
          
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ  

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ 

засідання Вченої ради 

Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти 

 

 

12 листопада 2021 р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біла Церква – 2021 

  



1. ПРО РЕКОМЕНДАЦІЮ ПРО ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ 

ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА 

МЕНЕДЖМЕНТУ СИДОРЕНКО ВІКТОРІЇ ВІКТОРІВНІ 

ДОКТОРУ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТУ. 

Відповідальний за підготовку: вчений секретар, кандидат психологічних 

наук, доцент Лукіянчук Алла Миколаївна. 

 

Основні дані про здобувачку 

 

1. Cидоренко Вікторія Вікторівна, 1975 року народження. 

2. У 2000 році закінчила Донецький державний університет, отримала 

повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова та література», 

кваліфікація філолог, викладач української мови і літератури (2000 рр., диплом 

з відзнакою НК №13418379). 

У 2001 році закінчила Донецький національний університет, отримала 

повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова та література», 

кваліфікація магістра української мови і літератури (2001 рр., диплом з 

відзнакою НК № 14430602). 

3. Кандидат філологічних наук з 2007 року, спеціальність 10.02.01 – 

«українська мова». Дисертацію «Формальні і функціональні вияви керування» 

захищено 18 жовтня 2006 року у спеціалізованій вченій раді Донецького 

національного університету Міністерства освіти і науки України. Отримано 

Диплом ДК № 041415.  

Доктор педагогічних наук з 2014 року. Дисертацію захищено «25» грудня  

2013 року у спеціалізованій вченій раді Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих Національної академії педагогічних наук України (м. Київ), 

спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Отримано 

Диплом ДД № 003029. 

4. Вчене звання доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та 

методики їх викладання присвоєно у 2010 році. Отримано атестат від «17» 

червня 2010 року 12ДЦ № 023264. 

5. Призначено на посаду професора кафедри психології та особистісного 

розвитку ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 30.12.2017 р. 

(Наказ № 468-к від 20.12.2017 р.). 

6. Стаж науково-педагогічної роботи у державних закладах вищої освіти 

– 15 років 01 місяць, науковий стаж становить 01 рік. 
7. Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у 

закладах вищої освіти: 

 01.09.2005 – призначена на посаду старшого викладача кафедри педагогіки, 

психології та педагогічної творчості Донецького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (наказ обл ІППО від 01.09.2005 р.№ 230-к) 

 01.01.2008 – переведена на посаду доцента кафедри педагогіки, психології та 

педагогічної творчості Донецького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти (наказ обл ІППО від 28.12.2007 р. № 225-в/к) 



 14.03.2008 – переведена на посаду доцента кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін та методики їх викладання Донецького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (наказ обл ІППО від 14.03.2008 р. № 23) 

 03.09.2012 – переведена на посаду завідувача кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін та методики їх викладання Донецького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (наказ обл ІППО від 03.09.2012 р. № 155 

в/к) 

 16.12.2013 – переведена на посаду доцента кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін та методики їх викладання Донецького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (наказ обл ІППО від 02.12.2013 р. № 254 

в/к) 

 02.09.2014 – звільнена від займаної посади за ст. 38 КЗпП України, за власним 

бажанням (наказ обл ІППО від 02.09.2014 р. № 179 в/к) 

 04.09.2014 - прийнята на посаду старшого наукового співробітника лабораторії 

літературної освіти до підведення підсумків конкурсу Інституту педагогіки 

НАПН України (Наказ № 375-к від 04.09.14 р.) 

 01.10.2014 – переведена на посаду провідного наукового співробітника 

лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України до 

підведення підсумків конкурсу (Наказ № 381-к від 09.09.14 р.) 

 01.12.2014 - переведена на посаду головного наукового співробітника 

лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України до 

підведення підсумків конкурсу (Наказ № 506-к від 10.11.2014 р.) 

 01.01.2015 - у зв’язку зі зміною структури інституту вважати на посаді 

головного наукового співробітника відділу навчання української мови та 

літератури Інституту педагогіки НАПН України (Наказ № 07-к від 16.01.2015 

р.) 

 01.05.2015 - призначена на посаду головного наукового співробітника відділу 

навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України, 

як обрану за конкурсом (Наказ № 149-к від 27.04.2015 р.) 

 11.09.2015 – звільнена з посади головного наукового співробітника відділу 

навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України 

за власним бажанням (ст. 38 КЗпП України)  (Наказ № 427-к від 09.09.2015 р.) 

