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ПРЕАМБУЛА

Програму підвищення кваліфікації за напрямом «Педагогічні, науково- 
педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань 
«01. Освіта» розроблено для категорії слухачів «педагогічні працівники 
закладів фахової передвищої освіти».

Програму розглянуто та схвалено на засіданнях кафедри методики 
професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін «24» грудня 2019 р., 
протокол № 11; кафедри технологій навчаня, охорони праці та дизайну 
«24» грудня 2019 р., протокол № 11; кафедри педагогіки, психології та 
менеджменту «24» грудня 2019 р., протокол № 10; затверджено на засіданні 
вченої ради Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 
(протокол № 5 від 29 грудня 2019 року).

Автори-розробники Програми підвищення кваліфікації:
1. Сидоренко Вікторія Вікторівна, докторка педагогічних наук, 
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2. Єрмоленко Андрій Борисович, кандидат політичних наук, доцент, 
завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 
дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 
Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»;

Експерт Програми ПК:
Бородіна Наталія Анатоліївна, доктор наук, професор, професор 

кафедри технологій навчання, охорони праці і дизайну Білоцерківського 
інституту неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти 
«Університет менеджменту освіти», сертифікований експерт НАЗЯВО

Експерти-ключові стейкґолдери:
Варварук Інна Василівна, директорка коледжу Університету Короля 

Данила, кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу та філології 
(м. Івано-Франківськ);

Зайковський Олег Сергійович, директор Державного вищого 
навчального закладу «Миколаївський політехнічний коледж» (м. Миколаїв), 
член регіональної Ради Миколаївської обласної державної адміністрації з 
розвитку професійної освіти, заступник Голови Ради директорів вищих 
навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації Миколаївської області
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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОГРАМУ ПК, 
ЇЇ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ

1.1. Унікальність Програми ПК

Програма підвищення кваліфікації для педагогічних працівників 
закладів фахової передвищої освіти містить комплекс освітніх 
компонентів, зокрема змістових модулів, навчальних занять, індивідуальних 
завдань, контрольних заходів тощо, спрямованих на досягнення визначених 
результатів навчання (компетентностей), що дає право фахівцям на 
отримання визначеної освітньої та професійної кваліфікації відповідно до 
суспільних та освітніх викликів, роботодавців і ключових стейкґолдерів.

Програма ПК для педагогічних працівників закладів фахової 
передвищої освіти має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та 
стратегії Інституту. Цілі програми і програмні результати навчання 
визначаються з урахуванням позицій та потреб зацікавлених сторін 
(стейкґолдерів) (документи що підтверджують залучення стейкґолдерів -  
протоколи засідань кафедр, ВР, листи тощо), урахуванням тенденцій 
розвитку ринку праці, галузевого і регіонального контексту, а також досвіду 
аналогічних вітчизняних та іноземних програм.

Програма ПК для педагогічних працівників закладів фахової передвищої 
освіти є короткотерміновою, після усішного її опанування набуваються або 
вдосконалюються необхідні для якісного виконання професійних завдань і 
фунцій компетентності.

Варіабельність програми ПК для педагогічних працівників закладів 
фахової передвищої освіти, тобто змінність, взаємозамінність і 
взаємодовнюваність її змістових складників (тем, спецкурсів), дає 
можливість швидко реагувати на запити споживачів освітніх послуг та 
ключових стейкхолдерів, ураховувати їхні здібності, професійні потреби, 
вибудовувати професійний розвиток фахівців за індивідуальною освітньою 
траєкторією.

Роботодавці і ключові стейкхолдери безпосередньо та/або через свої 
об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду програми ПК та 
інших процедур забезпечення її якості як партнери.

Зміст Програми підвищення кваліфікації орієнтований на реалізацію 
принципів і моделей відкритої освіти, відповідає європейським і світовим 
стандартам якості освіти1.

Освітній процес за Програмою підвищення кваліфікації для 
педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти зорієнтовано

Якість освітньої діяльності -  це рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, 
що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або 
договором про надання освітніх послуг (Закон України «Про освіту»).
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на формування всебічно гармонійної особистості, здатної до безперервної 
освіти впродовж життя, професійного розвитку, постійного оновлення 
наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і 
розвитку в соціально-культурній сфері, у  різних галузях техніки, технологій, 
системах управління, організації праці в умовах ринкової економіки, розвитку 
інноваційно-інформаційного потенціалу держави, організовується з 
урахуванням можливостей сучасних цифрових, андрагогічних, акмеологічних 
тощо технологій навчання.

