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2. ДІЯЛЬНІСТЬ БІНПО ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ І-ГО ЕТАПУ КОНЦЕПЦІЇ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ «СУЧАСНА ПРОФЕСІЙНА 

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА» НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ». 

 

(Директорка, докторка педагогічних наук СИДОРЕНКО ВІКТОРІЯ 

ВІКТОРІВНА) 

 

2.1. У Концепції реалізації державної політики у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) 

освіта» на період до 2027 року зазначається, що забезпечення якості 

професійної (професійно-технічної) освіти має відбуватися шляхом 

формування змісту професійної (професійно-технічної) освіти на 

компетентнісній основі; модернізації освітнього середовища, що забезпечує 

інноваційність, доступність, прозорість, гнучкість і відкритість освітнього 

процесу; удосконалення системи підготовки педагогічних працівників у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти із залученням до освітнього процесу 

висококваліфікованих працівників виробництва та сфери послуг; формування 

системи професійних кваліфікацій та створення єдиного освітнього середовища 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

На першому етапі (2019-2021 роки) реалізації Концепції серед завдань 

передбачено: 

 розробити, затвердити та впровадити методику розроблення стандартів 

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

 розробити та затвердити методичні рекомендації щодо розроблення 

стандартів оцінювання результатів навчання; 

 започаткувати проведення періодичного аналізу ринку праці; 

 продовжити утворення навчально-практичних центрів галузевого 

спрямування на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

зокрема із залученням соціальних партнерів; 

 започаткувати формування внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти та системи зовнішнього забезпечення якості освіти; 

 прийняти нормативно-правові акти для забезпечення розвитку дуальної 

форми здобуття освіти; 

 удосконалити систему підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у сфері професійної (професійно-технічної) освіти; 

 започаткувати сертифікацію педагогічних працівників у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти; 
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 внести зміни до нормативно-правових актів щодо надання пільг 

роботодавцям, які передають обладнання закладам професійної (професійно-

технічної) освіти та здійснюють фінансування підготовки робітничих кадрів; 

 здійснювати кожних два роки перегляд переліку професій 

загальнодержавного значення на основі аналізу ринку праці. 

 

2.2. ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДР ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРІОРИТЕТНИХ 

ЗАВДАНЬ КОНЦЕПЦІЇ ВПРОДОВЖ 2020 РОКУ 

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНО-

ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН  

(Завідувач кафедри, кандидат політичних наук, доцент ЄРМОЛЕНКО 

АНДРІЙ БОРИСОВИЧ) 

 розроблено модель розвитку науково-методичної компетентності 

педагогів професійної школи за інноваційними моделями у системі 

неперервної освіти (п.13 Концепції); 

 організовано щорічну Всеукраїнську науково-практичну конференцію 

галузевого спрямування, що сприяє розвитку співпраці та підтримці 

навчально-практичних центрів галузевого спрямування на базі закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти (п.10 Концепції). Одним із 

напрямів якої є обговорення та обмін досвідом з питань методики 

реалізації дуальної форми здобуття освіти (п.12 Концепції); 

 у контексті реалізації положень Концепції (п. 6, 11) розроблено та 

запропоновано проведення занять (спецкурсів) за темами: «Сучасний 

стан та особливості забезпечення якості освіти» та «Сучасні підходи до 

стандартизації змісту професійної освіти». 

 

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА МЕНЕДМЕНТУ 

(В.о завідувача кафедри ХАРАГІРЛО ВІРА ЄГОРІВНА) 
Ключові положення Концепції  реалізації державної політики у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-

технічна) освіта» на період до 2027 року» та  перспективний план реалізації 1-

го етапу Концепції було обговорено та затверджено на засіданні кафедри 

(протокол 1 від 05 січня 2021 р) 

 Стратегічним баченням реалізації 1-го етапу Концепції науково-

педагогічні працівники  кафедри вважають забезпечення якості освітнього 

процесу в системі безперервної професійної освіти, створення сприятливих 

умов для розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних 

працівників професійної (професійно-технічної) освіти як всебічно розвинених 

особистостей,  здатних  до безперервної освіти впродовж життя, професійного 
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розвитку, постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та 

швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, у різних 

галузях техніки, технологій, системах управління, організації праці в умовах 

ринкової економіки, задля реалізації власного потенціалу та забезпечення 

сталого розвитку України. 

Питання  забезпечення якості  освітнього процесу  на дистанційному 

етапі навчання систематично розглядаються на засіданнях кафедри ПП та М  

(протокол №1 від 02 січня 2020 року, протокол №3 від 10 березня 2020 року, 

протокол №10 від 02 жовтня 2020 року). 

Створення у січні 2020 року у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти освітньої платформи «Профосвіта» https://profosvita.org) як 

інноваційного  освітньо-цифрового середовища дозволило значно покращити 

організацію роботи зі слухачами на дистанційному етапі навчання. Робота 

науково-педагогічних працівників кафедри на платформі   поєднує 

інтелектуальний, науковий, професійний, освітній потенціал суб’єктів 

мережевого освітнього середовища ,забезпечує спільну комунікацію ,обмін 

досвідом роботи(форум,чат,проведення науково-практичних 

конференцій,семінарів тощо) На платформі кафедра має власний ресурс де 

розміщено літопис кафедри, програми вибіркових спецкурсів,навчально-

методичні посібники викладачів кафедри та власну рубрику «Школа 

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

На персональних веб-ресурсах науково-педагогічні працівники кафедри 

розміщують як організаційну інформацію тьюторів навчальних груп (по 

оформленню облікових даних слухачів, розподілу тем випускних робіт, 

контактної інформації викладачів), так і матеріали для опрацювання слухачам. 

Теоретична інформація подається у вигляді тексту, мультимедійних 

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

самоконтролю слухачів тощо). 

Викладачі кафедри значну увагу приділяють оновленню та 

удосконаленню комплексно-методичного забезпечення курсів. Так  в 2020 році 

було  розроблено тексти лекції, практичні та семінарські заняття, тренінги 

згідно оновлених навчальних планів та програм  (засідання кафедри протокол 

№1 від 02 січня 2020 року ). У 2020р. перероблено згідно оновлених РНП 

«Практичний порадник до виконання підсумкових випускних робіт за 

програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (категорія 

слухачів: майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної 

підготовки). 

По кожному модулю розроблено навчально-методичний комплекс, на 

паперових носіях та електронний  навчальний комплекс, який також було 

оновлено.  

Електронний навчально-методичний комплекс створено викладачами 

кафедри  з метою підвищення ефективності дистанційного етапу курсів 

підвищення кваліфікації. Електронний навчально-методичний комплекс 

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

користувачеві, висвітлюється зміст навчального курсу, пропонується комплекс 

https://profosvita.org/
https://profosvita.org/course/view.php?id=334
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тестових і практичних завдань, тренувальних вправ, , підсумкових і залікових 

робіт, рекомендацій для самооцінювання і саморозвитку. ЕНМК забезпечує 

умови комфортного, продуктивного й безпечного для здоров’я праці 

користувача (ергономічні вимоги).  

Для підвищення мотивації слухачів, створення позитивної психологічної 

атмосфери, підвищення зацікавленості в навчальній діяльності, активізації творчого 

потенціалу всі завдання носять індивідуальний характер, містять елементи 

суперечності і новизни. Наприкінці кожної теми з метою самоконтролю даються 

питання й тестові завдання для самоперевірки знань. Підсумковий контроль 

проводиться за допомогою електронних тестових завдань з психолого-

педагогічного курсу з автоматичним оцінюванням знань. У електронному 

навчально-методичному комплексі передбачено наявність вільного доступу (on-

line) до ресурсів кафедри, освітньої платформи, електронної бібліотеки НАПН.  

У 2020 році для забезпечення якості освітнього процесу на дистанційному 

етапі науково-педагогічні працівники кафедри розробили 9 навчально-

методичних посібників, один Порадник по виконанню підсумкових випускних 

робіт,1 методичні рекомендації,підготовлено та оприлюднено 56 наукових 

статей,зокрема scopus або web of science core collection – 12, фахових - 20, статті 

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

Усеукраїнських конференцій  - 5. 

Кафедра виконує науково-дослідну роботу на тему «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) , яка затверджена протоколом Вченої ради 

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

протоколом Вченої ради Білоцерківського  інституту неперервної професійної 

освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України № 1 

від 25.01.2017 р. Термін виконання: з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2021року. 

До виконання НДР  залучено 8 наукових та науково-педагогічних 

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

старших викладача без наукового ступеня. 

Експериментально-дослідна діяльність кафедри ПП та М у 2020 році 

спрямована на експериментальну перевірку умов та апробацію структурно-

функціональної моделі розвитку психолого-педагогічної  компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

Для проведення контрольного експерименту було створено 6 

експериментальних груп на базі НМЦ ПТО Дніпропетровської, Київської, 

Кіровоградської, Рівненської, Херсонської областей. 

 Важливою умовою розвитку психолого-педагогічної компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О є застосування технологій педагогічного 

коучингу. Уперше в системі професійної професійно-технічної освіти за 
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ініціативою науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки, психології 

та менеджменту було започатковано роботу школи педагогічного коучингу. 

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. ).  

У процесі контрольного експерименту визначено та  експериментально 

перевірено організаційно-педагогічні умови розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О:  

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 на базі НМЦ ПТО у Рівненської області) 

4.Залучення педагогічних працівників до участі у науково-практичних 

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

тренінги, майстер-класи тощо) 

Учасники експериментальних груп (педагогічні працівники 

Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Херсонської 

областей) надали пропозиції щодо доповнення тематики змістових модулів, які 

розкривають питання впровадження  інноваційних педагогічних технологій у 

освітній процес  ЗП(ПТ)О, мотивації розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, індивідуалізації 

професійного розвитку майстрів виробничого навчання та викладачів 

професійно-теоретичного навчання і розвитку конфліктологічної 

компетентності педагогічних працівників.  

