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БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ   
НЕПЕРЕРВНОЇ  ПРОФЕСІЙНОЇ  
ОСВІТИ

2022 ОСВІТНЯ  
ПЛАТФОРМА 
«ПРОФОСВІТА»

Ліцензія: наказ Міністерства освіти і науки України від 15.11.2016 №1492л

Реєстрація за посиланням: https://cutt.ly/vJPC1x8

Освітній процес організовується за допомогою хмарного сервісу 
Microsoft Teams платформи Office 365, LMS «Профосвіта» (режим доступу:  
profosvita.org), інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарб-
ничка», Консалтингового центру «Новітні педагогічні і виробничі техно-
логії».

КАТЕГОРІЯ: 
педагогічні працівники за напрямом 01 «Освіта»,  
педагогічні працівники професійної (професійно-технічної)  
і фахової передвищої освіти  

ІННОВАЦІЙНО, ПРОФЕСІЙНО,  
КОМПЕТЕНТНІСНО СПРЯМОВАНО, 
КЛІЄНТОЗОРІЄНТОВАНО

№ 
з/п

Тема курсів 
підвищення  
кваліфікації

Кіль-
кість 

годин
Часткові компетентності Категорія

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

1

Методики 
інклюзивного 
навчання  
здобувачів 
освіти 
із різними 
нозологіями

15/30

•  здатність планувати та організову-
вати освітній процес із урахуванням 
структури і особливостей порушень 
психофізичного розвитку здобувачів 
освіти;
•  здатність реалізовувати освітні 
технології в роботі із здобувачами 
освіти з ООП;
•  здатність дотримуватися вимог 
щодо організації інклюзивного освіт-
нього середовища;
•  здатність будувати гармонійні 
відносини із особами із порушення-
ми психофізичного розвитку, їхніми 
сім’ями

Майстри 
виробничого 

навчання, 
викладачі, 
викладачі 

професійно- 
теоретичної 
підготовки
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2

Упровадження 
інклюзивного 
освітнього 
середовища  
в ЗПО

15/30

•  знання нормативно-правового за-
безпечення інклюзивного освітнього 
середовища в ЗП(ПТ)О;
•  розуміння принципів, методів, 
форм та сутності організації інклю-
зивного навчання в ЗПО;
•  здатність формувати індивідуальну 
програму розвитку та індивідуаль-
ний навчальний план здобувача 
освіти із ООП відповідно до рівня 
підтримки, визначеного інклюзивно- 
ресурсним центром

Директори  
і заступники 
директорів 

ЗПО

3

Підтримка 
учнів з особли-
вими освітніми 
потребами  
та їхніх батьків  
у надзвичай-
них ситуаціях

15/30

•  здатність планувати та організову-
вати освітній процес із урахуванням 
структури і особливостей порушень 
психофізичного розвитку здобувачів 
освіти;
•  здатність реалізовувати освітні 
технології в роботі із здобувачами 
освіти з ООП;
•  здатність дотримуватися вимог 
щодо організації інклюзивного освіт-
нього середовища;
•  здатність будувати гармонійні 
відносини із особами із порушення-
ми психофізичного розвитку, їхніми 
сім’ями

Директори  
і заступники 
директорів 

ЗПО,
майстри 

виробничого 
навчання, 
викладачі, 
викладачі 

професійно- 
теоретичної 
підготовки

4

Інноваційні  
форми і мето-
ди корекційної 
роботи з підліт-
ками девіант-
ної поведінки

30

•  здатність використовувати сучасні 
виховні технології в ЗПО;
•  уміння керувати своїм емоційним 
станом та створювати сприятливу 
атмосферу для співробітництва;
•  розуміти вплив сприятливих ор-
ганізаційних  умов на ефективність 
виховного процесу, проектувати 
превентивну виховну діяльність  
у ЗП(ПТ)О;
•  уміння застосовувати у превентив-
ній педагогіці  інноваційні форми та 
методи корекції девіантної поведін-
ки учнівської молоді

Майстри 
виробничого 

навчання, 
викладачі, 
викладачі 

професійно- 
теоретичної 
підготовки
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5

Робота із 
деструктивною 
поведінкою уч-
нів в закладах 
професійної 
освіти

30

•  готовність до впровадження сучас-
них підходів у виховний процес;
•  уміння практично використовува-
ти техніки мотиваційного консуль-
тування

Усі категорії

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

6

Основи  
охорони праці  
та безпеки 
життєдіяль-
ності в закладі 
освіти 

30

•  здатність  оперувати основними 
положеннями, вимогами та правила-
ми щодо безпеки праці та збережен-
ня здоров’я на робочих місцях  
в закладі освіти;
•  усвідомлення функцій держави, 
форм реалізації цих функцій з питань 
охорони праці