Освітній процес за розробленою програмою ПК спрямовано на:
• підготовку кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці 

фахівців на засадах компетентнісного підходу, які здобули освітні та 
професійні компетентності відповідно до їхніх інтересів, здібностей, 
можливостей, потреб національної економіки та знаннєвого суспільства, із 
залученням до освітнього процесу висококваліфікованих працівників 
виробництва та сфери послуг, шляхом державно-приватного партнерства у 
сфері професійної освіти та взаємозв’язку з ринком праці;

• безперервний процес навчання та вдосконалення професійних 
компетентностей фахівців, що дає змогу фахівцю підтримувати або 
покращувати стандарти професійної діяльності і триває впродовж усього 
періоду його професійної діяльності;

• модернізацію освітнього середовища, що забезпечує інноваційність, 
доступність, прозорість, гнучкість і відкритість освітнього процесу тощо.

Освітній процес побудовано за засадах відкритості (самостійна роль 
суб’єкта в процесі навчання, варіативність і можливість вибору параметрів 
процесу навчання, доступ до інформації тощо), безперервності 
(систематизований і цілеспрямований процес набуття необхідних для 
успішної творчої професійної діяльності компетенцій упродовж життя тощо) 
і трансформації у сферу освітніх послуг (орієнтація на міжнародні 
професійні стандарти, урахування індивідуальних освітніх потреб 
особистості, створення умов для якісної безперервної освіти тощо).

Програма передбачає досягнення результатів навчання 
(компетентностей), визначених Положенням про організацію освітнього 
процесу у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 
(затверджено Вченою радою Білоцерівського інституту неперервної 
професійної освіти від 27 листопада 2019 року протокол № 5, Вченою радою 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України «19» грудня 2019 
р. протокол № 6).

1.2. Конкурентоспроможність Програми ПК

Програму підвищення кваліфікації для педагогічних працівників 
закладів фахової передвищої освіти укладено відповідно до Європейської 
рамки кваліфікацій.
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Програма визначає науково обґрунтований зміст і структуру навчання 
слухачів КПК, основні вимоги до розвитку їхніх компетентностей.

Дана Програма розроблена на основі Законів України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», Закон № 2299 «Зміни до Закону України «Про вищу 
освіту», «Про фахову передвищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження національної рамки кваліфікації», інших 
нормативно-правових актів з питань освіти, Положення про Інститут, 
положень, якими регулюється освітній процес в Державному закладі вищої 
освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії 
педагогічних наук України, Порядку підвищення кваліфікації педагогічних 
та науково-педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України 
від 21 серпня 2019 р. № 800) тощо, Концепції «Нова українська школа», 
Листа МОН України № 1/9-683 від 04.11.19 р. «Щодо підвищення 
кваліфікації та атестації педагогічних працівників».

Зміст програми ПК орієнтований на реалізацію принципів і моделей 
відкритої освіти, інтегруючи основні методологічні підходи і принципи 
освіти дорослих.

Програма ПК ґрунтується на засадах компетентісного, андрагогічного, 
акмеологічного, аксіологічного, синергетичного, системного, 
коучингового, герменевтичного, праксеологічного тошо підходів, поділяє 
філософію визначення вимог до сучасного фахівця, закладену в основу 
Болонського процесу та в міжнародному Проєкті Європейської Комісії 
«Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures in 
Europe, TUNING).

Програма розроблена з урахуванням основних системоутворювальних 
принципів побудови відкритої освіти, зокрема:

• сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки 
конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти 
впродовж життя;

• людиноцентрованого навчання, за якого освітній процес 
побудований з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей, 
професійних потреб, сензитивних періодів розвитку особистості;

• безперервності -  це принцип, що передбачає організацію 
систематизованого й цілеспрямованого розвитку ключових компетентностей 
для підвищення особистого потенціалу, розширення можливостей 
працевлаштування, соціальної інтеграції та активного громадянства шляхом 
формального, неформального та інформального навчання;