Було запропоновано доповнити зміст програм підвищення кваліфікації 

такими вибірковими спецкурсами: «Мотивація професійної діяльності 

педагогічного працівника», «Психологічні аспекти попередження конфліктів в 

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

готовності педагогів до інноваційної діяльності». Програми вибіркових 

спецкурсів експериментально перевірено у процесі підвищення кваліфікації  

Це дозволяє залучити досвідчених педагогічних працівників провідних 

ЗП(ПТ)О України та зарубіжжя до обміну досвідом щодо застосування освітніх 

інновацій при підготовці конкурентоздатних робітничих кадрів та надає 

можливості педагогам професійної школи оприлюднити  особисті розробки в 

електронних або друкованих виданнях. 

Однією з пріоритетних областей діяльності кафедри є розвиток 

міжрегіональних і міжнародних наукових зв'язків. Метою міжнародної наукової 

співпраці є підвищення ефективності використання наукових розробок, 
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зростання конкурентоспроможності вітчизняної педагогіки, переведення її на 

інноваційний шлях розвитку.  

Міжнародна наукова співпраця кафедри здійснюється  у рамках  

міжвідомчих угод про науково-педагогічну  співпрацю. Інститут має договори 

про співпрацю: 

-  з Університетом Економічно-Гуманістичним  WSEH (Польша, м. 

Бельско-Бяла ), (від 25.06.2018 р.) 

- з Республіканським інститутом професійної освіти (Білорусь, м. 

Мінськ), договір (від 18.10.2013 р.) 

- про співпрацю з Краківською Академією ім. Фрича Моджевського 

(Польша, м. Краків) договір (від 05.04.2013 р.) 

-  меморандум  про співпрацю з АО «Национальным центром повышения 

квалификации «Орлеу» «Институт повышения квалификации педагогических 

работников по Жамбылской области» Республики Казахстан  (від  26.01.2015 

р.)  В рамках підписаних угод з закордонними закладами  освіти науково-

педагогічні працівники беруть  участь у міжнародних конференціях, семінарах; 

круглих столах, проходять стажування в закордонних вищих навчальних 

закладах. 

Міжнародні зв’язки БІНПО  постійно поглиблюються та розширюються 

за напрямками співробітництва із закордонними партнерами. Так у 2020 році  

науково-педагогічні працівники кафедри Сидоренко В.В., Харагірло В.Є., 

Лукіянчук А.М., Хлобистов Є.В. Денисова А.В. з 27.09. по 02.10. пройшли  

міжнародне науково-педагогічне стажування у м. Пула, Республіка Хорватія, на 

базі Juraj Dobrila University of Pula . 

Механізм реалізації Концепції 

1.Створення гнучкої системи підвищення кваліфікації, забезпечення 

доступності та неперервності (професійно-технічної) освіти впродовж життя; 

2.Забезпечення якості освітнього процесу в системі безперервної 

професійної освіти шляхом:  

 впровадження системи моніторінгу якості освітнього 

процесу(зокрема вибірковий спецкурс «Моніторинг якості освіти в контексті 

взаємодії зі стейкхолдерами» 

 розроблення гнучких освітніх програм на компетентнісній основі( 

інваріантний та варіативний складники робочих навчальних програм), 

 використання інноваційного освітнього середовища що забезпечує 

інноваційність, доступність, прозорість, гнучкість і відкритість освітнього 

процесу(освітня платформа «Профосвіта» https://profosvita.org) 

3.Створення сприятливих умов для розвитку психолого-педагогічної 

компетентності педагогічних працівників професійної (професійно-технічної) 

освіти (залучення педагогічних працівників ЗП(ПТ)О  до участі у науково-

практичних заходах (міжнародні, Усеукраїнські конференції, семінари, круглі 

столи,навчальні та психологічні  тренінги, майстер-класи тощо) 

4.Формування інклюзивного та ґендерно-чутливого освітнього 

середовища в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (Спецкурс 

https://profosvita.org/
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«Психолого-педагогічний супровід осіб з особливими освітніми 

потребами в інклюзивному освітньому середовищі» ) 

5.Розвиток партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) 

освіти;(заключено 33 договори з ключовими стейкголдерами ,4 міжнародних 

меморандума про співпрацю)  

6.Популяризація професійної (професійно-технічної) освіти та дієва 

профорієнтація (рубрика «Школа педагогічного коучинга. 

https://profosvita.org/course/view.php?id=334 на платформі «Профосвіта»  

,сторінка кафедри у фейсбуці https://www.facebook.com/1959552710929867 

7.Удосконалення системи стажування науково-педагогічних працівників 

(міжнародне науково-педагогічне стажування у 2020році пройшли  5 науково-

педагогічних працівників кафедри у м. Пула, Республіка Хорватія, на базі Juraj 

Dobrila University of Pula). 

 

Очікувані результати 
Реалізація Концепції сприятиме: 

 професійній самореалізації педагога та реалізації принципу 

навчання впродовж усього життя з урахуванням гендерної рівності та 

інклюзивного навчання; 

 зростанню привабливості професійної (професійно-технічної) 

освіти, підвищенню її конкурентоспроможності та якості відповідно до 

міжнародних стандартів; 

 підвищенню соціального статусу педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти; 

 посиленню співпраці закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти з роботодавцями та бізнес-партнерами; 

 задоволенню потреб ринку праці, суспільства і держави у 

кваліфікованих кадрах; 

 сталому розвитку національної економіки та суспільства. 

Перспективний план заходів кафедри ПП та М щодо  реалізації 1-го 

етапу Концепції реалізації державної політики у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-

технічна) освіта» на період до 2027року 

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри (протокол 1 

від 05.січня 2021р) 

№ 
з
/п Види робіт Термін виконання 

 

Виконавець 

 

1 
2 

3 4 

1 Продовжити науково-дослідну роботу 

щодо удосконалення сучасних моделей 

підвищення кваліфікації педагогів 

професійної(професійно-технічної) 

освіти у контексті формування та 

2021р всі науково-педагогічні 

працівники 

https://profosvita.org/course/view.php?id=334
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розвитку професійної компетентності. 

2 
Розробити Освітньо-професійну 

програму школи педагогічного 

коучингу . 

лютий 2021р. в.о.зав.каф 

Харагірло В.Є. 

Професор  

Сидоренко В.В. 

3 
Організувати роботу школи 

педагогічного коучингу для 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

2021-2022рр в.о.зав.каф.  

Харагірло В.Є. 

Професор  

Сидоренко В.В. 

4 Продовжити роботу щодо 

забезпечення якості освітнього 

процесу в системі безперервної 

професійної освіти 

весь період всі науково-педагогічні 

працівники 

5 Провести апробацію вибіркового 

спецкурсу «Моніторинг якості освіти в 

контексті взаємодії зі стейкхолдерами» 

для всіх категорій слухачів. 

протягом 2021р. Ст.. викладач 

Денисова А.В. 

6 Розробити цифровий навчально-

методичний комплекс за темою НДР 

кафедри 

жовтень 

2021р 

всі науково-педагогічні 

працівники 

7 
Підготувати до друку  колективну 

монографію за темою НДР 

кафедри  

1 квартал 

2021р  

В.о. зав каф. 

 Харагірло В.Є. 

Професор  

Горошкова Л.А. 

8 Продовжити роботу по організації 

науково-практичних заходів 

(міжнародних, Усеукраїнських 

конференцій, семінарів, круглих  

столів,навчальних та психологічних  

тренінгів, майстер-класів  тощо) 

весь період всі науково-педагогічні 

працівники 

9  Організувати роботу по створенню 

інклюзивного та ґендерно-чутливого 

освітнього середовища в закладах 

професійної (професійно-технічної) 

освіти  «Психолого-педагогічний 

супровід осіб з особливими освітніми 

потребами в інклюзивному освітньому 

середовищі»  

весь період В.о. зав каф. 

Харагірло В.Є. 

Ст.. викладач 

Ковальчук О.М. 

10 Продовжити роботу по розвитку 

партнерства у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти(з 

вітчизняними та закордонними 

партнерами ) 

до 2027р всі науково-педагогічні 

працівники 

11 Цілеспрямовано проводити 

популяризацію професійної 

(професійно-технічної) освіти ,  дієву 

профорієнтаційну 

роботу,висвітлювати діяльність 

кафедри та БІНПО у соціальних 

весь період всі науково-педагогічні 

працівники 
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мережах,ЗМІ,наукових виданнях тощо. 

 

 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ, ОХОРОНИ ПРАЦІ 

ТА ДИЗАЙНУ  

(Завідувач кафедри, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент САХНО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ) 

За відповідними запитами слухачів експериментальних груп науково-

педагогічними працівниками кафедри ТНОП та Д було здійснено коригування 

змістового компоненту підвищення кваліфікації.  

Розроблено програми короткострокових тематичних авторських курсів 

підвищення кваліфікації для усіх категорій педагогічних працівників: 

1. Технології проведення вебінарів; 

2. Додатки GOOGLE в професійній діяльності педагога 

3. Використання цифрових технологій в освітній діяльності педагогів 

ЗП(ПТ)О 

4. Інформаційно-пошукові системи в освітній і педагогічній діяльності 

педагога закладу професійної (професійно-технічної) освіти 

5. Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах 

діджиталізації суспільства. 

6. Автоматизоване робоче місце. 

Було розроблено програми вібіркових спецкурсів з метою підвищення 

рівня  цифрової компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О: 

Програми спецкурсів пройшли апробацію на курсах підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О Дніпропетровської, Київської, 

Кіровоградської, Херсонської областей. 

Апробація програм спецкурсів показала, що вони містять науково-

обґрунтований зміст для професійного саморозвитку педагога, спрямовані на 

підвищення рівня цифрових знань, які забезпечують можливість використання 

ІКТ у освітній роботі педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

За результатами експерименту визначено напрями вдосконалення 

змістовного компоненту підвищення кваліфікації у курсовий та міжкурсовий 

періоди. 

Підсумовуючи дослідження особливостей використання ІКТ як засобу 

підвищення цифрової компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, 

зазначимо: 

Усі педпрацівники на різному рівні і в різних умовах проходили 

самонавчання по роботі з комп’ютером. Хоча це самонавчання відбувалося 

переважно не на робочому місці, а поза ним і не носило систематичний 

характер; 
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Майже усі викладачі розуміють необхідність свого подальшого навчання 

в галузі інформаційно-комунікаційних технологій; 

Рівень володіння інформаційно-комунікаційними технологіями не 

залежить від наявності сертифікатів з ІКТ у окремих викладачів; 

Переважна більшість викладачів активно використовує ІКТ на заняттях з 

метою досягнення різнобічних результатів у підготовці кваліфікованих 

робітників. При цьому складні види робіт: тренінги, лабораторні роботи, 

проекти, створення Web-сторінок, проведення телеконференцій активніше 

використовуються тими викладачами, які проживають в першу чергу в великих 

містах, в другу чергу – тими, що проживають в малих містах або селищах 

міського типу, і в останню чергу – тими, хто проживає в селах. Можна зробити 

припущення, що це пов’язано з загальним рівнем цифрової компетентності 

викладачів в залежності від місця їх проживання. 