 14.09.2015 – призначена на посаду професора кафедри філософії і освіти 

дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти 

Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» 

до конкурсу (наказ від 10.09.2015 р. № 263-к) 

 21.11.2016 – призначена на посаду професора кафедри філософії і освіти 

дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти 

Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти», 

як таку, що пройшла конкурсний відбір, на умовах контракту (наказ від 

21.11.2016 р. № 453-к) 

 01.03.2017 – переведено на посаду завідувача кафедри філософії і освіти 

дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти 

Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» 

до конкурсного заміщення цієї посади (наказ від 01.03.2017 р. № 66-к) 

 20.12.2017 - призначено на посаду завідувача кафедри філософії і освіти 

дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти 

Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти», 

як таку, що пройшла конкурсний відбір, на умовах контракту (наказ від 

20.12.2017 р. № 469-к) 



 13.11.2019 – припинено дію контракту та звільнено з посади завідувача 

кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної 

освіти порядком переведення до Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти, згідно п. 5 ст. 36 КЗпП України (наказ від 13.11.2019 р. № 

418-к) 

 14.11.2019 – призначена на посаду директора Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти на умовах контракту, як таку, що обрана 

Вченою радою Університету, порядком переведення (наказ від 13.11.2019 р. № 

419-к) 

 

8. Основні теми/навчальні курси, які веде здобувач, для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації (педагогічних працівників професійної та фахової 

передвищої освіти), здобувачів освіти освітнього рівня «магістр» 

спеціальності «Менеджмент», «Педагогіка вищої школи», «Психологія»:  

 «Педагогічна майстерність»  

 «Професійний розвиток фахівців в умовах формальної, неформальної 

та інформальної освіти» 

 «Основи андрагогіки» 

 «Методика викладання фахових дисциплін» 

 «Лідерство змін та організаційна культура менеджера освіти» 

 «Культура фахової мови»  

 «Селф-коучинг як технологія самонаставництва та управління 

професійними змінами»  

 «Філософсько-освітні засади Нової української школи» 

 «Праксеологічні основи педагогічної діяльності педагогічних 

працівників», 

 «Сучасна українська літературна мова (СУЛМ) як основа мови 

професійного спілкування»,  

 «Формування технологічної культури педагога в умовах оновленої 

освітньої парадигми»,  

 «Науково-методичний менеджмент освітніх інновацій»  

 «Діяльність керівника закладу освіти в умовах впровадження 

Концепції «Нова українська школа» тощо. 

 

 Загальне навантаження у 2020 навчальному році складає 774 години, 

із них навчальне – 204,37; у 2021 році – 774 години, із них навчальне – 306, 54.  

 

9. Методичне забезпечення основних навчальних курсів забезпечують 

розроблені та апробовані цифрові програмно-методичні комплекси: 

 

 Сидоренко В.В. 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 ХІ Міжнародної спеціалізованої 

виставки: «Сучасні заклади освіти – 2020» у номінації «Упровадження 

інформаційно -цифрових систем і технологій у навчальній, дослідницькій 



та інноваційній діяльності закладів освіти». Авторське право 97142 від 

08.04.2020 

 Сидоренко В. 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. Авторське право 97244 від 15.04.2020 

 Аналітико-інформаційне інтерв’ю щодо потреб у нових кваліфікаціях 

(компетентностях) у сфері енергоефективності й енергозбереження для 

розроблення та впровадження нових освітніх програм у закладах освіти 

різних рівнів у рамках проєкту «Просування енергоефективності та 

імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» (2020-

2025) Біла Церква: БІНПО, 2020. 34 с. (Золота медаль дванадцятої 

Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2021») 

 Школа педагогічного коучингу як компетентнісна модель професійного 

розвитку сучасного фахівця: цифровий програмно-методичний комплекс: 

В.Сидоренко, В. Харагірло, О. Нежинська, Н. Торба / за науковою 

редакцією доктора педагогічних наук В.В. Сидоренко. Біла Церква: 

БІНПО, 2021, 210с. (Золота медаль Міжнародної виставки ХІІІ 

Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» у номінації 

«Упровадження в освітню діяльність інноваційних проєктів, моделей, 

систем, технологій, методик, що спрямовані на підвищення якості 

освіти») (Золота медаль Міжнародної виставки ХІІІ Міжнародної 

виставки «Інноватика в сучасній освіті» у номінації «Упровадження 

в освітню діяльність інноваційних проєктів, моделей, систем, 

технологій, методик, що спрямовані на підвищення якості освіти») 

 Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагога фахової 

передвищої освіти в умовах діджиталізації: цифровий програмно-

методичний комплекс / за науковою редакцією доктора педагогічних наук 

В.В. Сидоренко. К.: НМЦ ВФПО, 2020. 190 с. (Золота медаль 

Міжнародної виставки «Освіта та кар'єра – 2020» у номінації 

«Упровадження сучасних засобів навчання, проєктів, програм і 

технологій для вдосконалення та підвищення ефективності освітнього 

процесу») 

 Потреба у нових кваліфікаціях (компетентностях) у сфері  

енергоефективності й енергозбереження в Україні: актуальний стан та 

розвиток ринку праці (у рамках проєкту «Просування енергоефективності 

та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні»  

(2020-2025):  цифровий інформаційно-аналітичний комплекс. В. 

Сидоренко, А.Денисова, А.Єрмоленко, А. Хорін. Біла Церква: БІНПО, 

2020 (диплом ІІ ступеня у конкурсі НАПН України на кращі наукові 

роботи, створені у 2020 році, у номінації «За кращі аналітичні матеріали, 

доповіді», постанова Президії НАПН України від 18 березня 2021 року 

№1-2/4-54) 

 Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах 

формальної і неформальної освіти: збірник спецкурсів: авторський 



колектив / загальна ред. проф. Т. М. Сорочан; наукова ред., 

упорядкування В.В.Сидоренко, Я.Л.Швень. К.: Агроосвіта, 2018. С.18-61. 

Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/710285/ (Гриф науково-методичної 

комісії з післядипломної освіти Міністерства освіти і науки України) 
 

Сидоренко В.В. має 1 навчальну програму та 1 навчальний посібник (у 3-

х ч.) із грифом МОН України, 2-навчально-методичних посібники із грифом 

МОН України, 4 авторських права на літературні твори наукового характеру. 

Переможниця конкурсу кращих наукових робіт за 2017 рік НАПН 

України–диплом І ступеня за електронний ресурс Віртуальна кафедра 

андрагогіки (авторський колектив), переможниця конкурсу НАПН України на 

кращі наукові роботи, створені у 2020 році, у номінації «За кращі аналітичні 

матеріали, доповіді» (авторський колектив). 

Сертифікована тренерка Нової української школи, учасниця українсько-

австрійського проєкту «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл в Україні» 

(2016 – 2018 рр.), учасниця Тренінгу для тренерів з питань упровадження 

проекту Держстандарту початкової загальної освіти (2017-2018 рр.), учасниця 

фінсько-українського проєкту «Навчаємось разом», тренерка міжнародного 

стажування (Болгарія) (Болгарія, Варненський вільний університет імені 

Чорноризця Храбра, 2019). 

Нагороджена знаком «Ушинський К.Д.» (посвідчення № 1123 від «20» 

вересня 2020 року.) 

 

10. Сидоренко В.В. бере участь у науково-дослідній роботі, зокрема: 

 

 Співвиконавець НДР Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова «Акмеологічні засади 

професійно-педагогічної підготовки освітянських кадрів». 

Підтема дослідження: «Акмеологічні засади розвитку 

педагогічної майстерності вчителя в системі неперервної 

педагогічної освіти» (Київ, 2014-2016 рр., № 4/15-17, Наказ 

МОН України від «31» жовтня 2014 р. № 1243 та від «09» 

лютого 2015 р.  №105); 

 керівник НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті 

формування та розвитку професійної компетентності» 

(0117U002381, 2017-2021 рр.) 

 керівник НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення 

кваліфікації педагогів професійної  освіти в умовах сталого 

розвитку» (0121U108611, 2021 рік) 

 співвиконавець НДР «Професійний розвиток фахівців у 

системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» 

(0117U002380, 2017-2019) 

 

11. Сидоренко В.В. бере участь у виконанні науково-технічних програм та 

у роботі науково-методичних рад, комісій, зокрема: 

 член науково-методичної комісії 15 сектору вищої освіти Науково-

http://lib.iitta.gov.ua/710285/


методичної ради Міністерства освіти і науки України підкомісія 301 

Освіта впродовж життя, визнання неформального та інформального 

навчання (2018) 

 голова комісії щодо відбору експертів конкурсу підручників для 

загальноосвітніх навчальних закладів (2019рік) 

 експерт конкурсу підручників з української мови для загальноосвітніх 

навчальних закладів (2015)  

 учасник групи із розвантаження навчальних програм з української 

мови і літератури (2015) 

 розробник методичних рекомендацій щодо вивчення української 

літератури в 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів (2015) 

 голова атестаційної комісії в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України з атестації осіб, які претендують на державну службу, 

щодо вільного володіння українською мовою (2017-2019) 

 

12. Сидоренко В.В. є членом редакційної колегії фахового видання Збірник 

наукових праць «Вісник післядипломної освіти» Серія 

«Освіта/Педагогіка:01; код спец.: 011, 012, 013, 014, 015, 016 (Свідоцтво про 

державну реєстрацію: серія КВ № 22072-11972ПР від 22 квітня 2016 р 

Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі  педагогічних наук 

рішенням Атестаційної колегії  Міністерства освіти і науки України від 28 

грудня 2019 року № 1643 (додаток 4)  Серія «Педагогічні науки» (Категорія 

«Б»).  

Є членом редакційної колегії електронного наукового фахового видання 

журнал категорії «А» Інституту «Інформаційні технології і засоби навчання» на 

міжнародній сучасній видавничій платформі Open Journal Systems (спільно з 

ДВНЗ УМО НАПН України, Державна наукова установа “Інститут модернізації 

змісту освіти”, 6 випусків на рік), (http://journal.iitta.gov.ua/); 01 Освіта / Педагогіка зі 

спеціальностей – 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 12. (Наказ МОН України 

№1412 від 18 грудня 2018 р.) 

 

13. Міжнародний досвід Сидоренко В.В. підтверджений сертифікатами, які 

засвідчують, що здобувач проходив науково-педагогічне стажування: 

 Certificate supplement (reg. № SK9228/10.03.2019) Course: «Pedagogy 

science in the Field of European Education» International internship 

«Association agreement: moving integration changes» (10.12.2018-

01.03.2019) 180 hours, 6 ECTS. Організатор: Technical University of Košice 

(Slovakia), Paneuropska Univerzita v Bratislave (Slovakia). 