• системності -  сукупність взаємозв’язаних елементів, зокрема цілей, 
умов, чинників, організаційного, змістового, акметехнологічного, 
діагностичного й нормативно-правового забезпечення, що уможливлює 
послідовний, цілісний, логічно впорядкований і структурований, 
безперервний професійний розвиток;

• гуманізації -  реалізація принципу уможливлює побудову 
людиноцентрованої освіти, за якої створюється диференційований освітній
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простір, тобто сприятливі, комфортні умови для професійного розвитку, вияву 
творчої індивідуальності та реалізації потенційних ресурсів, що забезпечують 
високий рівень професійної самоактуалізації, кваліфіковане, якісне, продуктивне 
виконання професійних завдань, інноваційних ролей і функцій, причому освітній 
процес ґрунтується на повазі, взаємній довірі, толерантності;

• варіативності, що передбачає комбінаційну гнучкість, можливість 
вибору параметрів, змісту, методів, джерел, термінів, темпу навчання за 
індивідуальною освітньою траєкторією, що робить систему навчання 
ефективною, економічною і цікавою;

• модульності -  принцип до організації освітнього процесу шляхом 
опанування освітніх програм (освітньо-професійних, освітньо-наукових, 
освітньо-творчих) на основі поєднання модульних технологій навчання і 
залікових кредитів, причому здобувач вищої освіти/слухач послідовно й 
виважено засвоює освітній матеріал цілісними, ієрархічно впорядкованими й 
структурованими частинами (змістовими модулями і підмодулями), 
результати яких є підставою для визначення результативності і якості освіти;

• гнучкості і мобільності -  принцип полягає в розробленні змісту, 
варіативних планів і програм, параметрів навчання з урахуванням 
соціокультурних змін і вимог до підготовки конкурентоспроможного на 
ринку освітніх послуг фахівцч;

• випереджувального професійного розвитку, що уможливлює 
підвищення освітньої і професійної кваліфікації та подальший професійний 
розвиток здобувачів вищої освіти/слухачів КПК відповідно до інноваційних 
суспільних і освітніх викликів, європейських і державних стандартів;

• академічної доброчесності як сукупності етичних принципів та 
визначених Законом України «Про вищу освіту» правил, якими мають 
керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 
провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 
результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень;

• академічної мобільності -  можливість учасників освітнього процесу 
навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в 
іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза 
її межами;

• академічної свободи -  самостійність і незалежність учасників 
освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, 
наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах 
свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення 
наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з 
урахуванням обмежень, установлених законом;

• мережевої діяльності, тобто взаємодії і співробітництва на засадах 
науково-методичного менеджменту;

• раціонального поєднання самостійності і творчої активності, за якого 
слухачі КПК моделюють й організовують саморозвиток і самонавчання,
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обирають форми самостійної (підготовка до семінарських занять, лекцій і под.) та 
індивідуальної роботи;

• індивідуалізації і диференціації -  принцип уможливлює планування і 
реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії з урахуванням професійного 
досвіду, можливостей, здібностей, індивідуального стилю професійно- 
педагогічної діяльності замовників освітніх послуг;

• технологічності -  передбачає використання при навчанні в системі 
ефективних андрагогічних метатехнологій (інтерактивних, тренінґових, 
акмеологічних, ігротехнологій, психофізіологічних та ін.), методів і 
прийомів, форм активної взаємодії суб’єктів освітнього процесу;

• науково-методичного супроводу -  принцип полягає у безперервній 
підтримці творчих ініціатив, інновацій, ефективному науковому, 
інформаційному, предметно-методичному, професійно-кваліфікаційному 
забезпеченні процесу самовдосконалення й самореалізації, професійній 
мотивації до виконання професійних ролей і функцій;

• моніторингу якості, що забезпечує можливість перманентного 
вимірювання й оцінювання професійної акмединаміки на всіх етапах 
навчання впродовж життя.

Програму укладено відповідно до вимог Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи.

Зміст програми на підставі поєднання модульних технологій і залікових 
кредитів забезпечує реалізацію комплексної мети підвищення кваліфікації.