Варто зазначити, що існує необхідність подальшого навчання 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О та підготовки в галузі інформаційно-

комунікаційних технологій, в тому числі і на курсах з підвищення кваліфікації. 

На заняттях з ІКТ повинні розглядатися питання використання хмарних 

технологій, електронних тестів, можливостей системи Інтернет, створення 

персонального сайту та електронного підручника, проведення вебінарів. 

Використання моделі розвитку цифрової компетентності неперервної 

професійної освіти може системно та послідовно підвищувати її рівень, 

враховуючи побажання та потреби слухачів курсів підвищення кваліфікації з 

метою удосконалення процесу підвищення рівня цифрової компетентності на 

курсах підвищення кваліфікації. 

Відповідно до програми роботи експериментальних груп, педагогічні 

працівники у міжкурсовий період брали участь у: Усеукраїнському освітньому 

коворкінгу з онлайн-трансляцією «Використання хмарних технологій в 

освітньому процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти», 19 

лютого 2020 року, Майстер-класі «Plickers як хмарна технологія фронтального 

опитування у режимі «доповненої реальності» у Всеукраїнському коворкінгу з 

онлайн-трансляцією: «Використання хмарних технологій в освітньому процесі 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти» модератор Денисова А.В. 

(19 лютого 2020р). Міжнародній науково-практичній конференції 

«Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах 

діджиталізації суспільства», 11 листопада 2020 року 

Науково-педагогічні працівники кафедри ТНОП та Д проводять науково-

практичні семінари та конференції різних рівнів (всеукраїнські, міжнародні). Це 

дозволяє залучити педагогічних працівників ЗП(ПТ)О України до обміну 

досвідом та вдосконалення цифрової компетентності з можливістю 

опублікувати особисті розробки в електронних або друкованих виданнях. 

 

2.3. Планом заходів БІНПО на 2020–2027 роки із 

запровадження Концепції реалізації державної політики у 
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сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна 

професійна (професійно-технічна) освіта 
 

Згідно з «Планом заходів на 2020–2027 роки із запровадження 

Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта”,  

затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 

р. № 508-р2021, у поточному році передбачено участь БІНПО у таких заходах: 

 

П 17 Розроблення та затвердження порядку проведення 

інституційного аудиту закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
ЗАВДАННЯ: Організувати обговорення Порядку проведення інституційного 

аудиту закладів професійної (професійно-технічної) освіти з керівниками 

різних структурних підрозділів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти у формі тематичних дискусій, виявити проблеми для подальшого 

вивчення і використання в розробленні методичного забезпечення супроводу 

освітнього процесу із зазначеної тематики на курсах підвищення кваліфікації.  

П.23 Удосконалення програм підготовки, перепідготовки, стажування 

та підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

ЗАВДАННЯ:  

Удосконалити Програми підвищення кваліфікації для слухачів категорії 
«Керівники ЗП(ПТ)О», «Майстри виробничого навчання ЗП(ПТ)О», 
«Викладачів професійно-теоретичної підготовки ЗП(ПТ)О», «Старщі майстри 
ЗП(ПТ)О» за різними моделями і формами ПК 

Розробити методичні рекомендації з професійного розвитку педагогічних 
працівників ЗП(ПТ)О в умовах відкритої освіти 

 

П  26 Здійснення заходів щодо професійної орієнтації та популяризації 

професійної (професійно-технічної) освіти  із залученням ЗМІ, теле-, кіно-, 

радіокомпаній серед дітей, молоді, дорослих, планування професійного 

розвитку та кар’єри здобувачів освіти 

ЗАВДАННЯ: Проведення Всеукраїнських телемостів, майстер-класів, 
Міжнародних та Всеукраїнських конференцій, міжнародного стажування 
щодо професійної орієнтації та популяризації професійної (професійно-
технічної) освіти, професійного розвитку і кар’єри педагогів ЗП(ПТ)О та  
здобувачів освіти із залученням ЗМІ 

 

2.4. СТРАТЕГІЧНИМИ ЗАДАННЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ У 

БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІНЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОСВІТИ НА 2021 РІК Є ТАКІ: 

1. КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ЯК ФОРМА ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

І ПАРТНЕРСТВА.  
Передбачає мережеву (кластерну) модель безперервного професійного розвитку 

фахівців на засадах компетентнісного підходу: 
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 інтеграцію освітнього процесу, науки і виробництва;  

 співпраця із  НМЦ професійно-технічної освіти 17 областей України та НМК у 

м. Київ, 50 закладами фахової передвищої освіти; 

 залучення висококваліфікованих працівників виробництва і сфери послуг, 

роботодавців і ключових стейкґолдерів; 

 взаємодію і співробітництво на засадах науково-методичного менеджменту. 

 

2. 4К: ВІД КВАЛІФІКОВАНОГО,  КОГНІТИВНОГО, 

КОМПЕТЕНТНОГО, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО 

РОБІТНИКА ДО МАГІСТРА  
Включає сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки 

конкурентоспроможного людського капіталу і створення умов для освіти впродовж 

життя, зокрема: 

 людино(студенто)центроване освітнє середовище для підготовки здобувачів 

освіти (бакалавр, магістр) та підвищення кваліфікації фахівців за різними 

моделями і формами навчання 

 формування системи професійних кваліфікацій різних категорій педагогічних 

працівників ЗПО (викладач, майстер виробничого навчання, педагог професійного 

навчання, старший майстер, керівники ЗПО) із визначеними компетентностями, що 

відповідають сучасним і перспективним завданням реформування П(ПТ) О. 

 

3. ЄДИНА ОСВІТНЬО-ЦИФРОВА ЕКОСИСТЕМА. 
Поєднує інтелектуальний, науковий, професійний, освітній, технологічний потенціал суб’єктів 

та передбачає використання цифрових, андрагогічних, акмеологічних та інтерактивних технологій у 

віртуальному просторі: 

 LMS «Профосвіта» (https://profosvita.org) (більше 5000 тис. замовників освітніх 

послуг); 

 інформаційно-методичний ресурс «Методична скарбничка» (банк кращих 

освітніх практик 24 областей України);  

 

 Віртуальна школа педагогічного коучингу;  
 цифрові програмно-методичні комплекси; 

 цифрові інформаційно-освітні ресурси; 

 персональні веб-ресурси викладачів. 

 

 

4. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. 

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ 
Підвищення конкурентоспроможності студентів і викладачів на внутрішньому та 

міжнародному ринку праці: 

 стажування в контексті глобальних освітніх трендів розвитку науки; 

 залучення до  кращих світових практик; 

 підвищення якості освіти у відповідності з міжнародними освітніми стандартами; 

 професійний науковий дискурс. 
 

https://profosvita.org/
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5. НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД БЕЗПЕРЕРВНОГО 

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ ШЛЯХОМ 

ФОРМАЛЬНОЇ, НЕФОРМАЛЬНОЇ ТАІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
Супервізія творчих ініціатив, інновацій, професійного розвитку фахівців впродовж 

андрагогічного циклу: 

 Feedback – активний зворотній зв’язок із замовниками освітніх послуг;  
 Студія корпоративного тимбілдингу, онлайн Академія цифрових технологій, Школа 

педагогічного коучингу, Школа лідерів професійної освіти, Школа передового 

педагогічного досвіду, Школа розвитку фахової майстерності та ін.; 

 система міжкурсових заходів. 
 

6. МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. НЕТВОРКІНГ. 
Включає випереджувальні сервісні освітні послуги на принципах бенчмаркінгової 

діяльності: 

 освітній маркетинг у соціальних мережах (SMM); 

 контент-маркетинг; 

 робота з лідерами думок; 

 комунікативна активність. 
   

7.  МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ. 
Включає перманентне вимірювання й оцінювання професійної акмединаміки фахівців 

на всіх етепах професійного саморозвитку та самовдосканалення впродовж усього 

життя: 

 динаміка загального рівня задоволеності замовників освітніх послуг; 

 визначення напрямів формування споживчої лояльності й показників ступеня 

прихильності клієнтів. 

 

У 2021 році у БІНПО передбачено реалізацію таких завдань Концепції: 

- розроблення професійних профілів різних категорій педагогічних 

працівників ЗПО (викладач, майстер виробничого навчання, педагог 

професійного навчання, старший майстер, керівники ЗПО) із визначеними 

компетентностями, що відповідають сучасним і перспективним завданням 

реформування П(ПТ) освіти; 

- модернізація змісту, форм, моделей підготовки, перепідготовки, 

підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників з урахуванням 

державних стандартів професійно-технічної освіти; 

- розроблення інноваційного науково-методичного забезпечення 

підвищення кваліфікації різних категорій, керівників та педагогічних 

працівників; 

- розроблення інструментарію маркетингу освітніх послуг, визначення 

освітніх запитів і потреб усіх категорій педагогічних працівників; 

- забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників на основі впровадження гнучкої безперервної 

підготовки відповідно до вимог інноваційного розвитку професійної 

(професійно-технічної) освіти; 
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- розроблення відкритого контенту і відкритих освітніх ресурсів 

Інституту і кафедр зокрема, побудованих з урахуванням засадничих принципів 

відкритої освіти (масовість і доступність, адаптивність та гнучкість, 

інтернаціональність і глобалізація, відкритість і доступність інформаційно-

освітніх ресурсів, можливість  спілкуватися, взаємодіяти в режимі off-line (e-

mail) і on-line (ICQ, Skype), модульна структурованість та асинхронність, 

економічна ефективність). Відкритий контент включає електронні освітні 

ресурси (сайт, сторінки у Фейсбуці, Інстаграмі, освітня платформа 

«Профосвіта»), персональні освітні ресурси науково-педагогічних працівників. 