 Міжнародне стажування Certificate supplement (reg. № С-9804/22.09.2019) 

Урс на тема: «Иновации в науката: предизвикателствата на 

съвременността» (22.06.2019-22.09.2019) 180 hours, 6 ECTS Варненски 

свободен университет «Черноризец Храбър» Varna, Republic of Bulgaria 

 Міжнародне стажування Certificate supplement (reg. № BG 

10517/27.06.2021) Course: Pedagogy in the field of European Education 

http://journal.iitta.gov.ua/


(20.05.2021 – 27.06.2021)/180 hours, 6 ECTS Варненски свободен 

университет «Черноризец Храбър» Varna, Republic of Bulgaria 

13. Отримала сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень 

володіння англійською мовою у 2021 році (Cambridge English Language 

Assessment Part of the University of Cambridge, Reference Number 

186ВG0059558, Certificate Number 0800220029). 

 

 

Основні навчально-методичні та наукові публікації 

 

Має 273 публікації, із них  147 наукових та 126 навчально-

методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у 

вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. 

Після захисту докторської дисертації опубліковано 200 праць, із них 

82 наукових та 118 навчально-методичного характеру, у т.ч. після 

захисту публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних 

баз Scopus або Web of Science – 6. 

 

Дані апробації професійної діяльності 

 

Відкрита лекція на тему:  «Лідерство змін та організаційна культура 

менеджера освіти» була проведена для слухачів курсів підвищення кваліфікації 

(Школа Лідерів професійної освіти) та магістрів спеціальності 073 

«Менеджмент» «09» листопада 2021 року. Лекція була обговорена на засіданні 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту «09» листопада 2021 року. 

Дана позитивна оцінка. Протокол № 10 від «09» листопада 2021 року. 

Брала участь у 347 конференціях (за профілем кафедри), у тому числі:  

 ІІІ-а Міжнародна науково-практична конференція «Єдиний освітній 

простір: Україна-ЄС» (29.09.2020, м. Пула, Республіка Хорватія, на базі 

Juraj Dobrila University of Pula. За результатами конференції опублікована 

стаття «Soft Skills as an educational trend and a necessary development 

component for a vocational lifelong education teacher» Fundamental and 

applied researches in practice of leading scientific schools. Volume 38, No 2. 

Accent Graphics Communications & Publishing, Canada, 2020. P. 127-134. 

http://farplss.org/ ISSN 2708-0994 (Міжнародне видання) 

 VІ Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Сталий 

розвиток — ХХІ століття (наукові читання імені Ігоря Недіна)» (4 грудня 

2020 року в м. Києві). За результатами конференції опублікована 

колективна монографія: Створення єдиної інформаційно-комунікаційної 

екосистеми для професійного розвитку фахівців в умовах цифрової 

трансформації. Сталий розвиток — ХХІ століття. Дискусії 2020: 

колективна монографія / Національний університет «Києво-Могилянська 

акадмія» / за ред. проф. Хлобистова Є.В. Київ, 2020. 476 с. С. 454-469. 

Електронне видання. ISBN: 978-617-7668-22-9 

 Міжнародна конференція «Інновації у сфері вищої, професійної 

(професійно-технічної) і фахової передвищої освіти в умовах цифрової 

http://farplss.org/


трансформації» (21 червня 2021 року на базі Варненського вільного 

університету імені Чорноризця Храбра (Болгарія). Доповідь і наукова 

стаття: Competence-Oriented Models of Professional Development of 

Specialists in the Context of Sustainable Education.Sydorenko Viktoriia V. 

Popova Alla B., Rehesha Nataliia L., Sinenko Oksana O., Trynko Olha I. 

Competence-Oriented Models of Professional Development of Specialists in 

the Context of Sustainable Education. Special Issue: Development of a Market Economy 

in the context of the Global Financial Crisis: Monograph. Volume 39-9, September 2021 

// ISSN: 1133-3197. DOI: 10.25115/eea.v39i9.5785 (Scopus) 

 Міжнародна конференція «Історія, теорія та методологія навчання» (The 

International Conference on History, Theory and Methodology of Learning – 

ICHTML) (Криворізький державний педагогічний університет, Кривий 

Ріг, 12-15 травня 2020 р). Доповідь і наукова стаття: Sydorenko Viktoria. 

Sydorenko, V., Kravchynska, T., Aleinikova, O., & Dubinina, O. (2020). 

Marketing of educational services for continuous professional development of 

modern educator. Educational Dimension, 55, 75-92. 

https://doi.org/10.31812/educdim.v55i0.3941 

 

Звіт про науково-педагогічну діяльність заслуханий на засіданні кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту (протокол № 10 від «09» листопада 2021 

року). Дана позитивна оцінка.  

Рекомендовано присвоїти вчене звання професора на засіданні кафедри 

«09» листопада 2021 року, протокол №10 та на засіданні Вченої ради 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти НАПН України «12» листопада 2021 року, протокол № 9.  

  

http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/issue/view/324
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/issue/view/324


2. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ДО 

БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УМО» НАПН УКРАЇНИ в 2022 

РОЦІ 

 

(Секретар Відбіркової комісії Єрмоленко Андрій Борисович) 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Провадження освітньої діяльності у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

(надалі –БІНПО) здійснюється згідно з ліцензією (наказ МОН України від 

19.12.2016 рокуNo1565, постанова Кабінету Міністрів України від 01.02.2017 

року),переоформлення ліцензії – наказ МОН України No 42-л від 12.04.2021. 

