЦ ПТО «Про організацію 

проведення курсів підвищення кваліфікації під час карантинних заходів», 

організовано заходи щодо дотримання протиепідемічних умов організації 

праці. 

Підвищення кваліфікації слухачів у БІНПО в 2021 р. здійснювалось на основі 

освітньо-професійних програм (затверджених вченою радою БІНПО, протокол 

№ 6 від 26.12.2019 р.), навчальних і робочих навчальних планів, робочих 

програм навчальних модулів, розкладів занять на освітній платформі БІНПО 

«ПРОФОСВІТА» на базі LMS Moodle (режим доступу profosvita.org) та у 

хмарному сервісі Microsoft Teams Office 365.  

Так, у групах слухачів за категоріями викладачі професійно-теоретичної 

підготовки, майстри виробничого навчання ЗП(ПТ)О, підвищення кваліфікації 

здійснювалось за навчальними модулями: трудові відносини і охорона праці в 

професійній освіті, педагогічний менеджмент і психологія професійної 

діяльності, дидактика професійної освіти, освітні інновації в професійній 

діяльності педагога професійної (професійно-технічної) освіти, інноваційні 

технології в закладі професійної (професійно-технічної) освіти. 

У 2021р. оновлено розширено перелік тем спецкурсів, випускних робіт, 

удосконалено банк тестів, індивідуальних завдань для контролю навчальних 

досягнень майстрів, викладачів, старших майстрів ЗП(ПТ)О, розроблено 

практичні порадники до виконання підсумкових випускних робіт за програмою 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О для усіх категорій 

слухачів. 

Підсумковий контроль результатів навчання слухачів курсів підвищення 

кваліфікації передбачає захист випускних робіт  за допомогою дистанційних 

технологій. 

 

Організаційна робота здійснювалась згідно з поточними планами роботи 

інституту. 

Дирекцією Інституту, завідувачем та методистами відділу здійснюється 

постійний контроль за виконанням робочих навчальних планів, організацією 

освітнього процесу тощо. Щотижня проводяться організаційні наради для 

тьюторів. Під час яких розглядалися питання організації підвищення 
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кваліфікації слухачів, оформлення облікових карток та індивідуальних графіків 

підвищення кваліфікації, вимоги та тематика випускних робіт тощо, постійно 

здійснюється консультування стосовно оформлення звітної документації. 

Завідувачем та методистами відділу, тьюторами груп здійснювався контроль за 

виконанням робочих навчальних планів, відвідуванням занять слухачами КПК. 

За підсумками тижня працівники навчального відділу формують звіт, 

враховуючи аналіз результатів освітньої діяльності та заходи, які проходили за 

планом роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти на 

2021 рік, який оприлюднюється на веб-сайті Інституту.  

На 2022 рік Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти 

заплановано підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі 17 

НМЦ, НМК ПТО та м. Київ: Волинській, Закарпатській, Полтавській, 

Харківській, Херсонській, Черкаській, Дніпропетровській, Луганській, 

Миколаївській, Чернігівській, Рівненській, Донецькій, Одеській, Сумській 

областях та  НМК у м. Київ, Київській, Житомирській, Кіровоградській 

областях (17 областей і м. Київ). 

Контингент слухачів КПК у 2022 р. 

№ з/п НМЦ ПТО у областях План 

1. Донецька 145 

2. Дніпропетровська 380 

3. Кіровоградська 122 

4. Житомирська 120 

5. Чернігівська 66 

6. Луганська 100 

7. Сумська 124 

8. Волинська 65 

9. Полтавська 196 

10. Херсонська 110 

11. Одеська 138 

12. Миколаївська 127 

13. Закарпатська 141 

14. Харківська 52 

15. Рівненська 2 

16. Київська  109 

17. м. Київ  166 

18. Черкаська 100 

 разом: 2263 

 

Кількість поданих заявок перевищує заплановану на 2022 р. кількість 

бюджетних місць на 13,2%. 

Здійснюється підготовка фахівців за вищою освітою за відповідними 

освітньо-професійними програмами: перший (бакалаврський) рівень (3 

спеціальності); другий (магістерський) рівень (4 спеціальності). Студенти 

першого рівня вищої освіти (бакалаврського) здобувають вищу освіту за 
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спеціальностями 053 Психологія – 12 осіб; другого рівня вищої освіти 

(магістерського) – за спеціальностями 073 Менеджмент (Управління 

навчальними закладами), 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент), 

053 Психологія, 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи) – 30 

осіб. 

За результатами ІІ семестру 2020-2021 н.р. в Інституті відсоток успішності в 

реалізації студентами навчальних планів та робочих програм дисциплін складав 

100 %. Академічна заборгованість відсутня.  

У 2021 році інститут випустив 61 особу, з них 19 осіб отримали диплом 

бакалавра  зі спеціальності 053 Психологія – за заочною формою навчання; 42 

особи – диплом магістра, у тому числі зі спеціальності 053 Психологія – 24 ос. 

за заочною формою, 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент) – 5 ос. 

за заочною формою, 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) – 13 

за заочною формою. 

У 2021 р. переможцями ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНКУРСІВ 

СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ І ДИПЛОМНИХ РОБІТ СТАЛИ ТРОЄ 

МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» НАПРЯМУ 07 

«УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ», «АДМІНІСТРАТИВНИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ». 

 

Всеукраїнському конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент природоохоронної діяльності» на 

базі Одеського державного екологічного університету МОН України 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Управління 

спортивно-оздоровчою діяльністю», що проходив на базі Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв. 

на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів закладів вищої освіти 

спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент інноваційної 

діяльності» освітнього ступеня «магістр», що проходив на базі Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського МОН України.  

Формування контингенту здобувачів вищої освіти БІНПО під час вступної 

кампанії 2021 р. відбувається за основними напрямами: 

 формування електронної бази закладів загальної середньої освіти, 

коледжів, закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

України; бази вступників; 

 розміщення інформації про умови вступу та навчання у БІНПО на 

бігборді в центральному районі міста, організація роботи щодо 

залучення інших майданчиків; 

 підготовка рекламної продукції та розміщення її на рекламних 

стендах міста; 

 випуск рекламної продукції та її розсилка по електронній базі 

закладів освіти та вступників; 

 інформування про можливості та переваги навчання у БІНПО в 

засобах масової інформації та соціальних мережах; 

 проведення Днів відкритих дверей в режимі онлайн; 
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 укладення Угод із міжнародними та вітчизняними освітніми 

закладами, підписання меморандумів із громадськими 

організаціями про співпрацю із здійснення спільних 

профорієнтаційних та наукових заходів; 

 участь у спеціалізованих виставках, конкурсах, презентаціях 

профорієнтаційного спрямування («Освіта та кар'єра», «Сучасні 

заклади освіти» та ін.); 

 розміщення інформації про БІНПО розміщення відеоматеріалів про 

інститут, перспективи навчання та відгуки студентів в соціальних 

мережах та каналі YouTube, а, також, в матеріалах міжнародних, 

Усеукраїнських, регіональних науково-практичних заходів, 

збірниках матеріалів конференцій тощо. 

Для консультування вступників та інформування про вступну кампанію було 

організовано чергування членів відбіркової комісії та онлайн консультування 

доступними засобами комунікації. 

Поряд з цим, було налагоджено роботу щодо реєстрації вступників для 

складання ЄВІ. Уповноваженою особою відбіркової комісії з питань 

прийняття та розгляду електронних заяв у період з 11 травня по 3 червня було 

надано допомогу вступникам щодо створення електронного кабінету, внесення 

заяв в електронній формі та завантаження необхідних документів. Зараз триває 

робота, щодо реєстрації та роз’яснення можливостей участі у додатковій сесії 

єдиного вступного іспиту. 

З метою поінформованості абітурієнтів, прозорості і відкритості вступної 

кампанії 2021 року усі необхідні матеріали розміщуються на офіційному сайті 

БІНПО у розділі ВСТУПНИКАМ (https://binpo.com.ua/). 