- розроблення Положення про різні форми підвищення кваліфікації, 

надання додаткових освітніх послуг; 

- започаткування роботи «Школи лідерів професійної освіти» 

(ШЛПО), що має на меті проведення на базі БІНПО спільно з Департаментами 

освіти і Навчально-методичними та науково-методичними центрами 

(кабінетами) професійної (професійно-технічної) освіти різних регіонів України 

системної роботи з виявлення, підтримки і підготовки до управлінської та іншої 

роботи майбутніх директорів, заступників директорів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, старших майстрів, старших майстрів 

виробничого навчання, керівників науково-методичних та навчально-

методичних установ, їх заступників та інших працівників; 

- забезпечення співпраці з підприємствами, організаціями різних типів 

та форм власності, соціальними партнерами; 

- поширення, апробація та впровадження передового педагогічного 

досвіду тих педагогів-слухачів курсів, які мають схильність до розроблення 

наукових досліджень тощо. 

 

3. ВИКОНАННЯ ПЛАНУ-ГРАФІКА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДІВ 

ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ В 2020 РОЦІ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В 2021 РОЦІ. 

 

(Завідувачка навчального відділу КОВАЛЬЧУК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА, 

в.о. заступниці директорки з навчальної роботи ДЕНИСОВА АНАСТАСІЯ 

ВОЛОДИМИРІВНА) 

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ-ГРАФІКУ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ 

ЗП(ПТ)О В 2020 РОЦІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У 

2021 РОЦІ 
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У 2020 році за держбюджетом було заплановано 3 категорії слухачів: 

майстри виробничого навчання, викладачі професійно-теоретичної підготовки 

та старші майстри ЗП(ПТ)О в обсязі 2000 осіб (таблиця 1). 

 

 

Таблиця 1. 

Контингент слухачів КПК у 2020 р. 

№ 

з/п 
Категорії слухачів 

Кількість 

слухачів 
Кількість груп Форма навчання 

1 2 3 4 5 

  план факт план факт  

1. 

Старші майстри 

закладів професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

37 33 1 1 Заочна 

35 32 1 1 
Очно-

дистанційна 

2. 

Майстри 

виробничого 

навчання закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

720 710 26 26 Заочна 

401 393 15 15 
Очно-

дистанційна 

26 26 1 1 Очна  

3. 

Викладачі 

професійно-

теоретичної 

підготовки закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

433 447 17 17 Заочна 

323 331 12 12 
Очно-

дистанційна 

25 25 1 1 Очна  

Разом: 2000 1997 74 74  

У 2020 році здійснювалась співпраця з НМЦ ПТО у Волинській, 

Закарпатській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, 

Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, 

Черкаській, Херсонській та Харківській та НМК у м. Київ. 

У 2020 р. за бюджетною формою зараховано 2 000 осіб (100%) і 
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випущено 1997 осіб (99,85%), у т.ч. за очною формою – відповідно – 51 осіб і 

51 осіб, заочною формою відповідно – 1193 осіб і 1190 осіб, за очно-

дистанційною формою – відповідно – 756 осіб і 756 осіб, відраховано три 

особи: за заочною формою – 1 особу у зв’язку з прийняттям на військову 

службу за контрактом, 2 особи – у зв’язку зі смертю. 

Невідповідність фактичного виконання плановим показникам підвищення 

кваліфікації кадрів за кошти державного бюджету за кількістю слухачів та 

формами підвищення кваліфікації пов’язана з коригуванням обласними НМЦ 

ПТО запланованої раніше кількості слухачів курсів підвищення кваліфікації 

через відсутність належного фінансування та плинність кадрів окремих 

працівників, включених у план-графік на 2020 р. 

Таким чином, кількість слухачів курсів підвищення кваліфікації за очно-

дистанційною формою зменшено з 759 до 756 осіб, відповідно, кількість 

слухачів заочної форми навчання збільшено з 1190 до 1193 осіб. 

Підвищення кваліфікації слухачів у БІНПО в 2020 р. здійснювалось на 

основі нових 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 відповідно до 

Плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти України на 2020 р. 

(схваленого вченою радою БІНПО ДЗВО УМО, протокол № 5 від «29» 

листопада 2019 року і затвердженого президентом НАПН України 

05.12.2019р.). 

У групах слухачів за категоріями викладачі професійно-теоретичної 

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

здійснювалось за навчальними модулями: трудові відносини та охорона праці, 

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 групах слухачів за категорією старші майстри ЗП(ПТ)О, підвищення 

кваліфікації здійснювалось за навчальними модулями: трудові відносини та 

охорона праці, педагогічний менеджмент, дидактика професійної освіти, освітні 

інновації в професійній діяльності педагога професійної (професійно-технічної) 

освіти, цифрові технології в закладі професійної (професійно-технічної) освіти, 

психологія професійної діяльності, модель сучасного закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти 
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Робота з організації та контролю освітнього процесу проводилась як в 

межах, так і поза межами інституту на базі замовників освітніх послуг. 

Розглядалися питання організації підвищення кваліфікації слухачів, 

оформлення облікових карток, вимоги та тематика підсумкових випускних 

робіт тощо. Завідувачем та методистами відділу, тьюторами груп здійснювався 

контроль за виконанням робочих навчальних планів, відвідуванням занять 

слухачами КПК. 

З 12 березня 2020 року рішенням Уряду (Постанова КМУ від 11 березня 

2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19») в Україні було запроваджено карантин для усіх 

закладів освіти та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної 

інфекції COVID-19. Відтак, було здійснено заходи з нормативно-

документального забезпечення освітнього процесу в умовах карантину 

(підготовлено, затверджено та доведено до виконавців щомісячні накази 

про організацію освітнього процесу в умовах обмежувальних заходів, листи 

керівникам обласних НМЦ ПТО щодо організації проведення курсів 

підвищення кваліфікації під час карантину, інструкцію щодо організації 

роботи слухачів на освітній платформі БІНПО «ПРОФОСВІТА»(режим 

доступу profosvita.org тощо), надавалися роз’яснення співробітникам 

Інституту щодо режиму роботи в умовах карантинних заходів. 

Освітній процес у БІНПО здійснювався відповідно до плану-графіка 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти України на 2020 рік та затверджених 

розкладів занять груп на LMS «ПРОФОСВІТА» (режим доступу 

profosvita.org). Додатково організовано віртуальні комунікативні майданчик 

для проведення онлайн-занять із застосуванням програм відеокоференцій, 

зокрема myownmeeting.net, Zoom, myownconference.com.ua, каналу 

youtube.com тощо. 

У 2021 році відповідно до плану-графіку за держбюджетом 

заплановано 3 категорії слухачів: майстри виробничого навчання, викладачі 

професійно-теоретичної підготовки та старші майстри ЗП(ПТ)О в обсязі 2000 

осіб (таблиця 2). 

Таблиця 2.  

Напрями та категорії слухачів курсів підвищення 

 кваліфікації БІНПО на 2021 рік 
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№ 

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 2 
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  

Напрямами подальшої роботи на 2021 рік визначено: 

1. Продовження виконання державного замовлення в повному обсязі; 

2. Реалізацію сучасної державної політики в освітянській галузі на 

основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій 

розвитку освіти та потреб учасників освітнього процесу; 

3. Забезпечення розвитку мережі Інституту з урахуванням потреб 

споживачів, суспільних запитів і державних вимог; 

4. Координація діяльності структурних підрозділів щодо забезпечення 

якості освітньої діяльності, виконання навчальних планів і програм усіх 

категорій підвищення кваліфікації; 

5. Організація моніторингу якості освітнього процесу на курсах 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних ЗП(ПТ)О; 

6. Наповнення сайту Інституту матеріалами, що входять до компетенції 

відділу. 

Підготовлено і затверджено НАПН України план-графік підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників державних закладів професійної 
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(професійно-технічної) освіти України на 2021 рік, визначено категорії 

педагогічних працівників, їх кількісний склад, форми та терміни підвищення 

кваліфікації впродовж календарного року. Налагоджено співпрацю з НМЦ ПТО 

у Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, 

Кіровоградській, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, 

Рівненській, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській, Черкаській та  

НМК у м. Київ. 

Підготовлено наказ «Про організацію освітнього процесу на курсах 

підвищення кваліфікації у 2021 р.», яким затверджено загальний обсяг 

навчальної роботи кафедр БІНПО на 2021 навчальний рік у кількості 

14394,62год. та обсяги річного навчального навантаження кафедр. 

Оновлено перелік тем підсумкових випускних робіт кафедрами ПП та М, 

МПО та СГД, ТНП та Д. 

Відкориговані та підготовлені документи: журнали обліку навчальної 

роботи на курсах підвищення кваліфікації, облікові. 

З 11 січня 2021 р. розпочато освітній процес на курсах підвищення 

кваліфікації. 

Станом на 11.01.2021 р. зараховано 165 осіб, відкрито 6 груп, у тому 

числі за формами навчання та категоріями слухачів (таблиця 3). 

 

Таблиця 3 

Інформація 

про кількість слухачів у групах (І етап КПК 11.01-15.01.2021р.0 

№ 
Категорія слухачів та база Кількість 

планова 

Кількість 

фактична 

1. 

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 

закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти на базі ДЗ П(ПТ)О «Кропивницький 

професійний ліцей сфери послуг і торгівлі» 

ОД-І-1В 

23 23 

2. 

Майстри виробничого навчання закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти на 

базі Регіональний центр професійної освіти ім. 

30 30 
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О.С. Єгорова  (м. Кропивницький) ОД-І-2М 

3. 

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 

закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти на базі ДНЗ «Черкаське вище 

професійне училище будівельних технологій»  

З-І-3В 

25 25 

4. 

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 

закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти на базі ДНЗ «Черкаське вище 

професійне училище будівельних технологій»  

З-І-4В 

20 20 

5. 

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 

закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти на базі ДНЗ «Решетилівський 

професійний аграрний ліцей імені І.Г. 

Боровенського» (Полтавська обл.) З-І-5В 

33 33 

6. 

Майстри виробничого навчання закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти на 

базі ДНЗ «Решетилівський професійний 

аграрний ліцей імені І.Г. Боровенського» 

(Полтавська обл.) З-І-6М 

34 34 

 

За госпрозрахунком зараховано 3 особи. 

