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Сталий розвиток освіти в Україні поступово стає орієнтованим на 

розвиток творчих здібностей здобувачів освіти, рівень цих здібностей є 

підгрунттям професіоналізму майбутнього фахівця. Створення умов для  

інтелектуального розвитку здобувачів освіти під час навчання у закладі вищої 

освіти, потреби в актуальній, цілеспрямованій самостійності, формування 

відповідних психологічних якостей, необхідні людині в умовах інформаційного 

суспільства.  

Особистість фахіця формується в процесі її діяльності, а основним видом 

діяльності здобувачів освіти є навчання. Навчання у закладі вищої освіти має 

свої особливості основою яких є оволодіння методикою наукового пізнання, 

ознайомлення з передовим науковим досвідом, формування дослідницьких 

вмінь. Освітньо-професійні програми БІНПО забезпечують умови для того, щоб 

кожен здобувач освіти протягом навчання у Інституті отримав навички 

дослідницької роботи, засвоїв відповідні методи науково-дослідної діяльності. 

Участь у науковій діяльності має свої специфічні особливості, які зводяться до 

індивідуальної діяльності здобувачів освіти. Таким чином, виконується умова 

сучасного освітнього процесу - індивідуалізація навчання. Творчий стиль 

діяльності здобувачів освіти виступає в якості об’єднуючого критерію, який 

синтезує в собі стійкі, що мають єдність, риси творчої діяльності. 

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти здобувачі 

освіти постійно залучаються до наукової діяльності. Дисципліни основного 

компоненту забезпечують інтегральну та спеціальні компетентності, що 

стосуються у першу чергу наукової діяльності та готовності до неї. 

До 2021 року здобувачі освіти мали можливість долучатися до заходів 

міжнародного та всеукраїнського рівня, які проводилися в Інституті. У 

переважній більшості це була заочна участь, публікація тез. Ті здобувачі освіти 

які працювали в системі професійної освіти були вмотивовані до участі 

найбільше. У 2021 році у межах VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет- 

конференції «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ 



ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»  яка відбулася 16 грудня 

2021 було виокремлено секцію для здобувачів освіти і у пленарному засідання 

було представлено  доповідь здобувача освіти.  

 

 

 

 

 

 

 

Також здобувачі освіти долучалися до всіх наукових заходів, які були 

організовані на кафедрі педагогіки, психології та менеджменту А саме 

Усеукраїнський Open Space «Мобінг і булінг: дві сторони одного процесу» 

(11 лютого 2021 року)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Міжнародна науково-практична конференція з онлайн-

трансляцією «Інноваційні моделі розвитку науково-методичної 

компетентності педагогів професійної і фахової передвищої освіти: досвід, 

проблеми, перспективи" (20 травня 2021 року) 

Завдяки високому рівню виконання кваліфікаційних робіт під 

керівництвом докторки економічних наук Горошкової Лідії Анатоліївни у 2021 

р. переможцями ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНКУРСІВ СТУДЕНТСЬКИХ 

НАУКОВИХ І ДИПЛОМНИХ РОБІТ СТАЛИ ТРИ МАГІСТРИ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» НАПРЯМУ 07 «УПРАВЛІННЯ 



НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ», «АДМІНІСТРАТИВНИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» (Рис 1.11). 

ОШИЙКО Яна Юріївна здобула перемогу у ІІ турі (диплом ІІ ступеня) 

на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент природоохоронної діяльності»на 

базі Одеського державного екологічного університету МОН України. 

ТИЩЕНКО Юлія Вікторівна здобула перемогу у ІІ турі (диплом ІІ 

ступеня) у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

«Управління спортивно-оздоровчою діяльністю», що проходив на базі 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 

м. Миколаїв. 

МІНЯЙЛО Олена Володимирівна здобула перемогу у ІІ турі (диплом 

ІІІ-го ступеня) на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт» студентів 

закладів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації 

«Менеджмент інноваційної діяльності» освітнього ступеня «магістр», що 

проходив 21-22 квітня на базі Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського МОН України.  

 
 

У 2022 році також кваліфікаційні роботи під керівництвом Лідії 

Анатоліївни подані до участі у конкурсах, але умовах воєнного часу маємо 

корективи у термінах та умовах цих конкурсів. 

Здобувачі освіти беруть активну участь у роботі ВІДКРИТОГО 

UNIVERSAL-МАРАФОНУ «СИЛА УКРАЇНИ – У КОЖНОМУ З НАС» та 

ВІДКРИТИХ ПУБЛІЧНИХ ЛЕКЦІЯХ не лише як учасники-слухачі, а і як 

спікери представляють практико орієнтовані теми з науковим підґрунтям. 



Проєкт продовжується, то ж продовжується робота з залучення здобувачів 

освіти,  в основному це майбутні психологи.  

19 квітня 2022 року відбулася перша Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІ ДОМІНАНТИ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО КОМПЕТЕНТНОГО 

ФАХІВЦЯ». У роботі конференції як очно так і дистанційно взяло участь 

більше 150 осіб. У пленарному засіданні представлено доповідь здобувачки 

освіти БІНПО Кійко Наталії. Секційні засідання проведені у рамках 

конференції дозволили здобувачам освіти представити свої наукові теми 

зацікавленому колу.  

 

 


