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ФЛЕШМОБ
«ВИШИВАНА КРАЇНА 

БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО 

ІНСТИТУТУ 

НЕПЕРЕРВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОСВІТИ»

Відеоролик

за 1 день набрав 1156 

переглядів

Понад 70 педагогів 

виклали світлини у 

вишиванка



Наука – це
корінь і насіння
Феофан Прокопович, філософ, 

богослов і письменник

Кожна зернина наукової ідеї, посіяна 

дослідником у родючий ґрунт 

експериментів, дослідів і досвіду, 

проростає квіткою нового знання з 

міцним корінням істини



розвиток науки– це справа не однієї
держави, а глобальний рух людства
до прогресу та процвітання

Наука – це не просто напрям діяльності людей, 

який робить наше життя комфортним, це шлях 

розвитку людства, інструмент, що допомагає

глибше розуміти себе та світ навколо



СИМБІОЗ НАУКА/ОСВІТА

Освіта забезпечує науку 

новими методами 

пізнання

Наука віддячує 

інструментарієм для 

подальшого розвитку і 

вдосконалення



Українська наука 

сьогодні
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ЗВО 

70 % наявних

в Україні

кандидатів і 

докторів наук 

щорічно ЗВО 

фінансуються

в обсязі понад

40 млрд грн

в рейтингу 50-ти найбільш

затребуваних професій в 

Україні, у якому

переважають професії, 

котрі не потребують

вищої освіти.

Українська наука сьогодні – це

близько 60 тис дослідників та 

35тис технічних працівників у 

понад 400 наукових установах



“
￮ Хто думає про науку, 

той любить її, а хто її

любить, той ніколи не 

перестає вчитися, 

хоча б зовні він і 

здавався бездіяльним

Г. Сковорода
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ДЕШУКАТИ ВТРАЧЕНІ
КВАЛІФІКАЦІЙНІ НАВИЧКИ

ВИПУСКНИКІВ ЗВО?

Сидоренко Вікторія Вікторівна, 

докторка педагогічних наук, 

директорка Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти
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642

обсяг глобального 

трудового ресурсу на 

сьогодні складає 

близько 3,5 млрд. осіб

понад 1,2 млрд. осіб у 

всьому світі займають 

посади, які не відповідають 

їх практичним навичкам

За оцінками експертів, до 2030 

року кількість таких 

працівників має зрости ще на 

100 мільйонів осіб.

рівень компетенції майже кожного 

третього працівника або надмірний, 

або недостатній для того виду 

діяльності, яким він займається

ФУНДАМЕНТАЛЬНА ПРИЧИНА 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ЯМИ, ЯКА 

ПОШИРЕНА В УСІХ КРАЇНАХ 

СВІТУ, – ЦЕ ДИСБАЛАНС МІЖ 

СИСТЕМОЮ ОСВІТИ ТА РИНКОМ 
ПРАЦІ

випускники закладів освіти не 

можуть знайти роботу за 

спеціальністю і йдуть працювати 

на посади, які не відповідають 

їхній кваліфікації

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ ТА РОЗВИТКУ
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Кількість закладів, од 532

Кількість студентів - усього, осіб 1 141 889

у тому числі за формами навчання

денною 829 705

вечірньою 1 877

заочною 308 704

дистанційною 1 531

екстернат 72

ЗВО на початок 2020/21 
навчального року

Державна служба 

статистики 
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Де шукати втрачені
кваліфікаційні навички
випускників ЗВО?

