
Міжнародний досвід та співпраця 

З 01 по 08 грудня 2020 року в межах фінського проєкту підтримки реформи української 

школи «Навчаємось разом» відбувся тренінг  «Стратегія розвитку ОІППО: 

клієнтоорієнтованість та внутрішня система забезпечення якості», 

передбачений програмою тренінгів з розвитку потенціалу ОІППО.  Білоцерківський 

інститут неперервної професійної освіти представила Сидоренко Вікторія, директорка, 

докторка педагогічних наук, сертифікована тренерка НУШ,  

Цілі тренінгу: ознайомити учасників і учасниць з інструментами аналізу зовнішнього 

середовища, в якому відбувається діяльність ОІППО і оцінити його вплив на їхню 

діяльність; ознайомити з інструментами аналізу стейкхолдерів, клієнтів, конкурентів; 

ознайомити з основами стратегії для залучення додаткового фінансування; домовитись 

про подальше використання інструментів для планування діяльності ОІППО разом з 

колегами, які не беруть участі у цьому тренінгу. 

Формат роботи учасників був змішаний: вебінари (онлайн) та самостійна робота 

(офлайн). 

Під час тренінгу було проаналізовано внутрішнє і зовнішнє середовище, ключових 

стейкхолдерів і конкурентів. За допомогою PESTLE-аналізу та SWOT-аналізу визначено 

конкурентні переваги ОІППО та зроблено висновок, наскільки зовнішнє середовище є 

сприятливим для реалізації місії ОІППО. Розроблено систему оцінювання якості освітніх 

послуг, які надаються в ОІППО. Здійснено аналіз клієнтів і можливості ОІППО для 

мобілізації фінансових ресурсів. 

 



 

 

 

Center for Personal and Social Transformations  

 Political and economic self-constitution: 

Media, citizenship activity and political 

polarization 

https://www.youtube.com/channel/UCFr2dq1hrg-O1b6I0BJJMmw
https://www.youtube.com/channel/UCFr2dq1hrg-O1b6I0BJJMmw


https://m.youtube.com/watch?v=xa2N9Qq0j4g%5D%28https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch

%3Fv%3Dxa2N9Qq0j4g%29 

https://m.youtube.com/watch?v=gE90Cbcu7-s  

 

грудень  2020 року 

http://idn.org.rs/en/blog/2020/01/29/politicko-i-ekonomsko-samo-konstituisanje-mediji-politicka-

kultura-i-demokratija/?fbclid=IwAR1YxfvSP6MalTqD9-OSpYNRaCl9R305BHozwq1NUY0EV-

klmhCqbAZ2ozw 

З 27.09.2020 по 02.10.2020 року в межах міжнародного науково-педагогічного стажування 

підписано угоди про міжнародну співпрацю між Білоцерківським інститутом 

неперервної професійної освіти та двома університетами Республіки Хорватія:  

Рar University College і Juraj Dobrila University of Pula. 

Угоди про міжнародну співпрацю підписано з метою організації професійного 

партнерства, зміцнення освітніх, наукових та інформаційних зв’язків, підвищення 

ефективності та якості освітнього процесу. 

Для реалізації основної мети Угоди сторони домовилися вирішувати такі завдання: 

– системне дослідження вітчизняних і світових проблем вищої, післядипломної, 

професійної (професійно-технічної) та/або фахової передвищої освіти, інших проблем і 

напрямів освітньої діяльності; 

– реалізація програм академічної мобільності; 

– забезпечення безперервного професійного розвитку фахівців відповідно до вимог 

державної політики в галузі освіти, роботодавців і ключових стейкхолдерів, а також 

задоволення освітніх потреб особистості споживача освітньої послуги; 

– організація та проведення Інститутом підвищення кваліфікації, що може здійснюватися 

в різних формах (інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна тощо) та за 

різними видами (навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у 

семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо, стажування, 

програми академічної мобільності). Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись; 

– апробація наукових результатів із різними структурантами системи ї освіти, поширення 

найкращих освітніх практик; 

– сприяння саморозвитку та самоосвіті фахівців шляхом організації мережевої взаємодії, 

обміну досвідом, навчання і співнавчання; 

– розроблення та апробація варіативних освітніх моделей навчання із урахуванням запитів 

і потреб замовників освітніх послуг у структуруванні змісту, доборі технологій і 

врахування можливостей існуючої інформаційно-мережевої взаємодії; 