1.2. Правила прийому на навчання до Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти у 2022 році (далі – Правила) розроблено 

Відбірковою комісією Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (далі – Відбіркова комісія) 

відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році 

(далі – Умови), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

13 жовтня 2021 року № 1098, і затверджені Вченою радою Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» (протокол № 9 від «12» листопада 2021 року). Правила прийому діють 

протягом календарного року. 

1.3. Прийом до Інституту здійснюється на конкурсній основі за 

відповідними джерелами фінансування.  

1.4. Організацію прийому вступників до Інституту здійснює Відбіркова 

комісія, склад якої затверджується наказом директора, який є її головою. 

Відбіркова комісія діє згідно з Положенням про Відбіркову комісію 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», затвердженим Вченою радою Університету відповідно 

до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 

року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 

2015 року за №1353/27798. Положення про Відбіркову комісію БІНПО 

оприлюднено на його офіційному веб-сайті (https://binpo.com.ua/). Директор 

Інституту забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов 

прийому та цих Правил, а також відкритість і прозорість роботи Відбіркової 

комісії. Рішення Відбіркової комісії, прийняте в межах її повноважень, є 

підставою для видання відповідного наказу директором Інституту та/або 

виконання процедур вступної кампанії.  

https://binpo.com.ua/


Усі питання, пов’язані з прийомом до БІНПО, вирішуються Відбірковою 

комісією на її засіданнях. Рішення Відбіркової комісії оприлюднюються на 

офіційному веб-сайті Інституту (https://binpo.com.ua/) в день прийняття або не 

пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.  

1.5. Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для  

кожного ступеня та спеціальності обліковується за календарний рік, який 

триває з 01 січня по 31 грудня. 

 

 

 

 

  



3. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДО 

ПРОХОДЖЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» 

(Гарант освітньої програми «Педагогіка вищої школи», заступник 

директора з навчальної роботи Кулішов Володимир Сергійович) 

 

Науково-педагогічна практика є одним з найважливіших компонентів і 

складових частин освітнього процесу здобувачів освітнього ступеня «магістр». 

Практика проводиться для поглиблення та закріплення теоретичних знань, 

отриманих здобувачами освіти в процесі вивчення циклу теоретичних 

дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, 

організації з особливостями організації освітнього процесу, відпрацювання 

вмінь і навичок педагогічної професії, а також збір матеріалу для виконання 

кваліфікаційної роботи. 

Навчально-методичне видання розроблене з метою забезпечення 

здобувачів освіти методичними рекомендаціями щодо проходження науково-

педагогічної практики як невід’ємним складником процесу підготовки магістрів 

у закладах вищої освіти. 

В даних методичних рекомендаціях розглядаються загальні питання 

організації, проведення і звітування за результатами науково-педагогічної 

практики здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 011 «Освітні, 

педагогічні науки» спеціалізації «Педагогіка вищої школи». Методичні 

рекомендації розроблені для здобувачів освіти заочної форми навчання другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 

науки» спеціалізації «Педагогіка вищої школи». 

 

 

  



4. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДО 

ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ 

ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ». 

(член проєктної групи ОП «Психологія», доцентка кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту Лукіянчук Алла Миколаївна) 

 

Методичні рекомендації укладено у відповідності до Стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 053 «Психологія» для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти, затвердженого МОН України від 24.04.2019 р. № 564, ДСТУ 

3008:2015 «Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила 

оформлювання», ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис скорочення слів і 

словосполучень в українській мові», ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання», «Міжнародні стилі 

цитування та посилання в наукових роботах: Методичні рекомендації», 

«Положення про організацію освітнього процесу у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти», затвердженого Вченою радою БІНПО 

25.11.2019 р. протокол № 5 та Вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» 26.11.2019 р, «Положення про академічну доброчесність у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти» затвердженого 

Вченою радою БІПНО 25.11.2019 р протокол № 5, «Положення про атестацію 

здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію у Білоцерківському інституті 

неперервної професійної освіти» затвердженого 19 квітня 2021 року протокол 

№ 4, «Положення про підготовку і захист кваліфікаційної роботи» 

затвердженого 19 квітня 2021 року протокол № 4. 

Основна мета методичних вказівок – надати здобувачам освіти методичну 

допомогу щодо якісного виконання кваліфікаційної роботи, згідно чинних 

стандартів України, і висвітлити основні вимоги, які висуваються до змісту та 

оформлення кваліфікаційної роботи, організації її виконання, порядку захисту 

та оцінювання. 

Письмова робота, що виконується випускником другого (магістерського) 

рівня вищої освіти, є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу 

виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, 

здатність до самостійної роботи за спеціальністю 053 «Психологія». 

Кваліфікаційна робота визначає загальноосвітню та фахову зрілість 

випускника, його вміння діалектично мислити, творчо застосовувати здобуті 

знання при розв'язанні актуальних проблем професійної діяльності на 

заключному етапі підготовки соціальних працівників у вищому навчальному 

закладі.  