Програму ПК для педагогічних працівників закладів фахової 
передвищої освіти розроблено в грудні 2019 року, успішно апробовано в 
групах слухачів КПК закладів фахової передвищої освіти на основі угод 
про співрацю між БІНПО і закладами фахової передвищої освіти, 
зокрема на базі ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж» 
(Миколаївський державний коледж економіки і харчових технологій, 
Миколаївський будівельний коледж КНУБА, Миколаївський муніципальний 
академічний коледжу, Миколаївський коледж музичного мистецтва, 
Первомайський медичний коледж, Мигійський коледж Миколаївського 
національного аграрного університету, Миколаївське вище училище фізичної 
культури, Новобузький коледж Миколаївського національного аграрного 
університету, Миколаївський коледж бізнесу і права вищого навчального 
закладу укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 
Вознесенський коледж Миколаївського НАУ, Миколаївський коледж 
транспортної інфраструктури, Первомайський коледж НУК ім. адмірала 
Макарова, Технолого-економічний коледж Миколаївського НАУ, ДВНЗ 
«Миколаївський політехнічний коледж») (170 осіб); на базі ВСП 
Шевченківський коледж Уманського національного університету 
садівництва (Відокремлений структурний підрозділ Шевченківський коледж 
Уманського національного університету садівництва, Відокремленого 
структурного підрозділу Г ородищенський коледж Уманського національного 
університету садівництва) (31 особа); на базі Чернігівського промислово-
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економічного коледжу Київського національного університету технологій та 
дизайну (73 особи).

Може бути рекомендована для використання (за згодою) у закладах 
післядипломної освіти в Україні; органами, що здійснюють управління в 
галузі післядипломної педагогічної освіти; іншими юридичними особами, що 
надають освітні послуги в галузі післядипломної педагогічної освіти; 
державними закладами вищої освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації всіх форм 
власності, що забезпечують підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників закладів фахової передвищої освіти. Професійно-педагогічна 
діяльність педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти 
передбачає виконання професійних завдань, що полягають у «збільшенні 
існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та 
методів для розв'язання певних проблем чи в систематизованому викладенні 
відповідних модулів у повному обсязі» (Класифікатор професій ДК 
003:2010).

1.3. Рівень освітніх послуг, які надає Програма ПК

Освітня послуга -  це комплекс визначених законодавством, освітньою 
програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають 
визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти 
очікуваних результатів навчання (Стаття 1 Закону України «Про освіту»).

Передбачено навчання за програмою підвищення кваліфікації (у тому 
числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах 
тощо).

Підвищення кваліфікації може бути реалізовано за місцем провадження 
Інститутом освітньої діяльності; за місцем роботи педагогічних працівників; 
за іншим місцем (місцями); дистанційно, якщо це передбачено договором 
та/або відповідною програмою; комбіновано.

Поширеними формами освітніх послуг у міжкурсовий період є консалтинг (від англ. consulting -  
консультування), що передбачає аналіз, обґрунтування перспектив використання освітніх інновацій з 
урахуванням предметної галузі і запитів суб’єкта; супервізія, що дозволяє стимулювати до професійного 
розвитку впродовж життя, опановувати професійно-педагогічну діяльність на рівні суспільних та освітніх 
викликів із вибором змісту, форм, терміну, параметрів навчання.

Матеріальні освітні послуги на паперовому, електронному та інших 
носіях у вигляді науково-методичної продукції, зокрема програм, проєктів, 
методичних рекомендацій, електронних посібників, індивідуального 
професійно-педагогічного досвіду тощо.
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ІІ. ВНУТРІШНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМИ ПК

2.1. Гарант Програми ПК

Гарант2 Програми ПК -  Сидоренко Вікторія Вікторівна, докторка 
педагогічних наук, професорка, директорка Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти 
«Університет менеджменту освіти»

2.2. Автори-розробники Програми
Автори-розробники Програми підвищення кваліфікації:

1. Сидоренко Вікторія Вікторівна, докторка педагогічних наук, 
професорка, директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної 
освіти Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»;

2. Єрмоленко Андрій Борисович, кандидат політичних наук, доцент, 
завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 
дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 
Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

2.3. Допоміжні (сервісні) структурні підрозділи, що забезпечують 
реалізацію Програму ПК

Реалізацію програми ПК забезпечують такі структурні підрозділи 
Інституту:

-  Відділ інформаційно-технічного забезпечення навчального 
процесу.

-  Відділ сучасних технологій виробництва.