￮ «кваліфікаційний розрив» - різниця у 

кваліфікаційних навичках, які очікують

роботодавці, і тими навичками, якими володіють

студенти в дійсності

￮ «кваліфікаційна яма» (skills mismatch) – це 

ситуація на ринку праці, за якої компетенції 

випускників ЗВО або надлишкові, або недостатні 

для роботи, яку вони виконують
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Організація e-Skills дослідила питання за 

допомогою студентів та викладачів британських

університетів. В опитуванні взяли участь 

11 000 роботодавців і 16 000 студентів

14
The Global Skills Gap in the 21st Century 

Дані відображають два 

визначальні показники 

навичок: вагу 

важливості, яку надають 

роботодавці і 

задоволеність цією 

навичкою у випускників 

5 найважливіших 

навичок для 

роботодавців:

 Вирішення 

проблем

 Колективна 

робота

 Комунікабельніс

ть 

 Адаптивність

 Міжособистісні 

навички
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Вирішення проблем 

(важливість для роботодавців 

96 %, для випускників – 67 %)

Колективна робота 

(важливість для роботодавців 

95 %, для випускників – 80 %)

Комунікація (важливість для 

роботодавців 95 %, для 

випускників – 71 %)

Адаптивність (важливість для 

роботодавців 92 %, для 

випускників – 72 %)

Міжособистісні навички 

(важливість для роботодавців 

92 %, для випускників – 77 %) 
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У 2012 році в межах проєкту «Рейтинг ЗВО України «Компас-2012» 

опитано представників 845 великих і середніх компаній-роботодавців та 

1156 випускників із 232 закладів вищої освіти України

Близько чверті роботодавців (26%) за останні 

5 років якість підготовки випускників в 

українських ЗВО погіршилася

30% — не змінилася

20% роботодавців покращення якості 

підготовки молодих спеціалістів

Найбільш важливими якостями працівників, яких, на думку роботодавців, бракує 

випускникам, є практично-професійні навички (теоретичні знання, які дає ЗВО, і їх 

практичне застосування в реальних умовах), уміння вирішувати проблемні ситуації та 

навички роботи з клієнтами
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Випускники, порівняно із роботодавцями, помітно переоцінюють важливість навичок роботи із 
комп’ютером та знання іноземних мов (46 % випускників)
брак практичних навичок відчувають лише  25 %, менеджерським навичкам та навичкам роботи із 
клієнтами (13%), аналітичних навичок (9% ), умінню вирішувати проблемні ситуації (8 %) (хоча на нестачу 
таких навичок у випускників вказали 38% роботодавців). 
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“
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Лише 13% компаній 

вважають дуже 

важливими такі 

фактори, як наявність 

додаткової освіти 

(тренінги, курси тощо), 

21% — наявність 

досвіду роботи

НА ЩО ЗВЕРТАЮТЬ УВАГУ РОБОТОДАВЦІ ПРИ 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ?
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20 %

13%, 21%

54% 

47%

51%

34%

розумові навички претендентів

особистісні якості (стресостійкість, 
гнучкість, ініціативність, відповідальність )

рівень розвитку практичних навичок за 

фахом

комунікативні навички (спілкування, 
розв’язання конфліктів, роботи в команді, роботи із
клієнтом тощо)

ЗВО, який закінчив молодий фахівець

наявність додаткової освіти

наявність досвіду роботи

Нащо звертають увагу роботодавці
при працевлаштуванні?



підготовка
кадрів для
роботи в

майбутньому
прогнозування затребуваних

компетентностей, 
навичок soft і hard skills і сфер діяльності



У БІНПО розроблена дієва інтегративна
багаторівнева педагогічна система наукового і
методичного супроводу забезпечення якості
освіти, яка гарантує досягнення стратегічної
мети реалізації Стратегії розвитку Інституту на

2020-2025 роки

Підготовка конкурентоспроможних

фахівців на ринку праці, які мають ключові і

фахові компетентності, уміють

вирішувати комплексні задачі, створювати

висококласні та інноваційні інтелектуальні

продукти, поділяють цінності вільного

демократичного суспільства, швидко

адаптуються до змін і розвитку в соціально-

культурній сфері
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Слово “криза”, написане китайською

мовою, складається з двох ієрогліфів: 

один означає “небезпека”, інший –

“можливість”

Джон Кеннеді
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ДЯКУЄМО
Any questions?

You can find me at
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