Кваліфікаційна робота є логічно завершеною працею, в якій міститься 

вирішення конкретного завдання в галузі психології і викладені науково 

обґрунтовані результати досліджень.  

Теми кваліфікаційних робіт обираються здобувачами освіти самостійно із 

урахуванням їх наукових і професійних інтересів, напрямів науково-

дослідницької роботи кафедри педагогіки, психології та менеджменту, 

актуальних проблем теорії і практики психології.   



5. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДО 

ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ 

НАУКИ. 

(Гарант освітньої програми «Педагогіка вищої школи», заступник 

директора з  навчальної роботи Кулішов Володимир Сергійович) 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту»  магістр – це освітній 

ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти і передбачає здобуття 

особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за 

обраною  спеціальністю  (чи  спеціалізацією),  загальних  засад  методології 

наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для 

ефективного  виконання  завдань  інноваційного  характеру  відповідного  рівня 

професійної  діяльності.  Ступінь  присуджується  закладом  вищої  освіти 

(науковою  установою)  у  результаті  успішного  виконання  здобувачем  вищої 

освіти відповідної освітньої програми.  

Кваліфікаційна робота  –  самостійно  виконана  науково-дослідницька 

праця, головною метою і змістом якої є наукові дослідження з новітніх  питань  

теоретичного  або  прикладного  характеру  за  профілем підготовки.  Вона  

підтверджує  рівень  теоретичної, загальнонаукової та професійної підготовки 

автора, його вміння застосовувати одержані знання під час вирішення 

професійно-орієнтованих завдань і здатність до самостійної діяльності. 

Кваліфікаційна робота має узагальнюючий характер та є  самостійною  

індивідуальною роботою  з  елементами дослідництва  та  інновацій,  яка  

виступає  підсумком  теоретичних  знань  та практичних навичок нормативної 

та вибіркової складових освітньо-професійної підготовки здобувачів вищої 

освіти.  

Виконання кваліфікаційної роботи та її публічний захист дозволяє 

авторові продемонструвати  науково-дослідницькі  компетенції,  рівень  своєї  

наукової кваліфікації  на  основі  ґрунтовного  теоретичного  та  

експериментального дослідження,  уміння  самостійно  проводити  науковий  



пошук,  визначати  і розв’язувати  наукові  завдання  в  межах  своєї  

професійної  підготовки.  

Методичні  рекомендації  роз’яснюють  порядок  і  вимоги  щодо 

підготовки, написання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи 

 

 

  



6. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДО 

НАПИСАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ (спеціальність 

«Управління навчальним закладом). 

(Гарант освітньої програми «Менеджмент», завідувач кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту Грозний Ігор Сергійович) 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту»  магістр – це освітній 

ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти і передбачає здобуття 

особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за 

обраною  спеціальністю  (чи  спеціалізацією),  загальних  засад  методології 

наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для 

ефективного  виконання  завдань  інноваційного  характеру  відповідного  рівня 

професійної  діяльності.  Ступінь  присуджується  закладом  вищої  освіти 

(науковою  установою)  у  результаті  успішного  виконання  здобувачем  вищої 

освіти відповідної освітньої програми.  

Кваліфікаційна робота  –  самостійно  виконана  науково-дослідницька 

праця, головною метою і змістом якої є наукові дослідження з новітніх  питань  

теоретичного  або  прикладного  характеру  за  профілем підготовки.  Вона  

підтверджує  рівень  теоретичної, загальнонаукової та професійної підготовки 

автора, його вміння застосовувати одержані знання під час вирішення 

професійно-орієнтованих завдань і здатність до самостійної діяльності. 

Кваліфікаційна робота має узагальнюючий характер та є  самостійною  

індивідуальною роботою  з  елементами дослідництва  та  інновацій,  яка  

виступає  підсумком  теоретичних  знань  та практичних навичок нормативної 

та вибіркової складових освітньо-професійної підготовки здобувачів вищої 

освіти.  

Виконання кваліфікаційної роботи та її публічний захист дозволяє 

авторові продемонструвати  науково-дослідницькі  компетенції,  рівень  своєї  

наукової кваліфікації  на  основі  ґрунтовного  теоретичного  та  

експериментального дослідження,  уміння  самостійно  проводити  науковий  

пошук,  визначати  і розв’язувати  наукові  завдання  в  межах  своєї  

професійної  підготовки.  

Методичні  рекомендації  роз’яснюють  порядок  і  вимоги  щодо 

підготовки, написання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи 

 

 

  



7. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДО 

НАПИСАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ (спеціальність 

Адміністративний менеджмент). 

(Гарант освітньої програми «Менеджмент», завідувач кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту Грозний Ігор Сергійович) 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» магістр – це освітній 

ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти і передбачає здобуття 

особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за 

обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології 

наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для 

ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня 

професійної діяльності. Ступінь присуджується закладом вищої освіти 

(науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої 

освіти відповідної освітньої програми.  

Метою кваліфікаційної роботи магістра є закріплення та поглиблення 

теоретичних знань, набутих у процесі навчання та вміння застосовувати їх в 

умовах конкретної організації. Здобувач освіти повинен підтвердити рівень 

загальнотеоретичної і спеціальної підготовки.  