До участі у профорієнтаційній роботі залучались науково-педагогічні 

працівники кафедр та працівники структурних підрозділів БІНПО, також 

студенти інституту. В цьому напрямі широко проводиться інформаційна робота 

тьюторами груп серед слухачів курсів підвищення кваліфікації та жителів міста 

з метою роз’яснення перспектив та переваг здобуття освіти у БІНПО. 

В контексті означеної діяльності здійснено розсилку понад 300 інформаційних 

листів щодо можливостей вступу і навчання у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університету менеджменту освіти» до 

обласних Навчально-методичних центрів професійної (професійно-технічної) 

освіти та Рад директорів закладів фахової передвищої освіти, закладів загальної 

освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої 

всіх регіонів України. Поряд із зазначеним, членами відбіркової комісії 

здійснювалась інформаційна робота в закладах середньої, професійної 

(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти міста Біла Церква. 

Організовано та проведено два Дні відкритих дверей, так 29 квітня 

2021 року на Онлайн-день відкритих дверей було зареєстровано та підключено 

більше 50-ти точок підключення, географія учасників включала Київську, 

Черкаську, Донецьку, Полтавську, Харківську, Вінницьку та Одеську області 

України. 
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Онлайн-день відкритих дверей проводиться в середовищі Google Meet із 

синхронною трансляцією на YouTube-каналі. Під час заходу вступники та гості 

були ознайомлені з історією, кадровим потенціалом, традиціями та унікальною 

моделлю безперервного професійного розвитку сучасного фахівця (студента) у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» 

НАПН України. Також була надана інформація про особливості вступної 

кампанії 2021 року, оформлення та подачу документів. Особливу зацікавленість 

аудиторії викликали відповіді на питання підготовлені вступниками. 

10.06.2021 року під час проведення Онлайн-дня відкритих дверей було 

зафіксовано більше 70-ти підключень. Особливістю цього дня була активність 

переважно дорослої категорії вступників, які розглядають можливості вступу 

на навчання для здобуття ступеня магістра. Важливо зазначити, що на заході 

були присутні, зацікавлені вступом для здобуття вищої освіти, слухачі курсів 

підвищення кваліфікації. Цей захід розширив географію зацікавленості вступом 

на навчання до Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти. 

Крім традиційних Київської, Черкаської, Донецької, Полтавської, Харківської, 

Вінницької та Одеської до категорії учасників доєдналися Херсонська та 

Дніпропетровська області. 

Ефективність функціонування освітньої установи можливо оцінити через 

розвиток матеріально-технічної бази та матеріально-технічного 

оснащення, так у БІНПО забезпечення необхідними ресурсами освітнього 

процесу та підтримки слухачів та здобувачів вищої освіти відповідає 

ліцензійним та акредитаційним вимогам. Матеріально-технічна база 

Інституту пристосована для підготовки фахівців. 

Освітній процес здійснюється в навчальних корпусах, у дистанційній формі, на 

базах практик. Освітній процес належним чином забезпечено комп’ютерами. У 

БІНПО функціонує комп'ютерний клас, WEB-студія для проведення занять за 

дистанційною формою навчання, у березні 2021 р. обладнано нову WEB-

студію, в який встановлено 2 сучасні комп’ютери з моніторами 24 дюйма.  

Усі навчальні аудиторії Інституту під'єднано до мережі Інтернет й обладнано 

персональними комп'ютерами викладача і мультимедіа проекторами. Кожна з 

трьох кафедр має персональні комп'ютери, які мають доступ до мережі 

Інтернет. Усі підрозділи Інституту мають вихід до мережі Інтернет. Територія 

Інституту охоплена мережею WI-FI, що дає можливість під’єднувати пристрої з 

WI-FI до мережі Інтернет, доступ надається провайдером  на швидкості 50 

мегабіт за секунду за типом PPPOE. 

В конференц-залі встановлено сучасний комп'ютер, монітор 27 дюймів, 

мультимедійну дошку, широкоформатну відеокамеру 720P, сучасні звукові 

колонки, SmartTV-телевізор, який дає можливість транслювати заходи 

(конференції, круглі столи, семінари, заняття), які проводяться на комп'ютері.  

Доступ до Веб-ресурсів інституту здійснюється за посиланням на сайт – 

www.binpo.com.ua та за допомогою електронної адреси - binpo@ukr.net 

Працівниками інституту використовується у своїй діяльності 64 одиниці 

комп’ютерної техніки. 
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Локальна мережа та комп'ютерна база Інституту постійно вдосконалюються та 

збільшуються. 

Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою 

літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам наукової 

бібліотеки, веб-ресурсам Інституту. 

 

ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 

 

Головне завдання наукової бібліотеки Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти на І півріччя 2021 року полягало в забезпеченні якісного і 

оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування 

користувачів, сприянні формуванню їх світогляду, духовного розвитку шляхом 

популяризації кращих зразків літератури та періодики. 

Пріоритетними напрямками роботи наукової бібліотеки БІНПО протягом І 

півріччя 2021 року були: 

- формування книжкового фонду відповідно до профілю інституту та 

потреб користувачів; 

-  вивчення інформаційних потреб користувачів усіх категорій; 

- забезпечення якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та 

інформаційного обслуговування користувачів бібліотеки застосовуючи як 

традиційні, так і інноваційні форми роботи; 

- вивчення та впровадження в роботу передових форм бібліотечної 

діяльності; 

- виховання гармонійного, відкритого до інтелектуального, духовного і 

творчого розвитку особистості. 

Показники обслуговування користувачів, забезпечення потреб читачів та їх 

прагнення до отримання інформації, покращення умов самостійної роботи 

студентів представлено у таблиці 3. 

У звітному періоді традиційно проводилася значна робота з поповнення та 

збереження фонду. Здійснювалося опрацювання та упорядкування фонду, 

розстановка та написання роздільників. 

Традиційно проводилося бібліотечне обслуговування студентів, науково-

педагогічних працівників, співробітників інституту. Криза спричинена 

пандемією COVID -19, позначилася на роботі бібліотеки. У теперішній час 

бібліотека дистанційно надає довідки, консультації та послуги, зокрема УДК, 

ББК та авторський знак, редагує списки літератури. 

 

Таблиця 3.  Показники обслуговування користувачів 

 

№п/п Показники роботи План2020 р. Виконання 

2020 р. 

План 2021р. 

1. Кількість користувачів 

за єдиним 

реєстраційним обліком 

335 260 335 
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2. Кількість відвідувань 600 375 600 

3. Кількість виданих 

документів 

5000 3184 5000 

 

Також проводиться масова робота: організовуються  відкриті перегляди, 

книжкові виставки, виставки періодики, дайджести періодики ,тематичні 

полиці. 

Станом на 20.06.2021 р. науковою бібліотекою досягнуто таких показників: 

кількість відвідувань - 212; видача літератури та періодики -2180 примірників. 

Значне місце в роботі бібліотеки, як культурно-освітнього центру, духовного 

розвитку особистості популяризації знань з питань педагогіки, психології, 

охорони праці, дизайну, інформатики, права. 

З цією метою організовувались книжкові виставки, відкриті перегляди 

літератури, книжкові полиці.  

Всього було організовано  книжкових виставок  в т. ч.:  

нових надходжень - 8, експонувалось 97 видань; 

відкритих переглядів - 4, експонувалось  85 видань; 

тематичних полиць - 2,  експонувалось  36 видань. 

 

Бібліотека відзначала знаменні та пам'ятні дати: 

- День Соборності України;  

- День пам’яті героїв КРУТ; 

- День Героїв Небесної Сотні; 

- Мова  моя   КАЛИНОВА; 

- Міжнародний жіночий день; 

 - День народження Т.Г. Шевченка; 

-Всесвітній день авіації та космонавтики; 

-Конституція  України. 

 

Активними формами доведення бібліографічної інформації до користувачів 

залишаються інформаційно-масові заходи з метою надання інформації про нові 

надходження у звітному  І півріччі були проведені: дайджести  про нові 

надходження для викладачів-3 

Наукова інформаційно-бібліографічна робота  традиційно вважається одним з 

найважливіших напрямків діяльності бібліотеки  інституту. Від того , наскільки 

ефективно вона організована, залежить успішне вирішення головного завдання 

бібліотеки інституту - інформаційне забезпечення навчального процесу та 

наукових досліджень. 