Усі категорії

7

Управління 
охороною 
праці в умовах 
євроінтеграції

30

•  усвідомлення функцій управління 
та форм їх реалізації політикою  
з питань охорони праці на основі 
міжнародних та вітчизняних доку-
ментів

Директори  
і заступники 
директорів 

ЗПО

8

Організація ро-
боти з охорони 
праці в закладі 
освіти

30

•  здатність застосовувати ризик- 
орієнтований підхід у сфері безпеки 
та гігієни праці з урахуванням  нових 
методів до прогнозування можли-
вих причин виникнення нещасних 
випадків, надзвичайних ситуацій та 
оцінювання їх можливих наслідків

Директори  
і заступники 
директорів 

ЗПО

9

Запобігання 
нещасних  
випадків  
у закладі 
освіти

30

•  здатність оцінювати небезпеки ро-
бочого місця, застосовувати сучасні 
методи і заходи забезпечення опти-
мальних і безпечних умов праці

Усі категорії
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

10

Методика 
проведення 
навчальних 
занять в умо-
вах кризових 
ситуацій

30

•  уміння визначати освітні потреби 
і запити здобувачів освіти в умовах 
кризових ситуацій, ураховувати осо-
бливості їх мотивації, застосовувати 
технології модерації, фасилітації, 
супервізії;
•  здатність до організації освітнього 
процесу у нестандартних ситуаціях;
•  здатність до оперативної реакції на 
запити сучасних соціальних систем, 
розвиток уміння адаптуватися до 
умов освітнього середовища

Усі категорії

11

Дуальна форма 
навчання 
як складник 
соціального 
партнерства  
в ЗП(ПТ)О

30

•  здатність організації дуального 
навчання в ЗПО; 
•  знання і розуміння особливостей 
створення освітнього середовища  
з елементами дуальної освіти;
•  знання та впровадження в практи-
ку основних документів, що регла-
ментують організацію дуального 
навчання;
•  забезпечувати корегування 
освітніх програмі навчальних планів 
зі спеціальності та навчальних 
дисциплін з урахуванням вимог 
роботодавців.

Директори  
і заступники 
директорів 

ЗПО

12

Розвиток 
лідерської 
компетентності 
в умовах воєн-
ного стану та 
невизначеності

30

•  здатність до аналізу, прогнозуван-
ня, управління складними освітніми 
процесами, які потребують нових 
рішень та стратегічних підходів;
•  уміння здійснювати ефективне 
оцінювання результатів діяльності 
команд і колективів;
•  здатність здійснювати позитивний 
вплив на колектив закладу

Усі категорії

13

Інтерактивні 
технології 
навчання здоб-
увачів освіти в 
ЗПО

15/30

•  здатність інноваційно вирішувати 
методичні / практичні професійні 
завдання;
• оволодіння навичками мето-
дичного супроводу й підтримки  

Майстри 
виробничого 

навчання, 
викладачі, 
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13

інноваційних форм і методів роботи 
закладу освіти;
•  оволодіння формами, засобами, 
шляхами, методами та прийомами 
педагогічних впливів, їх ефективне 
використання й диференціація; 
• організація освітньої практики на 
принципах активізації діяльнісної 
ролі здобувачів освіти, розвитку їх 
професійних та особистісних яко-
стей в контексті компетентнісного 
зростання

викладачі 
професійно- 
теоретичної 
підготовки

14

Технології 
критичного 
мислення в 
роботі педаго-
га професійної 
освіти

30

•  розвиток рефлексивного педаго-
гічного мислення, готовності прий-
мати рішення і вирішувати проблеми 
на основі особистих переконань  
і цінностей;
•  здатність до критичної оцінки 
впливу або цінності інформації, вмін-
ня використовувати докази та оціню-
вати упередження в інформації;
•  використання технологій, спря-
мованих на розвиток критичного 
мислення

Майстри 
виробничого 

навчання, 
викладачі, 
викладачі 

професійно- 
теоретичної 
підготовки

15

Нестандартні 
уроки в струк-
турі професій-
ної підготовки

15/30

•  здатність успішно розв’язувати 
завдання навчання й виховання;
•  здатність застосовувати новітні 
методики у педагогічній діяльності;
• здатність до партнерської взаємодії 
з учасниками освітнього процесу.