Кваліфікаційна робота магістра є кінцевим результатом індивідуальної 

навчальної діяльності здобувача, науковим дослідженням, яке підводить 

підсумки вивчення ним різноманітних дисциплін, що передбачені навчальним 

планом підготовки за спеціальністю, та проходження всіх видів практик. 

Кваліфікаційна робота магістра повинна бути самостійною роботою, в 

якій на основі виконання здобувачем досліджень сформульовано та 

обґрунтовано наукові дослідження, сукупність яких можна класифікувати як 

нову ідею або теоретичне обґрунтування проблеми, що має суттєве, соціально-

економічне значення. 

Підготовка кваліфікаційної роботи магістра має показати вміння 

здобувача: 

- використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання, 

практичні навички для вирішення певної проблеми; 

- відбирати, систематизувати, обробляти та аналізувати інформацію 

відповідно до цілей дослідження; 

- узагальнювати матеріали та застосувати сучасну методику наукових 

досліджень при вирішенні визначеної проблеми; 

- обґрунтовано використовувати статистичний та графічний матеріал, 

вітчизняний та міжнародний досвід з даного питання; 

- розробляти наукові висновки і конкретні   пропозиції  щодо 

вдосконалення управління реальним досліджуваним об'єктом; 

- визначати і використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та 

явищ у прикладній галузі. 

Кваліфікаційна робота магістра має характеризуватися логічністю, 

доказовістю, аргументованістю і відповідати таким вимогам: 



- містити поглиблений аналіз досліджуваної теми; 

- містити самостійні дослідження, розрахунки; 

- містити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення діяльності на базі 

практики; 

- мати належне оформлення; 

- мати всі потрібні супровідні документи; 

- бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком 

навчального процесу. 

При виконанні роботи автор повинен знати і користуватися 

нормативними документами (законами, наказами, постановами, 

інструктивними матеріалами тощо), прийнятими органами законодавчої влади 

України, міністерствами і відомствами. Магістрант повинен вміти аналізувати 

та узагальнювати фактичний і статистичний матеріал, використовуючи 

матеріали періодичних видань, спеціальні випуски (збірники) обласного 

статистичного управління, інформацію, у т.ч. зарубіжну, з баз даних мережі 

Internet. 

Основні результати досліджень бажано опублікувати у наукових 

виданнях, доповісти на наукових конференціях, подати на кафедру для 

запроваджень результатів роботи у навчальному процесі. 

Кваліфікаційна робота магістра, яка не відповідає вимогам щодо змісту та 

оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить 

матеріалів конкретного дослідження теми на реальному об’єкті дослідження, 

обґрунтованих пропозицій, а також не має відгуку з бази практики та 

зовнішньої рецензії – до захисту не допускається. 

Виконання кваліфікаційної роботи магістра та її публічний захист 

дозволяє здобувачу продемонструвати науково-дослідницькі компетенції, 

рівень своєї наукової кваліфікації на основі ґрунтовного теоретичного та 

експериментального дослідження, уміння самостійно проводити науковий 

пошук, визначати і розв’язувати наукові завдання в межах своєї професійної 

підготовки.  

Методичні рекомендації роз’яснюють порядок і вимоги щодо підготовки, 

написання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи магістра. 

 

  



8. ЗАТВЕРДЖЕННЯ НАУКОВО(НАВЧАЛЬНО)-МЕТОДИЧНИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

ЗА МАТЕРІАЛАМИ 

8.1. Про затвердження та рекомендацію до друку збірника спецкурсів 

«Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій», розробники Сахно О.В., 

Грядуща В.В., Денисова А.В., Сташенко С.В. 
 

Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти засобами інформаційно-

комунікаційних технологій: збірник спецкурсів / Сахно О.В., Грядуща 

В.В., Денисова А.В., Сташенко С.В. Біла Церква: БІНПО, 2021. 164 с.  

 Автори-розробники:   

Сахно О.В.  –  доцент кафедри технологій навчання, охорони праці та 

дизайну Білоцерківського  інституту  неперервної  професійної  освіти, 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент;  

Грядуща В.В.  –  старший викладач кафедри технологій навчання, 

охорони праці та  дизайну  Білоцерківського  інституту  неперервної  

професійної освіти, кандидат технічних наук;  

Денисова А.В.  –  старший викладач кафедри технологій навчання, 

охорони праці та  дизайну  Білоцерківського  інституту  неперервної  

професійної освіти;  

Сташенко С.В.  –  начальник  відділу  цифровізації  освітньої  діяльності 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.  

Рецензенти:   

Трофимчук М.І. – завідувач кафедри інформаційних систем і технологій 

Білоцерківського національного аграрного університету, кандидат 

економічних наук, доцент;  

Івашев Є.В. –  завідувач  кафедри  технологій  навчання,  охорони  праці  

та дизайну  Білоцерківського  інституту  неперервної  професійної  

освіти, кандидат юридичних наук.  

 

Стрімке  розповсюдження  «цифрових»  технологій  робить  цифрові  

навички (компетенції)  громадян  ключовими  серед  інших  навичок.  Так,  

«цифровізація»  та кросплатформовість  у  даний  час  є  головними  трендами  

на  загальному  ринку  праці. «Цифрова» грамотність визнана ЄС однією з 8 

ключових компетенцій для повноцінного життя та діяльності.  