- повне, оперативне й компетентне інформування користувачів за профілем 

їх діяльності і запитів. 

- виконання різного роду запитів  бібліографічні консультації 

користувачів. 

- підготовка інформаційних, бібліографічних матеріалів. 



43 
 

- організація виставок, презентацій «Днів інформацій».  

Допомога в підборі списків літератури до методичних рекомендацій. Перевірка 

та редагування списків літератури до наукових праць викладачів інституту. 

Виконання різних видів довідок – одна з складових роботи бібліотеки. 

Це адресно-бібліографічні, тематичні (усні і письмові), фактографічні довідки і 

довідки на уточнення бібліографічного опису. 

У звітному 1 півріччі було виконано  87  бібліографічних довідок в режимі   « 

запит - відповідь » Письмових тематичних довідок – 12.  

Кількість проведених онлайн -консультацій -35. 

Для розповсюдження інформації бібліотека активно використовує електронну 

пошту. Було  перевірено та редаговано  28  списків  літератури до різних 

посібників. 

На статті та методичні рекомендації  науково-викладацьких співробітників було 

поставлено:  УДК – 45; ББК – 11; авторський знак  - 15. 

На  01.06.21  року загальний фонд бібліотеки налічує 1520  примірників, з них:   

 

1 книг   966 

2 брошурний фонд   350 

3 періодика   204 

                   За   мовами 

1 українською мовою 1300 

2 російською мовою   220 

 За призначенням 

1 навчальні 700 

2 наукові 800 

3 художні   20 

 

У звітному І півріччі  було підписано 3 газети  і 6 журналів. 

Було поповнено картотеку статей періодичних видань, продовжена  картотека 

праць науково-педагогічних  працівників БІНПО. А також була редагована  

Єдина реєстраційна картотека читачів. 

Здійснюється робота по впровадженню в роботу бібліотеки нових 

інформаційних технологій та підвищення їх якості  й інформованості. Ведеться 

робота по створенню віртуальних   книжкових виставок, презентацій тощо. 

Продовжено роботу по створенню «Медіабібліотеки» . 

 

ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР ВІДДІЛУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ВИРОБНИЦТВА 

 

З метою реалізації завдань державної політики в галузі професійної) 

(професійно-технічної) освіти відділ сучасних технологій виробництва 

БІНПО спрямовує свою діяльність на: 

1. Підготовку сучасного друкованого дидактичного забезпечення і науково-

методичного супроводу підвищення кваліфікації педагогічних 
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працівників закладів професійної (ПТ)О. У відділі зібрано матеріалів 

передового педагогічного досвіду педагогічних працівників закладів 

професійно (професійно – технічної) освіти всього: - 65 збірників з 

професій, в них розміщено 554 досвіди. 

В електронному варіанті кількість матеріалів складає -2035 досвідів з 120 

професій. 

За І півріччя підготовлені збірники та розміщені на сторінці «Методична 

скарбничка» освітньої платформи «Профосвіта» 

Правознавство 

Соціальний робітник 

Виховна робота 

Кулінар борошняних виробів 

Офісний службовець( бухгалтерія) 

2.Задоволення індивідуальних потреб розвитку професійної компетентності 

педагогічних працівників закладів професійної (ПТ)О шляхом розміщення 

матеріалів на сторінці відділу сучасних технологій у соціальній мережі ФБ. 

3.Удосконалення роботи відкритого консультаційного форуму по 

упровадженню інноваційних освітніх та новітніх виробничих технологій для 

педагогів професійної школи, шляхом проведення занять Консалтингового 

центру БІНПО. 

4.Розширення співробітництва з закладами П(ПТ)О, передвищої освіти шляхом 

висвітлення їх досвіду роботи з проблем:  

упровадження елементів дуальної форми навчання; 

роль навчально-практичних центрів по підготовці кваліфікованих робітників; 

використання досвіду європейських країн та співпраці з ними в підготовці 

висококваліфікованих робітничих кадрів ; 

державно-приватне партнерство як умова розвитку конкурентоздатного 

працівника. 

5.Участь у науково-практичних семінарах та конферренціях в системі 

післядипломної освіти. 

Підготовлено 2 статті з проблем: 

«Інтерактивні методи навчання при викладанні дисциплін за напрямом 

«Охорона праці». 

«Консалтинговий центр БІНПО як модель підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів П(ПТ)О в системі дистанційного навчання» 

6. Надання педагогічним працівникам закладів П(ПТ)О інформації щодо 

сучасних технологій виробництва для підвищення рівня їхньої професійної 

компетентності та інформаційної обізнаності; надання консультативної 

допомоги педагогічним працівникам щодо методики використання 

мультимедійних інформаційних матеріалів у освітньому процесі. 

Відвідування та систематизація матеріалів спеціалізованих виставок Створення 

презентацій і каталогів. Розміщення матеріалів на сторінці «Методична 

скарбничка» та в соціальній мережі ФБ. 

За 1 півріччя всього систематизовано матеріалів, створено презентації і 

каталоги 6 спеціалізованих виставок: 
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Агро Весна. Зернові технології 

Агро Весна. Фрукти.Овочі логістика 

Київський меблевий форум 

Продуктивне бджільництво 

KYIV FASHION 2021 

 26а туристична виставка UITT «УКРАЇНА - Подорожі та Туризм. 

Постійно оновлюються мультимедійні інформаційні ресурси про сучасні 

технології виробництва для впровадження в освітній процес закладів П(ПТ)О 

для 50 ведучих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах П(ПТ)О. 

Вони включають навчальні відеофільми, відеоролики та 3Д фільми.  

Популяризація і пропаганда матеріалів відділу відбувається: 

- через підготовку сучасного друкованого та електронного варіантів 

інформаційних матеріалів та їх видання ; 

- проведення презентацій матеріалів передового педагогічного досвіду ; 

- надання консультацій слухачам всіх категорій з питань передового 

педагогічного досвіду; 

- заняття Консалтингового центру БІНПО для слухачів дистанційної форми 

навчання ; 

постійне розміщення та оновлення на освітній платформі «Профосвіта» 

інформації про кращі освітні практики, інноваційні освітні та виробничі 

технології. 

Як проблему відділу, яка потребує подальшого вирішення визначено 

недостатню кількість відеоматеріалів українською мовою. 

У 2021 році Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО 

«УМО» НАПН України працює Консалтинговий центр «Новітні педагогічні 

і виробничі технології» (http:stehnology@ukr.net). Діяльність Центру 

передбачає науково-методичний супровід безперервного професійного 

розвитку педагогів в умовах неформальної та інформальної освіти та надання 

дорадницької, консультативної, фасилітативної допомоги, поширення кращих 

освітніх практик. Місією Центру є сприяння професійному розвитку педагога 

впродовж життя.  У створеному мережевому освітньо-цифровому педагоги 

можуть отримати компетентні відповіді на актуальні запитання.  

Стратегія діяльності Консалтингового центру реалізується за такими 

напрямами:  

• підвищення кваліфікації педагогів, які бажають зростати професійно шляхом 

неформальної та інформальної освіти; 

• сприяння впровадженню в закладах П(ПТ)О освіти новітніх педагогічних і 

виробничих технологій, кращих освітніх практик;  

• створення умов для професійно-особистісного розвитку педагога; 

• відкриття консультаційного форуму для педагогів професійної освіти; 

За березень-червень 2021 року діяльністю Центру  вже охоплено близько 500 

замовників освітніх послуг.  

 

ПУБЛІЧНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ 
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Публічність інформації про діяльність Інституту забезпечується згідно 

з Законом України «Про освіту» (стаття 30 «Прозорість та інформаційна 

відкритість закладу освіти»), наказом Міністерства освіти і науки України від 

19.02.2015 р. № 166 «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність 

вищих навчальних закладів». На офіційному сайті Інституту розміщено: 

загальні аналітичні матеріали про діяльність Інституту, плани роботи Інституту, 

звіти директора, річні звіти за різними напрямами діяльності.  