2.4. Мова викладання

Навчання за Програмою ПК здійснюється державною мовою. Засади 
мовної політики в освітньому процесі в закладах фахової передвищої освіти 
визначаються Законом України «Про освіту».

Гарант освітньої програми -  науково-педагогічний або науковий працівник, який/яка несе 
відповідальність за її якість, має науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою до 
освітньої програми спеціальністю, стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менше 10 років. Цей 
працівник/працівниця може виступати гарантом лише однієї освітньої програми. Також може бути, а може 
не бути одночасно її керівником чи завідувачем кафедри.
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2.5. Доступ до Програми та визнання результатів навчання

т  ^  • • •  •  • 1 • • •Інститут забезпечує відкритість і доступність інформації про кожну 
програму підвищення кваліфікації для педагогічних працівників 
закладів фахової передвищої освіти шляхом її оприлюднення на своєму 
веб-сайті. Програму ПК також розміщено на офіційному сайті Віртуальної 
кафедри андрагогіки.

Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і 
зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів 
навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх 
компонентів.

2.6. Оприлюднення

Протягом 15 календарних днів після видачі документів про підвищення 
кваліфікації Інститут оприлюднює їх перелік на своєму веб-сайті.

Перелік містить таку інформацію:
• Прізвище та ініціали педагога, який пройшов підвищення 

кваліфікацію.
• Форму, вид, тему (напрям, найменування) та його обсяг 

(тривалість) у годинах або кредитах ЄКТС.
• Дату видачі та обліковий запис документа про підвищення 

кваліфікації.
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Ш. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ ПК

3.1. Проєктування, мета і цілі Програми
Мета Програми ПК полягає у розвитку професійних та оновленні і 

вдосконаленні соціокультурних та особистісних компетентностей 
педагогічних працівників протягом усього андрагогічного циклу в умовах 
соціально-економічних трансформацій.

Досягнення зазначеної мети передбачає розвязання наступних завдань:
• отримання педагогами фахової передвищої освіти додаткових та 

вдосконалення наявних знань і вмінь з основних напрямів професійної 
професійно-педагогічної діяльності;

• удосконалення та оновлення знань і вмінь із теоретико- 
методологічних, правових, управлінських, соціокультурних, андрагогічних, 
психологічних, цифрових та інших питань забезпечення ефективної 
професійної діяльності;

• активізація самостійної діяльності, розвиток мотивації професійного 
вдосконалення та особистісного розвитку педагогічних працівників.

Програма ПК використовується в процесі:
• розроблення та коригування робочих навчальних програм для 

категорії слухачів -  педагогічні працівники закладів фахової передвищої 
освіти;

• визначення профілів професійних компетентностей;
• визначення форм оцінювання результатів навчання слухачів;
• розроблення освітньо-професійних програм.

3.2. Провідна ідея Провідна ідея підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників закладів фахової 
передвищої освіти полягає в оновленні, 
удосконаленні, розвитку їхніх ключових, 
інтегрованих, загальнопрофесійних, професійних 
(фахових, предметних, посадових) компетентностей 
на основі базової освіти, компетентісного 
(професійного, особистісного, соціального) досвіду, 
особистісних інтересів, соціальних запитів і потреб 
держави щодо професіоналізму діяльності і 
професіоналізму особистості педагогів

3.3. Цільова 
аудиторія

педагогічні працівники закладів фахової 
передвищої освіти

3.4. Обсяг програми Обсяг Програми складає 30 годин / 1 кредит 
ЄКТС.
Обсяг аудиторних годин, у тому числі годин 
дистанційного навчання в синхронному режимі та 
практичних занять з працівниками, що реалізують
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програму становить 2/3 обсягу (тривалості) 
програми.

3.5. Форма і графік 
реалізації програми

Визначається замовником освітніх послуг за 
погодженням керівництва інституту. Підвищення 
кваліфікації здійснюється за такими формами: 
денна, вечірня, заочна, дистанційна, змішана

3.6. Строки дії 
програми

5 років (2020-2025 рр.)