Робочі  навчальні  програми  спецкурсів  розроблено  у  рамках  

забезпечення навчального  модуля  «Інноваційні  технології  в  закладі  

професійної  (професійно-технічної) освіти». Мета спецкурсів полягає у 

сприянні розвитку цифрової компетентності слухачів  через  удосконалення  й  

набуття  умінь  та  навичок  впевненого,  критичного  та відповідального  

використання  та  взаємодії  з  цифровими  технологіями  для  освіти; 

підвищення обізнаності про основні поняття цифровізації, а також придбання 

навичок цифрової  грамотності  та  культури;  роботи  та  участі  у  сучасному  

інформаційному суспільстві;  побудові  індивідуальної  траєкторії  розвитку  



цифрової  компетентності педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти.  

Представлений  збірник  робочих  навчальних  програм  спецкурсів  

сформовано відповідно  до  запитів  слухачів  курсів  підвищення  кваліфікації  

у  Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти у процесі 

коригування змістового компоненту підвищення  кваліфікації  науково-

педагогічними  працівниками  кафедри  технологій навчання, охорони праці та 

дизайну.   

Для педагогів, методистів, керівних кадрів системи П(ПТ)О, а також усіх 

зацікавлених у підвищенні якості безперервної професійної освіти педагогічних 

працівників.   

 

8.2. Про затвердження та рекомендацію до друку матеріалів 

регіонального науково-практичного семінару «Цифрова 

компетентність як складник розвитку професійної компетентності 

педагогічного працівника ЗП(ПТ)О» (6 жовтня 2021 р.) 

 

Цифрова компетентність як складник розвитку професійної 

компетентності педагогічного працівника ЗП(ПТ)О: матеріали 

регіонального науково-практичного семінару (6 жовтня 2021 р.). Біла Церква: 

БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 104 с. 

Збірник містить тези доповідей, які присвячені проблемам розвитку 

цифрової компетентності як складнику професійної компетентності 

педагогічного працівника ЗП(ПТ)О. Для наукових, науково-педагогічних 

працівників, педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти. 

Матеріали подані у авторській редакції. Відповідальність за науковий та 

літературний зміст опублікованих матеріалів несуть їхні автори. Думки авторів 

можуть не збігатися з позицією редколегії. 

Збірник матеріалів підготовлено до друку кафедрою технологій навчання, 

охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії 

педагогічних наук України. 

При передруку публікацій посилання на збірник обов'язкове. 

 

Упорядники:  

Сахно Олександр Володимирович, завідувач кафедри технологій 

навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти, кандидат сільськогосподарських наук (голова редакційної 

колегії).  

Денисова Анастасія Володимирівна, старша викладачка кафедри 

технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти (заступник голови редакційної колегії).  

Івашев Євгеній Володимирович, доцент кафедри технологій навчання, 

охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти, кандидат юридичних наук. 

Грядуща Віра Володимирівна, старша викладачка кафедри технологій 



навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти, кандидат технічних наук. 

Удовик Світлана Іванівна, викладачка кафедри технологій навчання, 

охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти. 

 

8.3. Про затвердження та рекомендацію до друку матеріалів 

регіонального науково-практичного семінару «Упровадження 

перспективного педагогічного досвіду у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти» (23 вересня 2021 р) 

 
Упровадження перспективного педагогічного досвіду у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти: електронний зб. матеріалів регіонального науково-практичного семінару, 

м. Біла Церква, 23 вересня 2021 р. / упорядник С.С.Шевчук. Біла Церква: БІНПО ДЗВО 

«УМО» НАПН України, 2021. 162с.   

Науковий редактор: Єрмоленко Андрій Борисович, завідувач кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 

кандидат політичних наук, доцент 

 

Рецензенти:  

 

Кулішов Володимир Сергійович – заступник директора  Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Масліч Світлана Володимирівна – заступниця директора з навчально-методичної роботи 

ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг», кандидатка педагогічних 

наук, доцентка.  

 

У збірнику представлено тези доповідей учасників регіонального науково-

практичного семінару «Упровадження перспективного педагогічного досвіду у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти» (23 вересня 2021 року, м. Біла Церква). У 

ході роботи семінару було розглянуто ряд актуальних питань стосовно: сучасних 

тенденцій підготовки кваліфікованих робітників в умовах модернізації професійної 

(професійної-технічної)  освіти, співпраці професійних навчальних закладів із 

роботодавцями - замовниками робітничих кадрів, впровадження елементів дуальної форми 

у професійну підготовку фахівців, організації і проведення інтерактивних аудиторних 

занять і позааудиторних навчальних заходів на засадах компетентнісного підходу, 

професійної підготовки кваліфікованих робітників в умовах сучасного підприємства 

(сфери послуг) тощо. 

Матеріали збірника стануть у нагоді керівникам, методистам, старшим майстрам, 

викладачам професійно-теоретичної підготовки та майстрам виробничого навчання 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти.  

За зміст і достовірність матеріалів несуть відповідальність автори тез. 

 