Інформація з кадрових питань: керівний склад Інституту,   склад кафедр та 

структурних підрозділів, перелік вакантних посад, призначення на які 

здійснюється на конкурсних засадах. 

Інформація для вступників: перелік спеціальностей та спеціалізацій, на які 

оголошено прийом, правила прийому; склад, контакти та розклад роботи 

відбіркової комісії; розмір плати за навчання тощо. 

Інформація для здобувачів вищої освіти: освітні програми, силабуси 

навчальних дисциплін, розклади занять, розклади роботи екзаменаційних 

комісій, участь здобувачів вищої освіти у конкурсах і олімпіадах, методичні 

рекомендації до організації та проведення практики студентів, зразки 

документів. 

Інформація для слухачів: річний план-графік підвищення кваліфікації, 

освітньо-професійні програми підвищення кваліфікації, робочі навчальні 

програми модулів та спецкурсів, вартість навчання, розклади занять, отримання 

свідоцтв. 

Інформація про наукову діяльність: напрями наукової діяльності і наукові 

проєкти; звіти про наукову діяльність, конференції, семінари, конкурси та 

виставки, що проводяться в Інституті. 

Інформація щодо фінансової діяльності БІНПО: кошторис Університету на 

кожний рік та зміни до нього, річний фінансовий звіт з урахуванням інформації 

про надходження та використання коштів, інформація щодо проведення 

тендерних процедур. 

Інформація для стейкхолдерів тощо. 

Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті систематично 

оновлюється. 

Інформаційна система створює інформаційний простір, що базується на 

принципах системності, розвитку, сумісності, стандартизації та ефективності.  

Діяльність інституту широко представлена у соціальних мережах, 

зокрема ресурсами структурних підрозділів та власних сторінок НПП 

Інституту у мережі Facebook. 

У БІНПО створено єдину інформаційно-комунікаційну екосистему, яка 

поєднує інтелектуальний, науковий, професійний, освітній, технологічний 

потенціал суб’єктів мережевого освітньо-цифрового середовища, передбачає 

використання цифрових, андрагогічних, акмеологічних та інтерактивних 

технологій у віртуальному просторі. Через розгортання крос-зв’язків та 

синергію забезпечується взаємодія учасників освітнього процесу, зокрема 

замовників освітніх послуг, науково-педагогічних працівників, 

адміністративно-керівного і допоміжного персоналу, ключових стейкґолдерів,  
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та створюються умови для функціонування системи моніторингу якості 

підвищення кваліфікації фахівців ЗП(ПТ)О.  

Єдиною інформаційно-комунікаційною екосистемою у БІНПО є LMS 

«Профосвіта» (https://profosvita.org).  

Професійна значущість використання LMS «Профосвіта» (зареєстровано 

більше 6500 учасників) як освітньо-цифрового середовища полягає в 

трансформації її від лінійної до мережевої (кластерної) моделі розвитку 

ключових, фахових і міжпредметних компетентностей, формування 

європейських цінностей та вдосконаленні зовнішніх комунікацій між 

надавачами освітніх послуг, їхніми замовниками та ключовими 

стейкґолдерами, формування навичок використовувати цифрові засоби, 

нарощувати обсяги інформації, створювати власні цифрові продукти. 

Використання феномену мережевого ефекту (Network effect) при 

функціонуванні платформи «Профосвіта» відображається в її масштабуванні, 

відкритості, модульної структурованості, асинхронності, адаптивності і 

гнучкості. Відкритий контент платформи «Профосвіта» має практично 

безмежні можливості широкого охоплення всіх категорій замовників освітніх 

послуг із виходом на представників неформальної освіти, ключових 

стейкхолдерів, організації вільного доступу до розроблених науково-

педагогічними працівниками БІНПО інформаційно-освітніх ресурсів. 

З лютого 2021 р. у БІНПО функціонує хиарний сервіс Microsoft Teams, 

який поєднує в одному рішенні оптимальні умови для співпраці, контент, 

завдання та дозволяє керівництву та співробітникам організувати ефективну 

взаємодію та навчання), яка призначена для надання здобувачам слухачам 

курсів підвищення кваліфікації, здобувачам вищої освіти та викладачам 

доступу до ресурсів дистанційного навчання: навчально-методичних матеріалів 

та курсів з дисциплін, які викладаються і Інституті, а також для об’єднання 

науково-педагогічних працівників, адміністраторів та здобувачів вищої освіти в 

одну надійну, безпечну та інтегровану систему для створення персонального 

навчального середовища.  

Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в Інституті  сприяє 

наявність бази даних з основних напрямів діяльності: 

- формування контингенту слухачів курсів ПК, здобувачів вищої 

освіти та організації освітнього процесу; 

- формування навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників; 

- моніторинг та аналіз успішності слухачів курсів ПК, здобувачів 

вищої освіти; 

Процес формування інформаційної бази моніторингу якості має 

безперервний, циклічний (спрямовуватися на постійне поповнення 

інформаційної бази відповідними кількісно-якісними показниками), адаптивний 

(змінний як за кількістю, так і за складом показників відповідно до коригування 

мети й індикаторів стратегії об’єкта) характер. 

Формування підсистеми аналітичного забезпечення здійснюється на основі 

аксіологічного, атрибутивного, івент-аналізу, контент-аналізу, 

https://profosvita.org/
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праксеологічного, проблемного, системного, ситуаційного, стратегічного, 

операційного, SWOT-аналізу тощо. 

 

НАВЧАННЯ І ВЗАЄМОНАВЧАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ  відбувається в постійно діючих академіях, 

студіях: Студія корпоративного тимбілдингу, Оnline Академія цифрових 

технологій, Школа лідерів професійної освіти, Віртуальна школа педагогічного 

коучингу. 

 

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ 

 

У межах моніторингу якості на базі Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти (БІНПО) щорічно (з 2015 р. і по теперішній час) 

проводяться репрезентативні моніторингові дослідження й оцінювання рівня 

задоволеності замовників (споживачів) освітніх послуг підвищення кваліфікації 

фахівців у галузі П(ПТ)О, які спрямовуються на отримання даних про 

кількісно-якісні показники задоволеності різних категорій слухачів та аналіз 

їхньої динаміки. 

Моніторингові дослідження організовуються відповідно до річних планів, 

якими визначаються види, етапи проведення моніторингових досліджень, зміст 

заходів, терміни виконання, безпосередніх виконавців та відповідальних осіб. 

Для діагностики якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі ПО при 

проведенні зовнішнього моніторингу якості підвищення кваліфікації у галузі 

ПО визначено сукупність параметрів моніторингу якості та проведено їх 

оцінювання на базі навчально-методичних центрів професійної освіти у 

Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, 

Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, 

Рівненській, Сумській, Чернігівській, Херсонській, Харківській та НМК у 

м. Київ. 

На рис. 1 показано залежність інтегрального показника від часткових 

показників якості освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації. 
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Рис. 1. Залежність інтегрального показника від часткових показників якості 

освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації 

 

Аналіз результатів зовнішнього моніторингу за показниками якості освітньої 

діяльності на курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О у 2020 

році та його графічна інтерпретація (рис. 2) свідчать про коливання середніх 

значень показників якості у межах достатнього            ) та високого 

рівнів (        ) 

 
 

Рис.2. Аналіз результатів зовнішнього моніторингу за показниками якості 

освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

П(ПТ)О у 2020 році 

 

Інтегральний показник якості освітньої діяльності на курсах підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О (I) виступає узагальнюючою оцінкою, 

яка ураховує вагові коефіцієнти показників. Аналіз інтегрального показника 

якості освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

П(ПТ)О за результатами зовнішнього моніторингу дозволяє відзначити cуттєве 

підвищення показників у 2019 р., 2020 р. (І = 4,59 (2019 р.), І = 4,62 (2020 р.) 

 

Для статистичної автоматичної обробки даних розроблено таблиці, діаграми, 

здійснено розрахунки за допомогою програм MS Excel, Statistica SPSS. 