4. ПРО РОБОТУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КЛАСТЕРІВ КАФЕДР 

І СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У 2021 РОЦІ 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

КЛАСТЕРУ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ БІНПО  

(ЗАВІДУВАЧКА НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ – КОВАЛЬЧУК О.М.) 

Основні завдання 

 планування та організація управління освітнім процесом; 

 здійснення контролю за якістю й ефективністю освітньої діяльності на 

курсах підвищення кваліфікації, системне вдосконалення її; 

 оперативне керівництво та координація діяльності кафедр та 

структурних підрозділів щодо забезпечення виконання освітньо-професійних 

програм, навчальних планів для всіх категорій слухачів курсів підвищення 
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кваліфікації за різними формами і моделями навчання, здобувачів вищої 

освіти; 

 моніторинг якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

професійної (професійно-технічної) освіти; 

 участь у розробленні навчальних планів та робочих навчальних планів 

за напрямами та спеціальностями підготовки фахівців в Інституті; 

 нормоконтроль навчальної документації та ведення особових справ 

студентів; 

 контроль ведення документації, необхідної для організації навчальної 

роботи в Інституті (списки студентів, залікові книжки або індивідуальні 

навчальні плани студентів, заліково-екзаменаційні відомості студентів, списки 

викладачів, перелік предметів у відповідності з навчальним планом, навчальні 

картки студентів; журнал навчальних занять  тощо); 

 участь у розробленні проєктів нормативних, інструктивних та 

організаційно-методичних документів із питань планування та організації 

освітнього процесу; 

 облік динаміки руху контингенту слухачів, здобувачів вищої освіти, 

підготовка та надання відповідної звітності; 

 здійснення позабюджетної діяльності із підвищення кваліфікації за 

кошти фізичних та юридичних осіб; 

Наукова інфраструктура: 

Обласні навчально-методичні центри професійно-технічної освіти, 

навчально-методичні кабінети, заклади професійної (професійно-технічної) 

освіти України, заклади фахової передвищої освіти. 

За держзамовленням заплановано 3 категорії слухачів: майстри 

виробничого навчання, викладачі професійно-теоретичної підготовки і старші 

майстри закладів професійної (професійно-технічної) освіти в обсязі 2000 осіб 

за очною, заочною та очно-дистанційною формами навчання на базі 

ЗП(ПТ)О у Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, 

Закарпатській, Кіровоградській, Київській, Луганській, Миколаївській, 

Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Харківській, 

Чернігівській, Черкаській та НМК у м. Київ (17 областей і м. Київ). 

 

№ 

З/П 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

 

    

1. Координація діяльності 

структурних підрозділів щодо 

забезпечення виконання 

навчальних планів і програм усіх 

категорій курсів підвищення 

кваліфікації. 

упродовж року О.М. Ковальчук 

методисти відділу 

2. Формування навчальних груп упродовж року О.М. Ковальчук 
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№ 

З/П 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

 

    

слухачів згідно річного плану-

графіка підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

державних ЗП(ПТ)О України на 

2021 рік 

С.М. Сажко 

М.О. Князєва 

3. Погодження організаційних питань 

з обласними НМЦ ПТО. 

упродовж року О.М. Ковальчук 

С.М. Сажко 

4. Планування загального навчального 

навантаження, погодження із 

завідувачами кафедр обсягів 

навчального навантаження науково-

педагогічних працівників кафедр 

Інституту 

грудень-січень О.М. Ковальчук 

М.О. Князєва 

5. Документальний супровід 

освітнього процесу підвищення 

кваліфікації 

упродовж року методисти відділу 

6. Організація моніторингу якості 

освітнього процесу на курсах 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

державних ЗП(ПТ)О   

упродовж року С.М. Сажко, 

О.М. Ковальчук  

7. Підготовка інформаційно-

аналітичних матеріалів з питань 

організації освітнього процесу, 

представлення відповідних 

матеріалів для розгляду на 

оперативних нарадах директора та 

Вченій раді Інституту 

упродовж року методисти відділу 

8. Облік чисельності і динаміки руху 

контингенту слухачів, підготовка 

та надання відповідної звітності 

щоквартально 

за рік відповідно 

до розпоряджень 

ДЗВО «УМО» 

О.М. Ковальчук 

С.М. Сажко 

9. Здійснення позабюджетної 

діяльності з підвищення 

кваліфікації за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

 

упродовж року методисти відділу 

10. Контроль за розподілом та 

виконанням навчального 

навантаження науково-педагогічних 

працівників кафедр Інституту 

 

упродовж року О.М. Ковальчук 

М.О. Князєва 

11. Складання річного плану-графіка 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

державних ЗП(ПТ)О України на 

2022 рік 

листопад 

 

С.М. Сажко 

12. Наповнення сайту Інституту 

матеріалами, що входять до 

упродовж року методисти відділу 
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№ 

З/П 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

 

    

компетенції відділу 

За напрямом роботи із здобувачами вищої освіти 

13. Участь у розробленні навчальних 

планів та робочих навчальних 

планів за напрямами та 

спеціальностями підготовки 

фахівців в Інституті. 

упродовж року методисти 

відділу 

14. Нормоконтроль навчальної 

документації та ведення особових 

справ студентів. 

упродовж року О.М. Ковальчук 

М.О. Князєва 

15. Контроль: 

– ведення документації, необхідної 

для організації навчальної роботи в 

Інституті (списки студентів, 

залікові книжки або індивідуальні 

навчальні плани студентів, 

заліково-екзаменаційні відомості 

студентів, списки викладачів, 

перелік предметів у відповідності з 

навчальним планом, навчальні 

картки студентів; журнал 

навчальних занять  ін.); 

– виконання викладачами 

навчального навантаження та 

індивідуальних планів 

упродовж року 

 

 

О.М. Ковальчук 

М.О. Князєва 

Ризики для реалізації освітнього кластеру 

 

Зовнішні ризики: 

Законодавчі: 

 ризик зміни пріоритетів/стратегій державної політики в галузі освіти; 

 ризик зміни законодавства щодо регулювання (регламентування) 

діяльності закладів післядипломної освіти. 

Операційно-технологічні: 

 контингент-ризики, збільшення рівня конкуренції на ринку освітніх 

послуг. 

Фінансово-господарські: 

 ризик недостатнього бюджетного фінансування. 

Внутрішні ризики: 

Нормативні: 

 обсяг документаційних потоків. 



25 
 

 

Операційно-технологічні: 

 своєчасне надходження заявок від ключових стейкґолдерів; 

 своєчасне надходження звітності від науково-педагогічних працівників, 

тьюторів; 

 відповідність первинних документів та звітності; 

 невідповідність технічним, санітарним, пожежним та іншим нормам 

безпеки життєдіяльності. 

Кадрові: 

 недостатній для сучасних соціокультурних та освітніх викликів 

професійно-кваліфікаційний рівень персоналу; 

  плинність кадрів; 

 демотивування персоналу. 

Фінансово-господарські: 

 зростання вартості освітніх послуг; 

 недосконістьі механізмів залучення коштів стейкґолдерів. 

Заходи контролю та моніторингу результатів 

 щодо мінімізації ризиків освітнього кластеру 

Ризики Заходи контролю Очікувані результати від 

реалізації заходів контролю 

(операційна ціль) 

Контингент-ризики Формування резерву контингенту Виконання плану-графіка 

Своєчасне 

надходження заявок 

від стейкхолдерів 

Організація контролю за 

виконанням документів 

Виконання плану-графіка 

Ризик недосконалості 

механізмів залучення 

коштів стейкхолдерів 

Визначення правил і вимог до 

здійснення операцій 

Виконання планів щодо 

формування контингенту 

Ризик своєчасного 

надходження звітності 

від науково-

педагогічних 

працівників 

Здійснення систематичного 

перегляду звітності 

Оптимізація документаційних 

потоків 

Ризик своєчасного 

надходження звітності 

від тьюторів 

Здійснення систематичного 

перегляду звітності 

Оптимізація документаційних 

потоків 

Ризик завеликого Розмежування обов’язків між Оптимізація документаційних 
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обсягу 

документаційних 

потоків 

працівниками у роботі з 

документами 

потоків, мінімізація допущення 

помилок та недоліків щодо 

процесів пов’язаних з 

організацією підвищення 

кваліфікації 

Ризик зменшення 

професійно-

кваліфікаційного 

рівня персоналу 

Здійснення систематичного 

перегляду роботи кожного 

працівника відділу для 

визначення якості виконання 

посадових обов’язків та 

поставлених завдань, розробка 

індивідуальних планів 

підвищення кваліфікаційного 

рівня 

Мінімізація допущення помилок 

та недоліків щодо процесів 

пов’язаних з організацією 

підвищення кваліфікації 

Ризик демотивування 

персоналу 

Вдосконалення системи 

морального та матеріального 

заохочення 

Мінімізація допущення помилок 

і недоліків щодо процесів, 

пов’язаних із організацією 

підвищення кваліфікації 

Відповідність 

первинних документів 

та звітності 

Проведення звірок облікових 

даних із фактичними 

Оптимізація документаційних 

потоків, мінімізація випадків 

порушень у наданні звітності 

Ризик невідповідності 

технічним, 

санітарним, пожежним 

та іншим нормам 

безпеки 

життєдіяльності 

Дотримання вимог технічних, 

санітарних, пожежних та інших 

норм безпеки життєдіяльності 

Відповідність нормам 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

КЛАСТЕРУ  ВІДДІЛУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВАУ 

2021 РОЦІ 

(ЗАВІДУВАЧКА ВІДДІЛУ СУЧАСНИХ ВИРОБНИЧИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ – ГОРЛОВА Г.Г.) 

 

Освітній кластер відділу СТВ вміщує заклади П(ПТ)О, навчально – 

методичні центри, кафедри і відділи БІНПО, освітянські спільноти та інше. З 

метою надання  дорадницької, консультативної допомоги, використання 

досвіду роботи кафедр і відділів БІНПО, матеріалів освітянських спільнот, у 

2021 році відділ СТВ  буде спрямовувати свою діяльність на: 
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виявлення освітніх запитів та професійних потреб педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно – технічної)  освіти з метою 

надання їм консультативної допомоги за допомогою спілкування, вивчення 

матеріалів моніторингових досліджень БІНПО, їх аналізу і узагальнення. 