Майстри 
виробничого 

навчання, 
викладачі, 
викладачі 

професійно- 
теоретичної 
підготовки

16

Методика 
розробки 
портфоліо 
для атестації 
і сертифікації 
педагога

15/30

•  здатність вивчати, систематизува-
ти та узагальнювати педагогічний 
досвід;
•  здатність оцінювати якість та пер-
спективи професійної діяльності;
•  здатність звітувати про навчально- 
організаційну та науково-методичну 
діяльність шляхом презентації досяг-
нень у портфоліо різних видів

Усі категорії
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17

Організація 
навчально- 
методичної 
діяльності 
педагога про-
фесійної освіти

30

•  здатність проєктувати і планувати 
освітній процес у закладах професій-
ної освіти на засадах компетентніс-
ного підходу;
•  здатність розробляти науково- 
методичний супровід освітнього 
процесу;
•  здатність створювати авторські 
педагогічні розробки з проблем ре-
алізації сучасних освітніх технологій 
у професійну підготовку здобувачів 
освіти

Майстри 
виробничого 

навчання, 
викладачі, 
викладачі 

професійно- 
теоретичної 
підготовки

18

Здоров’язбе-
режувальні 
технології   
в освітньому 
процесі педа-
гога професій-
ної освіти

15/30

•  здатність використовувати здо-
ров’язбережувальні техніки для 
зміцнення власного здоров’я та 
здоров’я здобувачів освіти;
•  уміння добирати сучасні техніки 
для підтримки здоров’я педагогів та 
здобувачів освіти у період воєнного 
часу

Усі категорії

19

Методики 
мікронавчан-
ня в закладі 
професійної 
освіти

15/30 •   володіння стратегією самостійного 
навчання, ситуативного навчання

Майстри 
виробничого 

навчання, 
викладачі, 
викладачі 

професійно- 
теоретичної 
підготовки

20

Проєктно-
технологічна 
діяльність  
в освітньому 
середовищі 
закладу  
професійної 
освіти

15/30

•  розширення професійного досвіду 
у предметно-перетворювальній 
діяльності;
•  формування умінь організовувати 
проєктно-технологічну діяльність 
в освітньому середовищі закладу 
професійної освіти;
•  удосконалювати уміння ефективної 
організації навчально-виробничого 
процесу

Усі категорії
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ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ. ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ

21

Стратегія  
і тактика ро-
звитку системи 
електронного 
навчання 
закладу про-
фесійної освіти

15/30
•  планування розвитку цифровізації 
робочого місця працівників   закла- 
дів професійної освіти

Усі категорії

22

Технологія 
розробки 
дистанційного 
курсу

30

•  набуття часткових кометенцій 
куратора контенту навчальних 
дисциплін та створення власного 
ресурсу

Усі категорії

23
Еспертиза 
дистанційного 
курсу

30

•  володіння методикою аналізу 
небезпек, визначення та управлін-
ня ризиками , виявляння факторів 
впливу щодо запобігання нещасним 
випадкам та професійним захворю-
ванням  у закладах освіти

Усі категорії

24

Монтаж  
відеоуроків 
для викорис- 
тання у дис-
танційному 
навчанні

30
•  набуття часткових кометенцій 
створення відеоуроків, розроблення 
та монтаж власного відеоуроку

Майстри 
виробничого 

навчання, 
викладачі, 
викладачі 

професійно- 
теоретичної 
підготовки

25
Створення 
інтерактивних 
онлайн-тестів

30

•  набуття часткових кометенцій 
створення електронного тестування 
та створення власних інтерактивних 
онлайн-тестів

Майстри 
виробничого 

навчання, 
викладачі, 
викладачі 

професійно- 
теоретичної 
підготовки

26

Використання 
інфографіки 
в освітньому 
процесі

30
•  здатність створення інфографіки  
та створення власних зображень для 
використання в освітньому процесі

Усі категорії
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27
Створення 
інтерактивних 
презентацій

30

•  набуття часткових кометенцій 
створення інтерактивних презента-
цій та розроблення власної інтерак-
тивної презентації

Майстри 
виробничого 

навчання, 
викладачі, 
викладачі 

професійно- 
теоретичної 
підготовки

28

Гейміфікація: 
розробка ігор 
та вікторин, 
використання 
їх в освітньому 
процесі

30

•  набуття часткових компетенцій 
використання  систем для створення 
ігор та вікторин;
•  розроблення власної гри або вікто-
рини для подальшого використання 
в освітньому процесі

Майстри 
виробничого 

навчання, 
викладачі, 
викладачі 

професійно- 
теоретичної 
підготовки

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

29

Психологічне 
благополуччя 
учасників 
освітнього 
процесу

30

•  саморегуляція (контроль імпульсів 
і управління емоціями, вираз емоцій, 
блокування негативних емоційних 
станів);
•  регуляція взаємовідносин (соціаль-
ні навички, вміння будувати відноси-
ни з оточуючими);
•  рефлексія (самоусвідомлення, 
раціональне осмислення емоцій, 
виявлення власних мотивів)

Усі категорії

30

Технології 
запобігання 
булінгу  
і дискриміна-
ції учасників 
освітнього 
процесу