В умовах інформатизації освіти та розвитку цифрових технологій особливого 

поширення набувають онлайн-анкетування, яким притаманні низька вартість, 

ефективність і контрольованість процесу анкетування, мінімальний вплив 

інтерв’юера на респондента, зручність розповсюдження, забезпечення 

швидкого доступу до анкет. Дотримуючись принципів добровільності та 

анонімності, опитування здебільше проводяться із застосуванням Google Forms, 

а відповіді отримані у паперовому вигляді переводяться в електронну форму й 

систематизуються у цілісну базу даних.  

4,00 
4,10 
4,20 
4,30 
4,40 
4,50 
4,60 
4,70 
4,80 
4,90 
5,00 

4,35 

4,65 
4,71 

4,47 

4,82 

4,71 

4,41 

4,59 

4,94 

4,53 



50 
 

Запроваджена для дослідження означених питань комплексна анкета 

«Вивчення запитів і потреб замовників освітніх послуг» має за мету 

з’ясувати очікування замовників (споживачів) та визначити рівень якості 

надання освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

П(ПТ)О. Анкета складається із вступної, основної (змістової), демографічної 

частин; основна частина структурована за групами оцінки задоволеності якістю 

організації та проведення курсів, змісту програми підвищення кваліфікації, 

системи взаємовідносин. 

Результати моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

професійної (професійно-технічної) освіти затребувані у щорічному плануванні 

роботи Інституту, зокрема, аналітичні матеріали за результатами 

моніторингових досліджень сприяють встановленню науково обґрунтованих 

загальних тенденцій, визначенню абсолютних та відносних значень показників, 

їх кількісно-якісному аналізу, слугують досягненню цілей з поліпшення якості 

освіти і якості освітньої діяльності з підвищення кваліфікації та є підґрунтям 

для прийняття виважених управлінських рішень. 

1. Як Ви оцінюєте свою професійну компетентність після закінчення 

курсів? – суттєво підвищилась – 87,8% (366 респондентів), Підвищилась 

несуттєво – 11,5%, залишилась без змін -  0.7%. Усього 417 опитуваних 

2. Якою на Ваш погляд була інтенсивність (напруженість) освітнього 

процесу в цілому? Оптимальною – 82%, дуже високою 17,5%, 

недостатньо високою – 0,5 %. Усього 416 опитуваних. 

3. Чи будете Ви використовувати отримані знання в професійній діяльності? 

Так - 98,1%, Важко сказати 1,9%. Усього 414 опитуваних. 

 

 

 
 

Досягнення міжнародних стандартів якості освіти та наукових досліджень 

вимагає впровадження досвіду провідних закордонних освітньо-наукових 

установ в освітній процес та сферу наукової діяльності БІНПО.  

Для реалізації даного завдання передбачається проведення наступних заходів:  

– аналіз результативності та перспективності існуючих угод БІНПО із 

закордонними партнерами;  
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– пошук нових форм роботи та нових зарубіжних партнерів з метою 

забезпечення додаткових джерел фінансування через отримання ґрантів і 

виконання спільних проектів;  

– удосконалення якості мовної підготовки з англійської мови здобувачів вищої 

освіти, науково-педагогічних працівників інституту;  

– активізація коротко- та довгострокової участі викладачів і здобувачів вищої 

освіти в програмах навчання, стажування, підвищення кваліфікації у 

закордонних вузах-партнерах, у програмах літніх шкіл та освітньо-культурних 

обмінів;  

– удосконалення системи інформування професорсько-викладацького складу та 

здобувачів вищої освіти БІНПО про існуючі міжнародні програми;  

– підвищення міжнародного іміджу шляхом інтенсифікації інформаційно-

рекламної діяльності.  

Міжнародна наукова співпраця здійснюється у рамках міжнародних угод, 

меморандумів про науково-педагогічну співпрацю: Республіканський 

інститут професійної освіти м. Мінськ, Республіка Білорусь; Краківська 

Академія ім. А.Фрича Моджевського м. Краків, Польща; Мінський державний 

професійно-технічний коледж кулінарії м. Мінськ, Республіка Білорусь; Філіал 

АО «Національний центр підвищення кваліфікації «Орлеу» «Інститут 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників по Жамбильській області» 

Республіка Казахстан;   "Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna Sikorskiego 

4, 43-300 Bielsko-Biała, Польша; Краківська Академія ім. А.Фрича 

Моджевського м. Краків, Польща, Рar University College, Республіка Хорватія , 

Juraj Dobrila University of Pula, Республіка Хорватія. 

Міжнародні зв’язки БІНПО постійно поглиблюються та розширюються за 

напрямами співробітництва із закордонними партнерами. У зарубіжних 

наукових виданнях Польші, Німеччини, Латвії, Білорусі, Казахстану 

публікуються наукові статті викладачів БІНПО. Відповідно у збірниках 

міжнародних конференцій, які щорічно проводять кафедри БІНПО, 

публікуються тези педагогів Азербайджана, Біларусі, Грузії, Казахстану, Латвії, 

Естонії, Польщі, США, Фінляндії, тощо. 

У рамках підписаних угод із закордонними закладами освіти науково-

педагогічні працівники беруть участь у міжнародних конференціях, семінарах; 

круглих столах, проходять стажування в закордонних закладах освіти. 

01.06.2021 у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 

підписано угоду про міжнародне співробітництво з E-SCIENCE SPACE 

(Республіка Польща). 

E-SCIENCE.SPACE – консалтингова компанія у сфері публікаційної діяльності. 

Компанія об’єднує висококваліфікованих фахівців, що працюють на засадах 

додержання принципів академічної доброчесності, міжнародних та 

європейських стандартів якості щодо супроводження публікаційної активності 

науковців. Співпраця із європейськими закладами освіти, фахівцями світового 

рівня, а також використання сучасного та гнучкого підходу в управлінні 

проектами надає можливість реалізовувати надскладні публікаційні завдання та 
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повністю задовольняти вимоги наукової спільноти щодо отримання якісного 

наукового консалтингу у сфері наукометрії. 

12 – 16 квітня 2021 року науково-педагогічне стажування за програмою 

«Inernational scientific and pedagogical intership» (Україна – Узбекистан- Литва) 

пройшла Наталія Бородіна, доктор технічних наук отримала сертифікат що 

підтверджують проходження стажування  за програмою 180 год. / 6  кредитів 

ЄКТС 

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). 

Така 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. 

 

У 2021 р. здобув численні подяки на нагороди: 

За результатами конкурсу «СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ – 2021» ЗОЛОТОЮ 

МЕДАЛЛЮ у тематичній номінації «Діяльність закладу вищої освіти з 

розвитку експорту освітніх послуг» нагороджено Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України.  

Сертифікати доповідачів Дванадцятої міжнародної виставки «Сучасні 

заклади освіти – 2021» отримали такиі науково-педагогічні працівники: 

Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, 

професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту; 

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»; 

Олександр Сахно, к.с.-г.н., доцент, завідувач кафедри технологій навчання 

охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти; 

Наталія Бородіна, д.т.н., с.н.с., професор кафедри технологій навчання охорони 

праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;  
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Алла Лукіянчук, вчений секретар, к.психол.н., доцент, доцент кафедри 

технологій навчання охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;  

Світлана Удовик, викладач кафедри технологій навчання охорони праці та 

дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти». 

У конкурсі НАПН України на кращі наукові роботи, створені у 2020 році, у 

номінації "За кращі аналітичні матеріали, доповіді" дипломом ІІ ступеня 

відзначено цифровий інформаційно-аналітичний комплекс «Потреба у 

нових кваліфікаціях (компетентностях) у сфері енергоефективності й 

енергозбереження в Україні: актуальний стан та розвиток ринку праці 

(постанова Президії НАПН України від 18 березня 2021 року №1-2/4-54). 

 

Дослідження виконано в межах НДР «Удосконалення сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування 

та розвитку професійної компетентності» (0117U002381; 2017-2021 рр.) 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти. 

Стратегічними завданнями БІНПО є:  

– вдосконалення існуючих принципів і процедур забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти;  

– створення позитивного іміджу серед абітурієнтів, здобувачів вищої освіти, 

викладачів, роботодавців;  

- спрямування зусиль на створення корпоративного духу серед здобувачів 

вищої освіти та викладачів (спільні масштабні акції, традиції, вивчення та 

презентація історії Інституту); 

- акцентування на конкурентних перевагах та забезпечення впізнаваності 

бренду БІНПО 

– покращення позицій БІНПО у національних та міжнародних рейтингах 

закладів вищої освіти. 