Забезпечення розвитку професійних компетентностей педагогічних 

працівників (знання навчального предмета, фахових методик, технологій) в 

умовах карантину. Підготувати збірники з професій: 

Касир квитковий 

Водій тролейбуса  

Кулінар борошняних виробів 

Паркетник 

Кухар дитячого харчування 

Декоратор вітрин 

Апаратник пастеризації та охолодження молока 

Декоратор вітрин 

Сприяння розвитку у педагогічних працівників закладів професійної (ПТ) 

освіти сучасних поглядів на формування професійних компетентностей 

галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, 

ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, станом і тенденціями 

розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи. 

Формування банку новітніх виробничих технологій, кращих освітніх 

практик, відеоматеріалів працівників закладів професійної ( професійно – 

технічної) освіти, їх узагальнення і систематизація з метою поширення їх у 

освітній процес закладів професійної (ПТ) освіти. 

Надання методичної, організаційної, консультаційної допомоги по 

використанню освітніх інновацій, перспективного досвіду педагогічним 

працівникам закладів  професійної ( професійно – технічної)   освіти.   

Участь у роботі науково-методичних заходів: науково-практичних 

конференцій (написання тез) 

Систематизація матеріалів спеціалізованих виставок 2020 року 

Підготовка презентацій, альбомів, відеоматеріалів. Створення каталогів 

матеріалів виставок (Згідно з графіком роботи виставок) 
Розміщення у  структурі  освітньої платформи «Профосвіта» матеріалів 

на допомогу педагогічним працівникам закладів П(ПТ)О:  

- з досвіду роботи  Навчально-практичних центрів; 

- з досвіду упровадження елементів дуальної форми навчання  згідно 

з наказом МОН України № 204 від 23.02.2017; 

- упровадження досвіду державно – приватного партнерства в 

закладах професійної (професійно – технічної освіти); 

- створення та організація діяльності Центрів професійної 

досконалості. 

Створення каталогів: 

- матеріалів кращих освітніх практик за професіями ; 
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- мультимедійних  інформаційних  ресурсів сучасних технологій 

виробництва; 

- виробників сучасного обладнання, інструменту; 

- техніки та матеріалів ( за матеріалами спеціалізованих виставок). 

Видання експрес-інформацій , матеріалів про перспективний досвід   

засобами веб-сторінки в соціальній мережі Фейсбук за напрямами: 

- інновації в освіті; 

- використання дуальної системи навчання при підготовці 

кваліфікованих робітників; 

- використання досвіду європейських країн в підготовці 

кваліфікованих робітників; 

- віртуальне комплексно-методичне забезпечення з професії; 

- спеціалізовані виставки сучасних технологій виробництва. 

1Створення Е портфоліо 

 «Упровадження досвіду державно – приватного партнерства в закладах 

професійної (професійно – технічної освіти)»; 

«Створення та організація діяльності Центрів професійної досконалості». 

Консультування слухачів курсів підвищення  кваліфікації по новітнім 

виробничим та інноваційним педагогічним технологіям під час занять 

Консультпункту «Новітні виробничі технології». 

 

 

 

 

Освітній кластер відділу СТВ 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

КЛАСТЕРУ КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ, ОХОРОНИ ПРАЦІ 

ТА ДИЗАЙНУ 2021 РОЦІ 

(ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ, 

ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ДИЗАЙНУ – САХНО О.В.) 

 

Станом на 16.01. 2020 року на кафедрі працює 1 професор, 3 доцента та 

лаборант. 

Освітній кластер кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну 

використовується в освітньому процесі підвищення кваліфікації педагогічними 

працівниками ЗП(ПТ)О. основним завданням є розроблення й коригування 

робочих навчальних програм; визначення результатів навчання слухачів; 

організації науково-практичних заходів, розроблення навчально- методичних 

комплексів, проведенні науково-дослідної роботи, організації та розвитку 

міжнародних  зв’язків. 

Напрямами освітнього кластеру кафедри є: реалізація принципів 

безперервності, багаторівневості, технологічності; упровадження інноваційних 

технологій навчання дорослих упродовж життя шляхом забезпечення 

максимальної ефективності та продуктивності функціонування всієї системи в 

цілому й окремих її складників зокрема. 

У 2021 році кафедрою передбачено реалізацію таких завдань: 

Підпроблеми НДР «Розвиток цифрової компетентності педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти засобами 

інформаційно-комуні-каційних технологій»: 

• визначення і теоретичне обґрунтування організаційно-педагогічних 

Укр. проєкт 

«Якість 

освіти» 

Навчальнний 

відділ 
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умов розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти; 

• розроблення та впровадження інноваційної моделі розвитку цифрової 

компетент-ності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти; 

• зовнішній моніторинг рівня володіння інформаційно-комунікаційними 

технологіями для якісного виконання професійних ролей іфункцій; 

• науково-методичний супровід розвитку цифрової компетентності 

педагогічних пра-цівників шляхом формальної, неформальної та інформальної 

освіти; 

• формування здатності педагога орієнтуватися в інформаційному 

просторі, отриму-вати  інформацію та оперувати нею відповідно до власних 

потреб і вимог сучасного висо-котехнологічного інформаційного суспільства, 

нарощувати обсяги інформації, створюва-ти власні електронні продукти, 

вибудовувати власний стиль комунікації в суспільстві, яке навчається, 

використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології, комп’ютерну 

техніку, у тому числі зокрема мережеві системи пошуку та обробки інформації; 

електронні бібліотечні ресурси, мультимедійне обладнання; он-лайн ресурси; 

комп’ютерні програми статистичної обробки та візуалізації даних діагностики 

та результатів експериментального дослідження тощо; 

• розроблення науково-методичного забезпечення розвитку цифрової 

компетентно-сті педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти. 

• розроблення інструментарію моніторингу якості освітніх послуг, 

визначення освітніх запитів і потреб усіх категорій педагогічних працівників; 

• розроблення електронного контенту і відкритих освітніх ресурсів 

викладачів, побудованих з урахуванням засадничих принципів відкритої освіти 

(масовість і доступність, адаптивність та гнучкість, інтернаціональність і 

глобалізація, відкритість і доступність інформаційно-освітніх ресурсів, 

можливість спілкуватися, взаємодіяти в режимі off-line (e-mail) і on-line (ICQ, 

Skype).  

• забезпечення співпраці з підприємствами, організаціями різних типів та 

форм власності, соціальними партнерами;  

• апробація нових спецкурсів,зокрема  

1.3.1. Сталий розвиток підприємства  
1.3.2. Системи управління безпекою праці  

1.3.4  «Базові принципи соціальної та екологічної безпеки діяльності» 

 

Згідно плану роботи кафедри ТНОПтаД на 2021 рік, було виконано 

неступне: 

1. Навчальна робота: 

Працівники кафедри проводять заняття відповідним категоріям 

педпрацівників ЗП(ПТ)О згідно робочих навчальних планів навчального 

модуля 1 «Трудові відносини і охорона праці», навчального модуля 5 
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Навчальний модуль №5. Освітні технології в закладі професійної (професійно-

технічної) освіти та змістовного модуля 7 «Модель сучасного закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти». 

Для якісного проведення занять розроблено методичний супровід 

дисциплін та спецкурсів, а також використовується освітня платформа БІНПО 

https://profosvita.org), використовуються хмарні технології та заняття у 

відеорежимі на платформах. Слухачам курсів надаються рекомендації щодо 

впровадження дистанційного навчання у навчальний процес. 

Беручи до уваги побажання та враховуючи потреби слухачів курсів 

підвищення кваліфікації, НПП кафедри було внесено зміни до наповнення 

навчального модуля 1 «Трудові відносини і охорона праці». Зокрема, 

удосконалено та подано на Вчену раду БІНПО для затвердження навчальний 

модуль 1, розроблено нові спецкурси та методичний супровід до них.  

Внесено зміни до тематики підсумкових випускних робіт для викладачів 

теоретичної підготовки, майстрів виробничого навчання та старших майстрів.  

Враховуючи зміни, внесені до тематики випускних робіт розроблено 

практичний порадник для виконання підсумкових випускних робіт слухачами 

підвищення кваліфікації ЗП(ПТ)О. 

 

2. Наукова робота: 

Протягом 2021 року відбувається подальшого навчання майстрів 

виробничого навчання і викладачів професійно-теоретичної підготовки в галузі 

цифрових технологій на курсах з підвищення кваліфікації. На заняттях з 

цифрових технологій розглядаються питання використання: 

хмарних технологій; 

електронних тестів;  

дидактичних можливостей системи Інтернет;  

створення персонального сайту та електронного підручника; 

проведення вебінарів.  

Саме завдяки проведенню  

експерименту колектив кафедри технологій навчання, охорони праці та 

дизайну Білоцерківського інституту  неперервної професійної освіти зміг 

врахувати побажання та потреби слухачів курсів підвищення кваліфікації з 

метою удосконалення процесу підвищення кваліфікації. 

Результати контрольного експерименту впроваджуються в модуль 5 

«Цифрові технології в освіті». 

За відповідними запитами слухачів експериментальних груп науково-

педагогічними працівниками кафедри ТНОП та Д було здійснено коригування 

змістового компоненту підвищення кваліфікації.  

Розроблено програми короткострокових тематичних авторських курсів 

підвищення кваліфікації для усіх категорій педагогічних працівників: 

7. Технології проведення вебінарів; 

8. Додатки GOOGLE в професійній діяльності педагога 

9. Використання цифрових технологій в освітній діяльності педагогів 

https://profosvita.org/
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ЗП(ПТ)О 

10. Інформаційно-пошукові системи в освітній і педагогічній діяльності 

педагога закладу професійної (професійно-технічної) освіти 

11. Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах 

діджиталізації суспільства. 

12. Автоматизоване робоче місце. 

Було розроблено та впроваджуються у освітній процес програми 

вібіркових спецкурсів з метою підвищення рівня цифрової компетентності 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О: 

Апробація програм спецкурсів показала, що вони містять науково-

обґрунтований зміст для професійного саморозвитку педагога, спрямовані на 

підвищення рівня цифрових знань, які забезпечують можливість використання 

ІКТ у освітній роботі педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

За результатами експерименту визначено напрями вдосконалення 

змістовного компоненту підвищення кваліфікації у курсовий та міжкурсовий 

періоди. 