3.7. Місце реалізації 
програми

за місцем знаходження суб’єкта підвищення 
кваліфікації, за місцем знаходження замовника, 
комбіновано

3.8. Кількість 
слухачів у групі

25-35 осіб

3.9. Вимоги до 
викладачів

Програму реалізують науково-педагогічні 
працівники Білоцерківського інституту неперервної 
професійної освіти, які мають стаж науково- 
педагогічної роботи 5 років за відповідним 
профілем.
Основну категорію викладачів під час реалізації 
Програми складають особи, що мають науковий 
ступінь, вчене звання, за необхідності до 
проведення практичних занять залучаються 
викладачі, які мають необхідний практичний досвід

3.10. Вимоги до рівня 
освіти осіб, які 
можуть розпочати 
опанування програми

Педагогічні працівники закладів фахової 
передвищої освіти зі ступенем магістра або вищою 
освітою першого (бакалаврського) рівня

3.11. Вартість/ 
безоплатність 
освітньої послуги

Надання освітніх послуг здійснюється за державні 
кошти або на платній основі за кошти фізичних та 
юридичних осіб. Розрахунок вартості освітньої 
послуги регламентується Положенням про 
порядок надання платних послуг, які можуть 
надаватися
у Білоцерківському інституті неперервної 
професійної освіти (затверджено «27» листопада 
2019 року, протокол № 5)

3.12. Навчання і 
викладання за 
програмою ПК

1. Форми і методи навчання та викладання 
сприяють досягненню заявлених в освітній програмі 
цілей і програмних результатів навчання, 
відповідають вимогам людиноцентрованого підходу 
та принципам академічної свободи.

2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно 
надається доступна і зрозуміла інформація щодо 
цілей, змісту та програмних результатів навчання,
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порядку і критеріїв оцінювання в межах окремих 
освітніх компонентів.

3. Інститут забезпечує поєднання навчання і 
досліджень під час реалізації освітньої програми 
відповідно до цілей програми ПК.

4. Науково-педагогічні, наукові працівники (далі 
-  викладачі) оновлюють зміст освіти на основі 
наукових досягнень і сучасних практик.

5. Навчання, викладання і наукові дослідження 
пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності 
Інституту.

6. Академічна та/або професійна кваліфікація 
викладачів, задіяних до реалізації програми, 
забезпечує досягнення визначених відповідною 
програмою цілей та програмних результатів 
навчання.

7. Інститут залучає роботодавців до організації та 
реалізації освітнього процесу.

8. Замовники освітніх послуг безпосередньо 
залучені до процесу періодичного перегляду 
освітньої програми та інших процедур забезпечення 
її якості як партнери. Позиція здобувачів вищої 
освіти береться до уваги під час перегляду освітньої 
програми (протоколи засідань кафедр, ВР тощо).

3.13. Зміст програми 
ПК та розподіл годин 
за видами діяльності

Зміст програми ПК та розподіл годин за 
видами діяльності

Варіативний
складник
програми

Загальна
кількість

годин

Обсяг
аудиторних

год

Обсяг
самостійної

роботи
(год.)

Модуль 1.
Основи
андрагогіки

10 6 4

Модуль 2.
Методика
викладання
фахових
дисциплін

10 8 2

Модуль 3. 
Цифрові 
технології в 
освіті

10 6 4

Усього 30 20 10
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3.14.Контрольні
заходи

Самоконтроль призначено для самооцінювання 
слухачами ефективності особистої навчальної 
роботи щодо засвоєння змісту модулів (тем) ППК. З 
цією метою в робочих навчальних програмах, 
навчально-методичних комплексах (навчальних 
посібниках тощо) для кожного модуля 
передбачаються завдання для самоконтролю.

Оцінка результатів навчання за Програмою 
підвищення кваліфікації визначається як зараховано 
/  не зараховано. За умови успішного завершення 
навчання, педагогічний працівник отримує 
Свідоцтво про підвищення кваліфікації 
встановленого зразка (із зазначенням обсягу годин 
-  30 год. / 1 ЄКТС та розвинутих/набутих 
компетентностей)

3.15. Документ, що 
видається за 
результатами ПК

Видається за результатами ПК.
Технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, 

порядок видачі та обліку визначено Інститутом.
Документ містить:

• повне найменування суб’єкта;
• тему (напрям, найменування), обсяг у годинах 

та/або кредитах ЄКТС;
• ПІБ особи, яка підвищила кваліфікацію;
• опис досягнутих результатів навчання;
• дату видачі та обліковий запис документа;
• найменування посади, прізвище, ініціали 