 

 

4. Про ресурс кафедр в Електронній бібліотеці НАПН України: бази 

даних та індекси цитування 

 

Становлення інформаційного суспільства передбачає надання можливості 

найпродуктивнішої інтелектуальної творчості в контексті розвитку 

інформаційної інфраструктури, інтенсивного використання інформації. Відтак, 

особливої уваги набувають еволюційні зміни у процесах зберігання і 

поширення інформації в електронній формі, чому у значній мірі сприяє 

розвиток цифрових технологій. Основними засобами для реалізації цих 

можливостей є електронні видання та електронні бібліотеки. 

Відтак задля забезпечення відкритості й реалізації освітніх інформаційних 

потреб, доступу до інформації відповідно НДР БІНПО за темою 

«Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів 

професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної 
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компетентності» 0117U002381 (2017-2021) у січні 2020 р. директоркою БІНПО 

Сидоренко В.В. відкрито окремі ресурси для трьох кафедр Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти ДЗВО УМО: 

– кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін 

– кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

– кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну  

Аналіз статистичної інформації електронної бібліотеки свідчить про те, що з 

січня 2021 р. завантажено 12 ресурсів, та здійснено 1852 завантаження,  них:  

– кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін (11 ресурсів) 

– кафедри педагогіки, психології та менеджменту (16 ресурсів) 

– кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну (5 

ресурсів) 

 

РЕЙТИНГ РЕСУРСІВ ЗА КІЛЬКІСТІСТ ЗАВАНТАЖЕНЬ 

 

 
 

РЕЙТИНГ АВТОРІВ ЗА КІЛЬКІСТЮ ЗАВАНТАЖЕНЬ 
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кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін на ресурсі Електронної бібліотеки НАПН України: 

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

 

За перше півріччя 2021 року науково-педагогічними працівниками кафедри 

методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін за 

результатами наукової та методичної роботи на сайті Електронної бібліотеки 

НАПН України було розміщено 8 (вісім) ресурсів, а саме: 

1. Kulishov, Volodymyr S. (orcid.org/0000-0003-3262-796X), Skyba, Yurii A. 

(orcid.org/0000-0003-2238-8272), Yermolenko, Andrii B. (orcid.org/0000-0003-

3048-7844), Shevchuk, Svitlana S. (orcid.org/0000-0001-6260-3323) and Shchypska, 

Tetyana P. (orcid.org/0000-0003-1649-3789) (2021) Розвиток науково-методичної 

компетентності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Propósitos y Representaciones (9). ISSN 2310-4635 (кількість скачувань: 4); 

2. Єрмоленко, Андрій Борисович (orcid.org/0000-0003-3048-7844) (2021) 

Сучасна модель розвитку лідерської компетентності педагогічних працівників 

професійної освіти в системі підвищення кваліфікації Вісник Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Педагогічні науки, 1 (45). стор. 205-213. ISSN 2410-0897 (кількість скачувань: 

1); 

3. Єрмоленко, Андрій Борисович (orcid.org/0000-0003-3048-7844), Набок, 

М.В. (orcid.org/0000-0002-4789-932X), Шевчук, Світлана Степанівна 

(orcid.org/0000-0001-6260-3323), Масліч, Світлана Володимирівна 

(orcid.org/0000-0002-8606-0949) and Кулішов, Володимир Сергійович 

(orcid.org/0000-0003-3262-796X) (2021) Розвиток науково-методичної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у системі післядипломної 

освіти БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, м. Біла Церква, Україна 

(кількість скачувань: 1); 

4. Кулішов, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0003-3262-796X) (2021) 

Теоретичні і методичні аспекти проведення інтегрованих занять у закладі 

професійної освіти на засадах компетентнісного підходу БІНПО ДЗВО 

«УМО» НАПН України, м. Біла Церква, Україна (кількість скачувань: 8); 

5. Кулішов, Володимир Сергійович (orcid.org/0000-0003-3262-796X) (2021) 

Інтеграція в освітньому середовищі ЗП(ПТ)О: етапи становлення In: Розвиток 

педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх 

трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (02 

квітня 2021 р.) Глухівський НПУ ім. О. Довженка., м. Глухів, Україна, стор. 99-

103. ISBN 978-966-376-079-7 (кількість скачувань: 1); 

6. Масліч, Світлана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8606-0949) (2021) 

До питання формування та розвитку цифрової компетентності майстрів 

виробничого навчання закладу професійної (професійно-технічної) освіти In: 

ХV звітна Всеукраїнська науково-практична конференція "Науково-методичне 

забезпечення професійної освіти і навчання" Інститут професійно-технічної 

освіти НАПН України, м. Київ, Україна, стор. 189-191. (кількість скачувань: 

3); 

https://lib.iitta.gov.ua/
http://orcid.org/0000-0003-3262-796X
http://orcid.org/0000-0003-2238-8272
http://orcid.org/0000-0003-3048-7844
http://orcid.org/0000-0003-3048-7844
http://orcid.org/0000-0001-6260-3323
http://orcid.org/0000-0003-1649-3789
http://lib.iitta.gov.ua/724711/
http://lib.iitta.gov.ua/724711/
http://orcid.org/0000-0003-3048-7844
http://lib.iitta.gov.ua/725509/
http://lib.iitta.gov.ua/725509/
http://orcid.org/0000-0003-3048-7844
http://orcid.org/0000-0002-4789-932X
http://orcid.org/0000-0001-6260-3323
http://orcid.org/0000-0002-8606-0949
http://orcid.org/0000-0003-3262-796X
http://lib.iitta.gov.ua/725510/
http://lib.iitta.gov.ua/725510/
http://lib.iitta.gov.ua/725510/
http://orcid.org/0000-0003-3262-796X
http://lib.iitta.gov.ua/724681/
http://lib.iitta.gov.ua/724681/
http://orcid.org/0000-0003-3262-796X
http://lib.iitta.gov.ua/725448/
http://orcid.org/0000-0002-8606-0949
http://lib.iitta.gov.ua/725013/
http://lib.iitta.gov.ua/725013/
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7. Масліч, Світлана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8606-0949) (2021) 

Науково-методичний супровід професійної діяльності педагогічних працівників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти: основні аспекти In: I 

International Scientific and Practical Conference «Theoretical and practical aspects of 

modern scientific research» 서울 컨설팅 그룹, European Scientific Platform, c. 

Seoul, Republic of Korea - c. Vinnytsia, Ukraine, стор. 89-90. ISBN 978-617-7991-

29-7 (кількість скачувань: 4); 

8. Масліч, Світлана Володимирівна (orcid.org/0000-0002-8606-0949) (2021) 

Цифрова компетентність педагога закладу професійної (професійно-

технічної) освіти як необхідна умова підвищення якості освітнього процесу In: 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток педагогічної 

майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» 

Глухівський НПУ ім. О. Довженка, м. Глухів, Україна, стор. 109-112. ISBN 978-

966-376-079-7 (кількість скачувань: 1); 

 

На розгляді для розміщення на сайті Електронної бібліотеки НАПН України 

знаходяться 4 (чотири) роботи науково-педагогічних працівників кафедри, а 

саме: 

1. Шевчук С.С. Навчально-методична діяльність педагога ЗП(ПТ)О на засадах 

компетентнісного підходу: Навчально-методичний посібник. БІНПО: Біла 

Церква. 2021. 68 с. 

 

2. Кулішов В.С., Щипська Т.П. Реалізація сучасних освітніх практик у процесі 

позааудиторної навчальної діяльності майбутніх фахівців з поліграфії. 

Науковий часопис НПУ імені М. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії 

та перспективи. 2021. № 80. (подано до друку) 

3. Студінський В.А., Щипська Т.П. Економічні та організаційні засади 

удосконалення діяльності педагога в системі професійної (професійно-

технічної) освіти України. Економічний вісник університету. Збірник наукових 

праць  учених та аспірантів. Вип. 49. Переяслав: П-ХДПУ, 2021. С. 31–37. 

