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5. Науково-технічна робота



Назва роботи (укр)

Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку

Назва роботи (англ)

Improvement of modern models of professional development of teachers of vocational education in the conditions of 
sustainable development

Реферат (укр)

Об’єкт дослідження – система безперервної освіти педагогічних працівників закладів професійної освіти в умовах сталого 
розвитку. Мета дослідження полягає в розробленні, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці 
принципово нових компетентнісно орієнтованих моделей підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 
професійної освіти впродовж життя з урахуванням соціокультурних та освітніх трансформацій. Уперше було розроблено, 
експериментально перевірено і впроваджено в систему підготовки педагогів П(ПТ)О компетентнісно орієнтовані моделі 
підвищення кваліфікації в контексті формування та розвитку їх науково-методичної, психолого-педагогічної, цифрової, 
конфліктологічної, коучингової тощо компетентностей; здійснено екстраполяцію спроєктованих інноваційних моделей 
підвищення кваліфікації розвитку професійної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, компонентного складу 
моделей (цільового, аксіологічного, акметехнологічного, діяльнісно-упроваджувального, управлінського, моніторингово-
результативного, рефлексійного) на систему підвищення кваліфікації педагогів закладів П(ПТ)О; визначено формувально-
процесуальні етапи компетентнісної та акме-орієнтованої професійної підготовки педагогів та розроблено перспективні 
культуровідповідні форми її інституалізації в системі безперервної професійної освіти; дібрано технології науково-
методичного супроводу реалізації компетентнісно орієнтованих моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної 
освіти у професійно-кваліфікаційному, дидактичному, соціальному, маркетинговому, інформаційно-комунікаційному, 
моніторинговому, психолого-мотиваційному, консалтинговому, коучинговому напрямах. Результати дослідження можуть 
бути використані в процесі модернізації вітчизняної системи освіти, зокрема в діяльності навчально-методичних центрів 
професійної освіти.

Реферат (англ)

 The object of research is the system of continuous education of pedagogical workers of Vocational Education Institutions in the 
conditions of sustainable development. The purpose of the study is to develop, theoretically substantiate and experimentally test 
fundamentally new competency-oriented models of professional development of teachers of Vocational Education Institutions 
throughout life, taking into account socio-cultural and educational transformations. Competence-oriented models of 
professional development in the context of formation and development of their scientific-methodical, psychological-
pedagogical, digital, conflict, coaching, etc. competencies were developed, experimentally tested and implemented in the system 
of teacher training for the first time; extrapolation of the designed innovative models of professional development of 
pedagogical competence of pedagogical workers of Vocational Education Institutions is carried out (target, axiological, 
acmetechnological, activity-implementing, managerial, monitoring-effective, reflective) on the system of professional 
development of teachers of Vocational Education Institutions; the formative-procedural stages of competence and acme-
oriented professional training of teachers are determined and perspective culturally appropriate forms of its institutionalization 
in the system of Continuous Vocational Education are developed; technologies of scientific and methodical support of 
realization of competence-oriented models of professional development of teachers of professional education in professional-
qualification, didactic, social, marketing, information-communication, monitoring, psychological-motivational, consulting, 
coaching directions are selected. The results of the study can be used in the process of modernization of the national education 
system, in particular in the activities of educational and methodical centers of Vocational Education.

Індекс УДК: 61:377.4, 377.111.3

Коди тематичних рубрик НТІ: 76.75.33.15

6. Науково-технічна продукція (НТП)

НТП 1



Назва продукції (укр): Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах 
сталого розвитку

Назва продукції (англ): Improvement of modern models of professional development of teachers of vocational education in 
the conditions of sustainable development

Очікувані результати: Технології, Методи, теорії, Аналітичні матеріали

Галузь застосування: Професійна (професійно-технічна) освіта

Опис продукції (укр): Створено оригінальну наукову концепцію компетенізації та акмеологізації професійно-педагогічної 
підготовки педагогів професійної освіти, побудовану на комплексі концептуальних ідей, положень та гіпотез. Уперше 
розроблено, експериментально перевірено і впроваджено в систему підготовки педагогів П(ПТ)О інноваційні 
компетентнісно-орієнтовані концептуальні моделі підвищення кваліфікації в контексті формування та розвитку їх 
науково-методичної, психолого-педагогічної, цифрової, інноваційної, конфліктологічної, коучингової тощо 
компетентностей. На основі результатів виконання НДР підготовлено 18 одиниць продукції: наукова продукція: 
монографія – 1 (обсяг – 10,0 д.а.), публікації в наукометричних виданнях (Scopus) – 5 (1,0 д.а.), фахові видання – 4 (2 д.а.); 
матеріали міжнародних конференцій – 3 (1 д.а); навчальна продукція: освітньо-професійні програми – 2 (3,0 д.а.), цифрові 
програмно-методичні комплекси – 3 (15,0 д.а.).

Соціально-економічна спрямованість НТП: Підвищення продуктивності праці

Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР

Впровадження НТП: Впроваджено

Строки впровадження: 05.202112.2021

Виробник продукції: Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

Споживачі продукції: Заклади та навчально-методичні центри професійної освіти (28 закладів)

Перспективні ринки: Ринок освітніх послуг

Права інтелектуальної власності: За договорами

Форми та умови передачі продукції: Навчання персоналу, Спільні НДДКР
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