– науково-методичний, організаційний, інформаційно-комунікаційний супровід 

професійного розвитку фахівців; 

https://m.youtube.com/watch?v=xa2N9Qq0j4g%5D%28https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dxa2N9Qq0j4g%29
https://m.youtube.com/watch?v=xa2N9Qq0j4g%5D%28https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dxa2N9Qq0j4g%29
https://m.youtube.com/watch?v=gE90Cbcu7-s
http://idn.org.rs/en/blog/2020/01/29/politicko-i-ekonomsko-samo-konstituisanje-mediji-politicka-kultura-i-demokratija/?fbclid=IwAR1YxfvSP6MalTqD9-OSpYNRaCl9R305BHozwq1NUY0EV-klmhCqbAZ2ozw
http://idn.org.rs/en/blog/2020/01/29/politicko-i-ekonomsko-samo-konstituisanje-mediji-politicka-kultura-i-demokratija/?fbclid=IwAR1YxfvSP6MalTqD9-OSpYNRaCl9R305BHozwq1NUY0EV-klmhCqbAZ2ozw
http://idn.org.rs/en/blog/2020/01/29/politicko-i-ekonomsko-samo-konstituisanje-mediji-politicka-kultura-i-demokratija/?fbclid=IwAR1YxfvSP6MalTqD9-OSpYNRaCl9R305BHozwq1NUY0EV-klmhCqbAZ2ozw


– надання консультативної, дорадницької, супервізорської допомоги шляхом проведення 

внутрішньоорганізаційних, змішаних та міжорганізаційних форм організації роботи 

(тренінгів, круглих столів, семінарів, конференцій, вебінарів, чатів, відеомостів, 

відеоконференцій, онлайн студій, вебквестів, інтернет-консультацій, коуч-сесій, інтернет-

лекцій, семінарів, тренінгів тощо); 

– розповсюдження інформації та забезпечення відкритого доступу до наукових 

досліджень, науково- і науково-методичних розробок, здійснених шляхом використання 

засобів відкритої освіти, мережі дистанційного зв’язку, маркетингу знань і освітніх 

послуг; 

– захисту спільного використання інтелектуальної власності; 

– інтеграції розгалужених освітніх практик до цілісної системи безперервної освіти 

фахівців тощо. 

Науково-педагогічні працівники БІНПО ознайомились із системою вищої освіти у м. Рієка 

та м. Пула, дізнались про реалізацію інноваційних підходів і принципів до навчання і 

виховання студентів, програми академічної мобільності. 

 

 

Із 27.09.2020 по 02.10.2020 року пройшло міжнародне науково-педагогічне стажування у 

м. Пула, Республіка Хорватія, на базі Juraj Dobrila University of Pula. 



Учасниками міжнародного стажування стали 70 науково-педагогічних працівників із 

різних закладів вищої освіти України, а також Словенії, Хорватії, Польщі.  

У міжнародному науково-педагогічному стажуванні взяли участь 9 науково-

педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України: Вікторія Сидоренко, 

директорка БІНПО, докторка педагогічних наук; Євгеній Хлобистов, академік Академії 

економічних наук України, доктор економічних наук; Анастасія Денисова, в.о. заступниці 

директорки з ННР; Андрій Єрмоленко, завідувач кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін; Олександр Сахно, завідувач кафедри технологій 

навчання, охорони праці та дизайну; Віра Харагірло, в.о. завідувача кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту; Алла Лукіянчук, вчений секретар; Олександр Кулішов, доцент 

кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; Світлана 

Шевчук, старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін. 

Міжнародне науково-педагогічне стажування проходило у вересні-жовтні та включало 

дистанційний та 

29.09.2020 в межах стажування відбулася ІІІ-а Міжнародна науково-практична 

конференція «Єдиний освітній простір: Україна-ЄС». 

Метою ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції стала активізація співпраці 

між освітянської спільнотою України та держав-членів Європейського Союзу щодо 

вивчення кращих європейських практик розвитку сучасної освіти і науки визначення 

шляхів та напрямів формування ефективної системи освіти і науки в Україні з 

урахуванням європейського досвіду та національних пріоритетів. Напрями роботи: освіта, 

медична освіта, право, інформаційні технології. 

 



 

5 вересня 2020 р. відбувся Міжнародний онлайн семінар (Київ-Кишинів) «Практична 

психологія в контексті соціальних змін» на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

та Державного університету Молдови. До організації роботи семінару долучились: ГО 

«Центр особистісних і соціальних трансформацій» (Голові Правління якого – канд. 

психол. наук, доценту Ірині БОНДАРЕВСЬКІЙ висловлюємо особливу подяку за 

ініціацію семінару й величезні зусилля з його проведення у складних умовах сьогодення), 

Інститут педагогічної освіти (Молдова), Інститут соціальної і політичної психології 

НАПН України. 