4. Мандрагеля В.А. Науково-методична компетентність педагога в умовах 

пандемії та діджиталізації: світовий досвід та українські реалії. Вісник 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. Серія: Педагогічні науки. 2021. Вип. 1 (45). С. 170-179 

 

За перше півріччя 2021 року науково-педагогічними працівниками кафедри 

технологій навчання, охорони праці та дизайну за результатами наукової та 

методичної роботи на сайті Електронної бібліотеки НАПН України було 

розміщено 2 (два) ресурси, а саме: 

1. Грядуща, Віра Володимирівна (orcid.org/0000-0001-9968-3515) (2021) 

Застосування цифрових технологій в інноваційних моделях безперервної 

професійної освіти In: Scientific Collection «InterConf»: with the Proceedings of 

the 2nd International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of 

Science: Key Aspects», c. Rome, Italy. (кількість скачувань: 3) 

http://orcid.org/0000-0002-8606-0949
http://lib.iitta.gov.ua/725014/
http://lib.iitta.gov.ua/725014/
http://orcid.org/0000-0002-8606-0949
http://lib.iitta.gov.ua/725208/
http://lib.iitta.gov.ua/725208/
http://orcid.org/0000-0001-9968-3515
http://lib.iitta.gov.ua/724702/
http://lib.iitta.gov.ua/724702/
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2. Лукіянчук, Алла Миколаївна (orcid.org/0000-0002-1597-5367) (2021) 

Психологічні умови розвитку цифрової компетентності педагогічних 

працівників In: Forum SOIS, 2021: розбудова єдиного відкритого 

інформаційного простору освіти впродовж життя Українська інженерно-

педагогічна академія, м. Харків, Україна. (Прийнятий до публікації) (кількість 

скачувань: 1) 
 

Розміщення публікацій педагогічних працівників 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту на ресурсі Електронної 

бібліотеки НАПН України: https://lib.iitta.gov.ua/ 

 

У першому півріччі 2021 року розміщено 2 ресурси 

 

 
 

 

ПІП 

Особистий В ресурсі БІНПО 

Кількість 

ресурсів 

(загальна) 

Статисти

ка 

скачування 

Кількість 

ресурсів 

У 2021 

році 

Статистик

а 

скачування 

(2021 рік) 

ПП та М 

Харагірло В.Є., в.о. 

зав. кафедри 

9 628  
224 

Сидоренко В.В., д. 

пед. н., професорка 
106 75.003  7,210З 

Торба Н.Г., к. псих. 

н., доцент 

2 131 1 
78 

Горошкова Л.А, д 

екон.н, професорка 

6 27  
 

Денисова А.В., 

старший викладач 

11 275  
62 

ВСЬОГО по кафедрі: 137   562 

 

 

 

http://orcid.org/0000-0002-1597-5367
http://lib.iitta.gov.ua/725425/
http://lib.iitta.gov.ua/725425/
https://lib.iitta.gov.ua/
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5.Рейтинг науково-педагогічних працівників інституту у І півріччі 2021 р. 

Рейтинг кафедр. Цільові показники кафедр. 

Введення рейтингової оцінки діяльності НПП є невід’ємним елементом 

запровадження системи моніторингу, як складової процесу забезпечення якості 

освіти, стимулювання підвищення кваліфікації, професіоналізму, 

продуктивності навчальної та наукової роботи, розвитку творчої ініціативи 

НПП. 

Основними завданнями рейтингового оцінювання є: 

 – створення інформаційної бази для аналізу і оцінки результатів діяльності 

НПП, кафедр Інституту; 

 – посилення зацікавленості НПП у підвищенні своєї професійної кваліфікації, в 

освоєнні передового педагогічного досвіду, в творчому підході до процесу 

викладання;  

– забезпечення об’єктивності оцінок якості діяльності НПП за рахунок повноти 

та достовірності інформації; 

 – посилення колективної зацікавленості викладачів у покращенні кінцевих 

результатів ;  

– активізація та стимулювання видів діяльності, які орієнтують і сприяють 

підвищенню рейтингу Інституту та його розвитку в цілому відповідно до 

поставлених стратегічних пріоритетів, створення умов для професійного 

зростання НПП;  

– визначення кращих НПП, кафедр за показниками рейтингу;  

– удосконалення системи матеріального і морального стимулювання діяльності 

НПП. 

За підсумками І півріччя 2021 р. визначено та затверджено протоколами 

засідань кафедр індивідуальні рейтинги НПП та загальні рейтинги кафедр. 

Інформаційна система визначення рейтингу має ієрархічну структуру, так 

рейтинг кафедр залежить від рейтингу НПП кафедр. 

У І півріччя 2021 р індивідуальні рейтинги НПП кафедри ПП та М: 

Професор В.В. Сидоренко –2,40  

Професор Л.А. Горошкова -1,80  

В.о. завідувача кафедри  В.Є. Харагірло - 1,40 

 Доцент Н.Г. Торба  - 1,30 

 Ст. викладач А.В.Денисова – 1,20 

Професор В.І. Ковальчук – 1,00 

Доцент Н.В. Верченко -1.00 

Ст. викладач С.В. Сташенко – 1,00 

Викладач Т.В. Кирилишина – 1,00 

Рейтинг кафедри: 1,23 

 

У І півріччя 2021 р індивідуальні рейтинги НПП кафедри ТНОП та Д: 

Зав. кафедрою Сахно О.В  - 1,06 

Професор Бородіна Н.А. – 1 

Доцент Лукіянчук А.М. – 1,1 

Доцент Уряднікова І.В. – 1 
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Доцент Грядуща В.В. – 1,33 

Ст викладач Горлова Г.Г. – 1,1 

Викладач Удовик С.І. – 1,1 

Рейтинг кафедри: 1,1 

 

У І півріччя 2021 р індивідуальні рейтинги НПП кафедри МПО та СГД: 

доц. Масліч С.В. (1,3) 

доц. Єрмоленко А.Б. (1,2 + 1,27 = 1,24) 

доц. Кулішов В.С. (1,05 + 1,2 = 1,13) 

проф. Мандрагеля В.А. (1,14) 

ст. викл. Шевчук С.С. (0,99 + 1,25 = 1,12) 

ст. викл. Щипська Т.П. (1,09) 

проф. Студінський В.А. (1,01) 

ст. викл. Петрушак О.М. (1,0) 

доц. Набок М.В. (1) 

доц. Жуковська С.А. (1) 

Рейтинг кафедри: 1,10 

 

8.  ЗА МАТЕРІАЛАМИ 

8.1. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації галузі 

знань: 01 Освіта, категорії слухачів: педагогічні працівники закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. Тема: «Розвиток цифрової 

компетентності педагогічних працівників закладів професійної освіти 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій (онлайн студія 

цифрових технологій)» 
Метою освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації галузі 

знань 01 Освіта для категорії слухачів «Педагогічні працівники закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти» на тему: «Розвиток цифрової 

компетентності педагогічних працівників закладів професійної освіти засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій (ОНЛАЙН СТУДІЯ ЦИФРОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ)» є розвиток цифрових компетентностей (професійної та 

педагогічної) та формування інноваційного педагогічного працівника 

професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до викликів державної 

освітньої політики, потреб роботодавців та ключових стейкхолдерів, готового 

конкурувати і бути активним суб’єктом на ринку праці та учасником у 

сучасному інформаційному суспільстві в умовах зміни комунікаційних переваг. 