30

•  знання сучасних психологічних 
підходів до вивчення і корекційної 
роботи у ситуації булінгу;
•  знання основ діагностики та проти-
дії і дискримінації булінгу в освітньо-
му середовищі;
•  уміння визначати освітні потреби 
і запити, ураховувати особливості 
мотивації, процесу навчання, за-
стосовувати технології запобігання 
булінгу і дискримінації учасників 
освітнього процесу

Усі категорії
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31

Інноваційні 
технології 
та методики 
організації 
педагогічного 
спілкування

30 

•  здатність використовувати у про-
фесійній діяльності брейнстормінг 
як метод діалогічного навчання;
•  здатність планувати та здійснювати 
навчальний діалог у системі фахової 
підготовки;
•  здатність до ефективної організації 
й супроводу освітнього процесу в 
закладах професійної освіти

Усі категорії

32

Формування 
особистого 
бренду педа-
гога

30 

•  застосування інноваційних засобів 
комунікації;
•  розвиток креативності;
•  візуалізація персонального бренду;
•  позиціонування та публічна пре-
зентація власного іміджу

Усі категорії

33

Інноваційні 
технології 
профілактики 
та подолання 
конфліктів 
учасників 
освітнього 
процесу

30

•  здатність володіння спектром 
стратегій поведінки у конфлікті та 
адекватне їх використання;
•  здатність використовувати сучасні 
технології профілактики та подолан-
ня конфліктів учасників освітнього 
процесу;
•  уміння використовувати психічні й 
соціально-психічні якості та власти-
вості особистості;
•  уміння ефективно керувати кон-
фліктами, що виникають, і досягати 
їх конструктивного вирішення

Усі категорії

34

Ефективні 
методики  
самопізнання 
та самопрезен-
тації на шляху 
до професійно-
го розвитку

30

•  формування передумов мотивації 
на самопізнання та професійний 
розвиток; 
•  формування комплексу навичок 
для успішної самопрезентації;
•  формування вміння трансформації 
негативної енергії власних страхів  
у позитивну мотивацію;
•  формування навичок розвитку 
особистісної автентичності, подо-
лання емоційної та поведінкової 
замкнутості

Усі категорії
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35

Рефлексивне 
управління: 
можливості 
розвитку та 
захисту учас-
ників освітньо-
го процесу

30

•  здатність планувати та організову-
вати освітній процес з урахуванням  
рефлексивних впливів;
•  здатність ефективно і адекватно 
здійснювати рефлективно-пасивні 
процеси, що забезпечують процес 
розвитку і саморозвитку, сприяють 
творчому підходу до професійної 
діяльності педагогів навчального 
закладу;
•  здатність удосконалювати мето-
ди корекційної роботи з розвитку 
потенціалу педагога;
•  здатність розвивати навички 
когнітивістики та використовувати 
можливості захисту від маніпуляцій

Усі категорії

36

Інноваційні  
форми і мето-
ди корекційної 
роботи з підліт-
ками девіант-
ної поведінки

30

•  здатність використовувати сучасні 
виховні технології в ЗПО,
•   уміння керувати своїм емоційним 
станом і створювати сприятливу 
атмосферу для співробітництва,
•  розуміти вплив сприятливих ор-
ганізаційних  умов на ефективність 
виховного процесу, проєктувати 
превентивну виховну діяльність у 
ЗП(ПТ)О,
•  уміння застосовувати у превентив-
ній педагогіці  інноваційні форми та 
методи корекції девіантної поведін-
ки учнівської молоді

Усі категорії

37

Сучасні світові 
та європей-
ські тренди 
вдосконалення 
професійно- 
технічної 
освіти: досвід 
для України 

30

•  здатність ефективно використову-
вати законодавчі та інші нормативні 
документи європейських інституцій 
та органів державної влади для 
вирішення відповідних професійних 
завдань;
•  оволодіння ціннісними орієнта-
ціями, що спрямовані на суспіль-
но-соціальні цінності педагогічної 
професії, сприяють розвитку особис- 
тості як головної педагогічної цін-
ності

Усі категорії
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АВТОРСЬКІ ШКОЛИ, СТУДІЇ

№ з/п Назва школи Кількість годин Категорія

1 Школа лідерів професійної освіти 30/75/150 усі категорії

2 Школа педагогічного коучингу 30/75/150 усі категорії

3 Оnline-академія цифрових технологій 30/75/150 усі категорії

4 Школа передового педагогічного 
досвіду 30/75 усі категорії

5 Школа деструктивної поведінки учнів 30/75 усі категорії

ФОРМИ НАВЧАННЯ: 
очна з використанням технологій дистанційного навчання, 
дистанційна, заочна
КІЛЬКІСТЬ ГОДИН:
30 год., 75 год., 150 год.
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Наша адреса:
вул. Леваневського 52/4, 
м. Біла Церква, 09108
(04563) 7-16-07
E-mail: dipodist@ukr.net ; 
binpo@ukr.net
Офіційний сайт: binpo.com.ua