Отримані результати планується апробувати на конференціях, 

опублікувати у наукометричних та фахових вітчизняних виданнях 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

КЛАСТЕРУ КАФЕДРИ МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА 

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 2021 РОЦІ 

(ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ КАФЕДРИ МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН – 

ЄРМОЛЕНКО АНДРІЙ БОРИСОВИЧ) 

 

Експериментально-дослідне поле кластеру підпроблеми НДР 

«Розвиток науково-методичної компетентності педагогів професійної 

школи за інноваційними моделями в системі безперервної освіти»: 

• реалізація змістового і процесуального компонентів моделі розвитку 

науково-методичної компетентності педагогів професійної школи в системі 

безперервної освіти; 

• упровадження інноваційних форм, методів, технологій розвитку 

науково-методичної компетентності на курсах підвищення кваліфікації та 

міжатестаційний період; 

• науково-методичний супровід професійного розвитку педагогів 

професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти за 

індивідуальною освітньою траєкторією шляхом формальної, неформальної та 

інформальної освіти; 

• апробація авторського навчально-методичного забезпечення (освітніх 

програм, спецкурсів, цифрових програмно-методичних комплексів тощо) 

розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної школи в 

системі безперервної освіти; 
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• створення єдиного освітнього середовища на засадах компетентнісного 

підходу для задоволення професійних потреб і запитів педагогів, розвитку 

ключових і предметних компетентностей, їхнього творчого потенціалу, 

мотивації до інноваційної діяльності, навчання впродовж життя за 

індивідуальною освітньою траєкторією. 

Заплановано організацію та проведення: 

 Міжнародної конференції з онлайн-трансляцією «Інноваційні моделі 

розвитку науково-методичної компетентності педагогів 

професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, 

перспективи» 

 Усеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

«Інноваційні технології при підготовці фахівців транспортної 

галузі» для педагогічних працівників закладів П(ПТ)О та ФПО. 

 трьох Регіональних науково-практичних семінарів за тематикою 

науково-дослідної роботи та актуальних питань професійної 

підготовки конкурентноздатних робітників в умовах євроінтеграції 

освіти. 

Підготовка наукових публікацій за тематикою науково-дослідної роботи:  

Розділ колективної монографії «Інноваційні моделі підвищення 

кваліфікації педагогів професійних навчальних закладів у контексті 

формування та розвитку їх професійної компетентності» 

одноосібні статті у фахових наукових виданнях – кожен НПП кафедри; 

одноосібні статті у міжнародних наукових виданнях – кожен НПП 

кафедри; 

три колективні статті в журналах, які індексуються у наукометричних 

базах даних Scopus або Web of Science; 

Навчальна робота: 

Розроблено три освітньо-професійної програми для категорій слухачів: 

• старші майстри ЗП(ПТ)О; 

• методисти ЗП(ПТ)О; 

• персонал, який залучається до професійного навчання на виробництві. 

Підготовлено робочі навчальні програми для дев’ятнадцяти змістових 

модулів та сімнадцяти спецкурсів. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

КЛАСТЕРУ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА 

МЕНЕДЖМЕНТУ 2021 РОЦІ 

(В.О. ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ 

ТА МЕНЕДЖМЕНТУ – ХАРАГІРЛО В.Є.) 

 

Освітній кластер кафедри педагогіки,психології та менеджменту є 

нормативним документом для організації освітнього процесу для всіх категорій 



34 
 

 

слухачів, проведення заключного етапу науково-дослідної роботи, 

удосконалення електронних навчально-методичних комплексів, розвитку 

партнерських зв’язків з вітчизняними та закордонними закладами освіти.  

Освітній кластер розроблено на засадах компетентнісного, 

андрагогічного, особистісно-зорієнтованого, акмеологічного, системного тощо 

підходів, принципів, на основі Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

національної рамки кваліфікації», Постанови кабінету Міністрів України «Про 

порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників» (від 21 серпня 2019 р. № 800); згідно із нормативними вимогами 

діючого законодавства стосовно професійної(професійно-технічної) освіти», 

Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, Проекту 

Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» та Положення 

про організацію освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти (затвердженого Вченою радою БІНПО, протокол № 5 від  

27.11.2019 р.); з урахуванням положень Програми ЄС для підтримки реформи 

професійно-технічної освіти в Україні “EU4Skills: «Кращі навички для сучасної 

України», вимог МОН України щодо впровадження державних стандартів 

робітничих професій на модульно-компетентнісній основі.  

Освітній кластер кафедри педагогіки,психології та менеджменту 

використовується в процесі: розроблення й коригування робочих навчальних 

програм; визначення результатів навчання слухачів; організації науково-

практичних заходів, розроблення навчально- методичних 

комплексів,проведенні науково-дослідної роботи,організації та розвитку 

міжнародних зв’язків. 

Напрямами освітнього кластеру кафедри є: реалізація принципів 

безперервності, багаторівневості, технологічності; упровадження інноваційних 

технологій навчання дорослих упродовж життя шляхом забезпечення 

максимальної ефективності та продуктивності функціонування всієї системи в 

цілому й окремих її складників зокрема. 

У 2021 році кафедрою передбачено реалізацію таких завдань: 

- інноваційне науково-методичне забезпечення підвищення кваліфікації 

різних категорій, керівників та педагогічних працівників; 

- розроблення інструментарію моніторингу якості освітніх послуг, 

визначення освітніх запитів і потреб усіх категорій педагогічних працівників; 

- розроблення електронного контенту і відкритих освітніх ресурсів 

викладачів, побудованих з урахуванням засадничих принципів відкритої освіти 

(масовість і доступність, адаптивність та гнучкість, інтернаціональність і 

глобалізація, відкритість і доступність інформаційно-освітніх ресурсів, 

можливість  спілкуватися, взаємодіяти в режимі off-line (e-mail) і on-line (ICQ, 

Skype),). Відкритий контент включає електронні освітні ресурси (сайт БІНПО  

сторінки у Фейсбуці, Інстаграмі, освітня платформа«Профосвіта» 
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https://profosvita.org), персональні освітні ресурси науково-педагогічних 

працівників. 

- започаткування роботи «Школи педагогічного коучингу» що має на 

меті проведення на базі БІНПО спільно з Навчально-методичними та науково-

методичними центрами (кабінетами) професійної (професійно-технічної) освіти 

різних регіонів України системної роботи з підготовки педагогічних 

працівників які володіють технологіями педагогічного коучингу , 

- аналіз результатів науково-дослідної роботи  кафедри за 5 років 

- забезпечення співпраці з підприємствами, організаціями різних типів 

та форм власності, соціальними партнерами;  

- апробація нових спецкурсів,зокрема  

«Освітня логістика у ЗП(ПТ)О: теорія, методологія, 

практика(розробник професор Горошкова Л.А.) ,  

«Психолого-педагогічний супровід осіб з особливими освітніми 

потребами в інклюзивному освітньому середовищі» (розробник ст.. 

викладачка Ковальчук О.М.)  

«Створення навчального контенту в умовах цифровізації освіти» 

(розробник ст.. викладачка Сташенко С.В.) 
  

https://profosvita.org/
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5. ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ КОНКУРСУ НА КРАЩЕ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ 

СЛУХАЧІВ КПК У 2021РОЦІ  

(В.о. заступниці директорки з навчальної роботи ДЕНИСОВА 

АНАСТАСІЯ ВОЛОДИМИРІВНА) 

 

ІНФОРМАЦІЯ З ПИТАННЯ «ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ КОНКУРСУ НА 

КРАЩЕ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ СЛУХАЧІВ КПК У 2021РОЦІ» 

 

З метою підвищення методичного рівня викладання тем (спецкурсів) з 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, створення 

змагальної атмосфери, що сприятиме розкриттю творчого потенціалу НПП та 

підвищення рівня педагогічної майстерності, пропонується організація і 

проведення конкурсу серед науково-педагогічних працівників інституту на 

краще заняття для слухачів КПК у 2021році. 

Якісна організація і проведення конкурсу потребують: 

1. Розроблення «Положення про організацію конкурсу на краще заняття для 

слухачів КПК», зокрема, визначення номінацій, порядку проведення конкурсу 

(визначення етапів, вимог до проведення занять, критеріїв оцінки тощо), складу 

організаційного комітету, конкурсної комісії). 

 

2. Створення робочої групи для узагальнення пропозицій та розроблення 

документації.  

Пропозиції щодо складу робочої групи:  

Заступник голови: Денисова А.В. – в.о. заступника директора з навчальної 

роботи  

 

Члени комісії: 

Єрмоленко А.Б. – завідувач кафедри МПО та СГД,  

Верченко Н.В. – доцентка кафедри ПП та М, 

Грядуща В.В. – доцентка кафедри ТНОП та Д, 

Шевчук С.С. – старша викладачка кафедри МПО та СГД 

Харагірло В.Є. – голова профспілки 

 

3. Пропозиції НПП кафедр щодо організації конкурсу на краще заняття для 

слухачів КПК у 2021році, зокрема визначення номінацій, порядку проведення 

конкурсу (визначення етапів, вимог до проведення занять, критеріїв оцінки 

тощо) надати у формі витягів з протоколів засідань кафедр робочій групі до 

15.02.2021 р.  
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6. ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ КОНКУРСУ НА КРАЩЕ НАУКОВО-

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В 2021 РОЦІ. 

 

(В.о. заступниці директорки з навчальної роботи ДЕНИСОВА 

АНАСТАСІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, вчена секретарка ЛУКІЯНЧУК АЛЛА 

МИКОЛАЇВНА) 

 

Конкурс на краще науково(навчально)-методичне освітнього процесу 

проводиться з метою підвищення якості освіти, виявлення та підтримки творчої 

інноваційної діяльності викладачів, підвищення їхньої педагогічної 

майстерності, професіоналізму діяльності і професіоналізму особистості, 

популяризації педагогічних здобутків і перспективного педагогічного досвіду.  
Сидоренко В.В. розроблено та представлено на розгляд Вченої ради 

«Положення про конкурс на краще науково(навчально)-методичне 

забезпечення освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти». 