ОПП спрямовується на отримання педагогічними працівниками професійної 

(професійно-технічної) освіти додаткових та вдосконалення наявних знань і 

вмінь з основних напрямів щодо інноваційних форм і методів застосування 

цифрових технологій; формування у слухачів позитивного ставлення до 

використання цифрових технологій у професійній діяльності; ознайомлення 

слухачів з засобами створення спільного цифрового середовища; формування у 

слухачів системи знань щодо цифровізації освіти, а також отримання навичок 

та уявлень, необхідних для впровадження дистанційного та змішаного навчання 

у професійній діяльності; ознайомлення слухачів з основами інформаційної і 
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кібербезпеки, формування культури сприймання сучасного цифрового 

медіаконтенту, його аналізу й усвідомленої орієнтації в інформаційних потоках, 

критичного оцінювання достовірності та надійність джерел даних, інформації 

та цифрового контенту; вдосконалення та розвиток професійної та педагогічної 

цифрових компетентностей педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти та інноваційного потенціалу для забезпечення 

дидактичної складової професійної підготовки кваліфікованих робітників в 

умовах цифровізації суспільства; удосконалення та оновлення знань і вмінь із 

психологічних та психолого-педагогічних питань забезпечення ефективної 

професійної діяльності слухачів у цифровому середовищі; розвиток 

комунікативних навичок, технологій підтримки позитивного соціально-

психологічного клімату у сучасному інформаційному цифровому освітньому 

просторі. 

 

8.2. Освітньо-професійна програму підвищення кваліфікації галузі 

знань:освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації Галузі 

знань: 01 Освіта Категорія: педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. Тема: «Розвиток лідерської компетентності 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти в умовах сталого розвитку» 

Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації для педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти є нормативним 

документом для організації освітнього процесу для категорії слухачів 

«Педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти» 

за напрямом 01 Освіта, який розроблено на засадах компетентнісного, 

андрагогічного, особистісно-зорієнтованого, акмеологічного, системного тощо 

підходів, сучасних модульних технологій та принципів, на основі Законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійну (професійно-

технічну) освіту», Постанови кабінету Міністрів України «Про порядок 

підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників» 

(від 21 серпня 2019 р. № 800) та ін. 

Програма містить комплекс освітніх компонентів, зокрема змістових 

модулів, спрямованих на досягнення визначених результатів навчання 

(компетентностей), що дає право фахівцям на отримання визначеної освітньої 

та професійної кваліфікації відповідно до суспільних та освітніх викликів, 

роботодавців і ключових стейкґолдерів. Програма є короткотерміновою (30 

год., 1 ЄКТС-кредит), результатом усішного опанування програми є набуття 

або вдосконалення лідерської та інших компетентностей. 

Варіативність ОПП, тобто змінність, взаємозамінність і 

взаємодовнюваність її змістових складників (тем, спецкурсів), дає можливість 

швидко реагувати на запити споживачів освітніх послуг та ключових 

стейкхолдерів, ураховувати їхні здібності, професійні потреби, запити, 

вибудовувати професійний розвиток фахівців за індивідуальною освітньою 

траєкторією. 
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Роботодавці і ключові стейкхолдери безпосередньо та/або через свої 

об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду Програми та інших 

процедур забезпечення її якості як партнери. 

Програма передбачає досягнення результатів навчання 

(компетентностей), визначених Положенням про організацію освітнього 

процесу у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 

(затверджено Вченою радою Білоцерівського інституту неперервної 

професійної освіти від 27 листопада 2019 року протокол № 5, Вченою радою 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України «19» грудня 2019 р. 

протокол № 6). 

8.3. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації галузі 

знань:освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації Галузі 

знань: 01 Освіта, категорія: педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. Тема: «Розвиток професійної (коучингової) 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О»  

 

8.4. «Положення про організацію освітнього процесу в умовах 

змішаного навчання у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти». 

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО 

«УМО» НАПН України використання технологій змішаного навчання при 

підготовці і підвищенні кваліфікації фахівців спричинено посиленням 

глобальних викликів, які виникли перед світовою економікою на сьогодні, 

посиленням впливу ринку праці й освітніх трендів на підготовку сучасного 

фахівця, і найбільше – розвитком технологій нового покоління, необхідністю 

підвищення якості освіти та освітніх послуг і конкурентоспроможності закладу 

в новому соціокультурному контексті.   

Положення «Про організацію освітнього процесу в умовах змішаного 

навчання у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти» 

визначає основні організаційні, методичні, інформаційні засади реалізації 

змішаного навчання у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти ДЗВО «УМО» НАПН України. Перехід до змішаного навчання не є 

механічним процессом винесення вибіркових видів освітньої взаємодії в 

онлайнове середовище. Для цього потрібна зміна бачення ролі закладу освіти та 

педагогів в освітньому процесі, зміна культури самого закладу та стосунків між 

учасниками освітнього процесу. 

Метою впровадження змішаного навчання у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти є підвищення якості освіти та освітніх послуг 

шляхом оновлення змісту навчання та застосування сучасних цифрових та 

інноваційних освітніх технологій, забезпечення вільного доступу здобувачів 

вищої освіти та слухачів курсів підвищення кваліфікації різних форм навчання 

до освітніх ресурсів науково-педагогічних працівників БІНПО та сприяння 

подальшому самостійному навчанню шляхом формальної, неформальної та 

інформальної освіти. 
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8.5.  «Положення про раду із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти». 

Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти є 

складником системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, що 

розроблено з метою визначення її функцій, складу, порядку організації роботи і 

взаємодії із внутрішніми та зовнішніми стейкголдерами, кафедрами і 

структурними підрозділами, окреслення відповідних прав, обов’язків та 

відповідальності. 

Рада із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти є 

дорадчо-консультаційним органом, діяльність якої ґрунтується на принципах 

колегіальності та гласності обговорення питань, які належать до її завдань, 

академічної доброчесності, прозорості, неупередженості, відкритості і 

достовірності інформації. 

 

8.6.  «Стратегія інтернаціоналізації Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти на 2021-2025 роки». 

 

Стратегія інтернаціоналізації БІНПО на 2021-2025 роки є документом, 

який регулює процеси забезпечення оцінки та розвитку поточного стану 

міжнародної наукової діяльності БІНПО у сфері наук про освіту, педагогіки і 

психології та залучення до неї науково-педагогічних працівників, бакалаврів і 

магістрів, замовників освітніх послуг і ключових стейкголдерів. Стратегію 

інтернаціоналізації Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

на 2021-2025 роки створено з метою підвищення рівня інтернаціоналізації та 

покращення якості міжнародного науково-дослідницького співробітництва в 

галузі наук про освіту, педагогіки і психології, підвищення 

конкурентоспроможності студентів, викладачів та вчених на внутрішньому та 

міжнародному ринку праці, міжнародного стажування в контексті глобальних 

освітніх трендів розвитку науки, залучення до кращих світових практик, 

підвищення якості освіти у відповідності з міжнародними освітніми 

стандартами. 

 

8.7. Цифровий програмно-методичний комплекс «Школа лідерів 

професійної освіти як інноваційна модель підвищення кваліфікації 

педагогів в умовах сталого розвитку» Автори В. Сидоренко, А. Єрмоленко, 

Л. Горошкова / за науковою редакцією доктора педагогічних наук 

В.В. Сидоренко. 

Цифровий програмно-методичний комплекс «Школа лідерів професійної 

освіти як інноваційна модель підвищення кваліфікації педагогів в умовах 

сталого розвитку» було розроблено для науково-методичного супроводу 

професійного розвитку фахівців у системі підвищення кваліфікації та в 

міжкурсовий період. Цей комплекс включає спецкурси «Менеджмент і 

лідерство в освіті дорослих», «Розвиток лідерської компетентності 
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педагогічних працівників закладів професійної освіти в умовах сталого 

розвитку», «Керівництво, влада, лідерство: теорія та практика». Матеріали 

комплексу можуть бути опановані замовниками освітніх послуг в off line і on-

line режимах та всебічно сприятимуть розвитку їхньої управлінської, 

лідерської, андрагогічної, інклюзивної, методичної, цифрової та інших 

компетентностей у системі формальної, неформальної та інформальної освіти. 

Представлені в цифровому програмно-методичному комплексі матеріали 

апробовано на курсах підвищення кваліфікації керівників закладів професійної 

освіти. Основні методологічні, теоретичні, методичні результати й 

концептуальні положення видання оприлюднено на Міжнародних 

спеціалізованих виставках, науково-практичних, науково-методичних 

конференціях, конгресах, проєктах, семінарах різного рівня, соціальних 

мережах тощо.    