У роботі семінарі взяли участь понад 120 науково-педагогічних працівників закладів 

вищої освіти, у тому числі, закладів післядипломної освіти, керівники освітніх 

організацій, науковці та педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти різних рівнів 

(студенти, аспіранти, докторанти) з усіх куточків України та Молдови. 

На семінарі було представлено доповіді за такими напрямами 

1. Трансформаційні процесі у професійному розвитку фахівців та їх психолого-педагогічне 

забезпечення. 

 Tamara SOROCHAN, Dr. Habil., Professor, Director of Central Institute of Post-

Graduate Education, University of Educational Management, NAES of Ukraine. Тема 

доповіді: «Трансформації у професійному розвитку педагогів». 

 Lyubov KARTASHOVA, Dr. Habil., Professor, Vice-Director of Central Institute of 

Post-Graduate Education, University of Educational Management, NAES of Ukraine. 

Тема доповіді: «Формування індивідуальної траєкторії навчання слухачів: цифрові 

технології та принципи організації післяідиплмної освіти». 



 Olena BONDARCHUK, Dr. Habil., Professor, Head of Department of Management 

Psychology, University of Educational Management, NAES of Ukraine. Тема доповіді: 

«Суб’єктивне благополуччя як показник психологічного здоров’я педагогів». 

2. Особливості діяльності психологічної служби в системі вищої та післядипломної 

освіті: обмін досвідом. 

 Virginia RUSNAC, PhD in Psychology,  Director, National Center of Psycho-

Pedagogical Assistance, Institute of Educational Sciences (Moldova). Тема доповіді: 

«Менеджмент психологической службы в Республике Молдова». 

 Nicolae BUCUN, Dr. Habil., Professor, Vice-Director, Institute of Educational Sciences 

(Moldova), Oxana PALADI, PhD in Psychology, Associate Professor, Institute of 

Educational Sciences (Moldova). Тема доповіді: «Приоритеты исследований в 

психологической службe Республики Молдова. 

3. Громадянська активність молоді та сучасне мистецтво як відповідь на виклики 

сучасності. 

 Irina BONDAREVSKAYA, PhD in Psychology, Associate Professor, University of 

Educational Management, NAES of Ukraine, Head of the Board of Center for Personal 

and Social Transformations, Senior Researcher, Institute for Social and Political 

Psychology NAES of Ukraine, Тема доповіді: «Професійний розвиток педагогів в 

умовах VUCA-світу» і разом із: Katerina BONDAR, PhD in Psychology, Associate 

Professor, Kryvyi Rih State Pedagogical University, Member of the Board of Center for 

Personal and Social Transformations Тема доповіді: «Демократія в Україні очима 

студентської молоді». 

 Olena VOZNESENSKA, PhD in Psychology, Senior Researcher, Institute for Social and 

Political Psychology, NAES of Ukraine, President of Art-therapy Association. Тема 

доповіді: «Медіа-арт-терапія: сучасне мистецтво – відповіді на виклики 

сьогодення». 

 Natalia GABATIUC, PhD candidate, Moldova State University. Тема доповіді: 

«Citizenship and impression management among young adults» 

4. Індивідуально-психологічні особливості фахівців у професійній діяльності  

 Elena SUMAN, PhD candidate, Moldova State University. Тема доповіді: 

«Organizational and individual personality types». 

 Carolina TRIGUB, PhD candidate, Moldova State University, Angela POTANG, PhD in 

Psychology, Associate Professor, Head of Psychology Department, Moldova State 

University. Тема доповіді: «Визначення стрес-факторів професійної діяльності 

працівників прокуратури». 

У межах роботи семінару відбулася дискусія керівництва та представників ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», Державного університету Молдови та Інституту 

педагогічної освіти (Молдова) щодо визначення конкретних дій із забезпечення 

академічної мобільності учасників освітнього процесу (стажування, реалізація спільних 

освітніх програм для здобувачів освіти різних рівнів, у тому числі здобувачів PhD, та ін.).  

Упевнені, що після узгодження та затвердження письмового варіанту програми заходів, 

яке відбудеться протягом найближчого часу, співпраця між науковцями та освітніми 

інституціями України та Молдови набере якісно нового рівня, що сприятиме утвердженню 

європейських і світових стандартів освіти та наукових досліджень на теренах наших країн. 



 

 



 

 

Сертифікати участі аспірантів в міжнародних наукових заходах 

 

 



 

 

Цицюра Ксенія 

https://www.youtube.com/watch?v=A683ftU94mc 

13 ICon MaSTEd 2020 Online Biology, Chemistry, Physics, Earth Science and 

Integrated Science Educ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A683ftU94mc


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



Сертифікати науково-педагогічних працівників 

 

 





 



 

 



 

 



 