Положення регламентує умови, мету і завдання, номінації, порядок 

проведення конкурсу на краще науково(навчально)-методичне забезпечення 

освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти.  

Пропозиції щодо складу конкурсної комісії:  

Голова комісії : Сидоренко В.В. – директорка БІНПО 

Члени комісії:Денисова А.В. – в.о. заступниці директорки з навчальної роботи, 

Ковальчук О.М – завідувачка навчальним відділом, 

Горлова Г.Г.- завідувачка відділом сучасних технологій виробництва, 

Сташенко С.В. – завідувачка відділом інформаційно-технічного забезпечення 

навчального процесу  

Харагірло В.Є. – в.о. завідувача кафедри ПП та М, голова профспілки 

Горошкова Л.А. – професорка кафедри ПП та М, 

Бородина Н.А. – професорка кафедри ТНОП та Д, 

Кулішов В.С. – доцент кафедри МПО та СГД 
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7. ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ КОНКУРСУ НА КРАЩУ ВИПУСКНУ 

РОБОТУ (ПРОЄКТ) СЛУХАЧА КПК у 2021 РОЦІ. 

 

(В.о. заступниці директорки з навчальної роботи ДЕНИСОВА 

АНАСТАСІЯ ВОЛОДИМИРІВНА) 

 

Конкурс на кращу випускну роботу (проект) слухача КПК з метою 

підвищення якості випускних робіт, упровадження інноваційних методів 

керівництва ними та відзначення творчої роботи викладачів зі слухачами курсів 

підвищення кваліфікації. 

Діюче «Положення про конкурс на кращу підсумкову випускну роботу 

слухача у системі безперервної професійної освіти», яке визначає мету і 

завдання, номінації, процедуру проведення конкурсного відбору кращих 

випускних робіт потребує перегляду та внесення коректив. 

Пропозиції щодо складу робочої групи:  

Лукіянчук А.М. – вчена секретарка БІНПО,  

Сахно О.В. – завідувач кафедри ТНОП та Д, 

Торба Н.Г. – доцентка кафедри ПП та М, 

Уряднікова І.В. – доцентка кафедри ТНОП та Д, 

Щипська Т.П. – старша викладачка кафедри МПО та СГД  

Пропозиції НПП кафедр щодо організації конкурсу на краще заняття для 

слухачів КПК у 2021році, зокрема визначення номінацій, порядку проведення 

конкурсу (визначення етапів, вимог до проведення занять, критеріїв оцінки 

тощо) надати у формі витягів з протоколів засідань кафедр робочій групі до 

15.02.2021 р.  
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8. ЗАТВЕРДЖЕННЯ НАУКОВО(НАВЧАЛЬНО)-МЕТОДИЧНИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

 

8.1. Про затвердження та рекомендацію до друку навчально-методичного 

посібника Торби Н.Г. «Психологічні аспекти творчого підходу в роботі 

педагога сучасної професійної школи». 

 

Психологічні  аспекти  творчого  підходу  в  роботі  педагога  сучасаної  

професійної школи : навчально-методичний посібник / укладач Н.Г. Торба Н.Г. 

– Біла Церква: БІНПО УМО, 2020. – 110 с. 

 

Рецензенти:  

Верченко Н.В., кандидат біологічних наук, доцент кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту БІНПО УМО. 

Прокопенко С.Ф., практичний психолог ДПТНЗ «Білоцерківський професійний 

ліцей». 

 

У навчально-методичному посібнику розкривається проблема творчого 

підходу в роботі педагогів ЗП(ПТ)О у сучасних соціально-економічних умовах. 

Творчість розглядається як інтелектуальна активність особистості, як 

сукупність психічної активності. Висвітлюється психологічна структура 

механізму творчості та стадії творчого процесу. Приділено достатньо уваги 

питанням обдарованості підлітків та методам роботи з обдарованими учнями. 

Практична частина представлена методиками, тренінгами, вправами на 

визначення креативності та розвиток творчих здібностей здобувачів освіти. 

Методичний посібник розрахований на педагогічних працівників системи 

ЗП(ПТ)О, які не мають спеціальної психолого-педагогічної освіти, практичних 

психологів, батьків. 

 

8.2. Про затвердження та рекомендацію до друку матеріалів VІ Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти 

навчання дорослих в системі неперервної освіти» (26 листопада 2020 р.) 
 

«Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі 

неперервної освіти» : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції (26 листопада 2020 р.) / Біла Церква : БІНПО ДВНЗ УМО, 2020. – 

439c. 

 

У збірнику матеріалів розглядаються актуальні проблеми якості освіти, 

які відображають широкий спектр науково-практичних інтересів педагогічних 

працівників на сучасному етапі розвитку навчальних закладів в Україні, 

Білорусі, Грузії, Казахстані, Китаї, Естонії, Польщі, США. Широко 
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представлено проблематику підвищення вимог до рівня професійної 

психолого-педагогічної компетентності та особистісних якостей сучасного 

педагога; висвітлено методологічні й методичні орієнтири професійної освіти, 

реалізацію новітніх підходів до проблеми підготовки, розвитку й виховання 

здобувачів освіти. Збірник адресовано педагогічним працівникам професійних 

навчальних закладів, науково-педагогічним працівникам вищих навчальних 

закладів, аспірантам, студентам, педагогам, вихователям та всім тим, хто 

цікавиться сучасним станом розвитку різноманітних психолого-педагогічних 

проблем. 

За зміст і достовірність матеріалів несуть відповідальність автори тез. 

 

8.3. Про затвердження «Положення про гаранта освітньої програми у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти» 

 

Положення є нормативним документом, що регламентує систему внутрішнього 

забезпечення якості освіти у Білоцерківському інституту неперервної 

професійної освіти та встановлює організаційні та методичні механізми 

вдосконалення організації розроблення, впровадження та реалізації освітніх 

програм в Інституті. 

 

8.4. Про затвердження та рекомендацію до друку «Положення про 

конкурс на краще науково(навчально)-методичне забезпечення 

освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти» 

 

ПОЛОЖЕННЯ про конкурс на краще науково(навчально)-

методичне забезпечення освітнього процесу у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти / В.В. Сидоренко. Біла Церква: БІНПО, 2021. 

17 с. 

Автор-розробник:  

Сидоренко Вікторія Вікторівна – директорка Білоцерківського інституту 

неперервної  професійної освіти, докторка педагогічних наук, професорка 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту.  

 

Положення регламентує умови, мету і завдання, номінації, порядок 

проведення конкурсу на  краще науково(навчально)-методичне забезпечення 

освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти.  

Конкурс на краще науково(навчально)-методичне проводиться з метою 

підвищення якості освіти, виявлення та підтримки творчої нноваційної 

діяльності викладачів, підвищення їхньої педагогічної майстерності, 
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професіоналізму діяльності і професіоналізму особистості, популяризації 

педагогічних здобутків і перспективного педагогічного досвіду.  
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РІЗНЕ 

 

9.1. Рейтинг науково-педагогічних працівників БІНПО. Рейтинг кафедр 

Рейтинговою комісією у складі: 

Голова комісії – в.о. заступника директора з навчальної роботи Денисова 

Анастасія Володимирівна; члени комісії: завідувачка навчального відділу 

Ковальчук Олена Миколаївна, доц. Верченко Надія Вікторівна, доц. Кулішов 

Володимир Сергійович., доц. Грядуща Віра Володимирівна, здійснено 

перевірку наданих рейтингу кафедр за відкоригованими річними звітами 
науково-педагогічних працівників із фактично визначеними показниками 

виконання індивідуального плану. 

Під час перевірки, виявлено окремі розбіжності у рейтингових таблицях та 

звітах НПП, так окремі пункти рейтингової таблиці не відображено у звіті 

(Сахно О.В., п.57, 71), або не відображено у рейтинговій таблиці звітні 

показники, (Грядуща В.В., участь з публікацією тез у міжнародних наукових 

конференціях– у рейтинговій таблиці 40 год. – у звіті представлено 60 год, 

Бородіна Н.А., робота в експертних радах, а саме участь у засіданнях Галузевих 

експертних радах Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 

5 засідань × 6 год. = 30 год), неправильно обраховано окремі види робіт 
(Удовик С.І., Міжнародна конференція з публікацією 6 год.) тощо. 

В обрахунку рейтингового показника проф. Горошкової Л.А. помилково 

визначено коефіцієнт за півріччя (рейтинг перераховано – 1,6). 

Незначні розбіжності у кількості годин (+/-4), визначених у звітних 

показниках та рейтингових таблицях Єрмоленка А.Б., Студінського В.А., Торби 

Н.Г. 

Рейтингові показники науково-педагогічних працівників кафедри МПО 

та СГД: Завідувач кафедри Єрмоленко Андрій Борисович -1,16 

Доцент Кулішов Володимир Сергійович - 1,12 

Професор Студінський Володимир Аркадійович - 1 

Старший викладач Радкевич Оксана Михайлівна - 1 

Старший викладач Щипська Тетяна Петрівна -1 

Старший викладач Шевчук Світлана Степанівна -1,2 

 

Рейтингові показники науково-педагогічних працівників кафедри 

ППтаМ:  

В.о. завідувача кафедри  В.Є. Харагірло - 2.06 

Професор В.В.Сидоренко –5,15  

Професор Є.В. Хлобистов - 1,67 

Професор Л.А. Горошкова -1,6 

Доцент Н.В. Верченко       - 1,77 

Доцент Н.Г. Торба            - 1,44 

Ст. викладач А.М. Лукіянчук – 1,77 
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Ст. викладач А.В. Денисова     - 1,71 

 
Рейтингові показники науково-педагогічних працівників ТНОП та Д: 

Сахно О.В. завідувач кафедри - 1,08 

Бородіна Н.А. професор кафедри - 1,18 

Уряднікова І.В., доцент кафедри - 1,00 

Денисова А.В., ст. викладач - 1,1 

Грядуща В.В., ст. викладач - 1,29 

Горлова Г.Г., ст. викладач - 1,09 

Удовик С.І., викладач  - 1,00. 

 

РЕЙТИНГ КАФЕДР 

Кафедра ПП та М - 2,3 

Кафедра ТНОП та Д -1,1 

Кафедра МПО та СГД - 1,08 

 