особи, яка підписала документ від імені Інституту
3.16. Науково- 
методичний супровід 
у міжкурсовий період

Форми науково-методичного супроводу в 
міжкурсовий період визначаються Угодами 
(договорами) про співпрацю між Білоцерківським 
інститутом неперервної професійної освіти і 
замовником/замовниками освітніх послуг та 
надання подальшої підтримки / супроводу засобами 
консультацій, проведенням спільних заходів, 
можливості участі у наукових (методичних,

Технологію науково-методичного супроводу інтерпретуємо як педагогічну систему, що гарантує 
досягнення певної мети через чітко визначену послідовність дій, змісту, методів, спроєктованих на 
розв’язання проміжних цілей і наперед визначений кінцевий результат, забезпечує максимальну активність 
педагогічних працівників в освітньому процесі, відповідає інтересам і запитам на знання.

Визначальними основами технології науково-методичного супроводу є: демократичність 
(можливість урахування різних підходів, колегіальність у прийнятті рішення), ситуація вибору (створення 
декількох варіантів програм, моделей діяльності, методик, які забезпечують передумови для свідомого 
вибору), самореалізація (розкриття особистісного потенціалу кожного учасника освітнього процесу), 
співтворчість (спільна діяльність суб’єктів, які прагнуть досягти нових кількісних і якісних результатів), 
синергійність (нелінійність, нестабільність науково-методичного супроводу).
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науково-методичних) заходах, що організовуються 
Інститутом.

Напрямами науково-методичного супроводу в їх 
різноманітності й варіативності, адресній 
спрямованості є такі:

Дорадницький напрям науково-методичного 
супроводу -  це надання кваліфікованої поради, 
допомоги, роз’яснення, інформаційної підтримки 
щодо вирішення професійних завдань, подолання 
професійних утруднень тощо. Консультативні 
послуги надаються замовникам (споживачам) у 
вигляді інформаційного, науково-методичного 
продукту:

• консультування педагогів фахової 
передвищої освіти в питаннях науково-методичного 
менеджменту, моніторингу якості освіти, атестації 
та підвищення кваліфікації, узагальнення, 
поширення і трансляції майстерного професійно-
педагогічного досвіду, виявлення професійних труднощів, 
конкретизацію перспективних аспектів у професійно-педагогічній 
діяльності, внесення позитивних змін;

• консультування управлінського персоналу 
щодо формування корпоративної культури 
педагогічного колективу, маркетингової діяльності 
й аудиту.

Коучинговий (від англ. coaching -  наставляти, 
тренувати, надихати) напрям науково- 
методичного супроводу забезпечує
висококваліфіковані індивідуальні тренування 
педагогічних працівників для досягнення значущих 
для них професійної мети, завдань, підвищення 
ефективності планування за індивідуальною 
освітньою траєкторією на всіх етапах міжкурсового 
періоду, мобілізації внутрішнього потенціалу, 
розвитку необхідних професійних здібностей і 
навичок, освоєння передових стратегій, технологій 
для отримання найвищого професійно значущого 
результату.

Професійно-кваліфікаційний напрям науково-
методичного супроводу передбачає надання педагогу 
фахової передвищої освіти адресної допомоги, 
методичних рекомендацій щодо безперервного 
професійного розвитку на всіх етапах міжкурсового 
періоду, підвищення професійної кваліфікації,
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розвитку компетентностей за предметним полем 
спеціальності для якісного виконання 
функціональних обов’язків на рівні професійних 
стандартів, що уможливлює присвоєння фахівцю 
під час атестаційних процедур певного тарифного 
розряду, кваліфікаційної категорії (та/або 
педагогічного звання).

Предметно-методичний напрям НауКОвО-
методичного супроводу спрямований на надання 
педагогу фахової передвищої освіти адресної 
допомоги в організації освітнього процесу. Напрям 
передбачає:

• по-перше, оновлення теоретичного, 
технологічного й методичного складників 
професійно-педагогічної діяльності педагогічного 
працівника, що включає ознайомлення зі 
структурою, типологіями і методичними 
варіантами сучасного уроку, технологіями 
викладання, новаторськими методиками роботи, із 
законами і закономірностями, методами і 
прийомами оптимізації освітнього процесу з 
урахуванням можливостей і потреб здобувачів 
фахової передвищої освіти;

• по-друге, -  процес концептуалізації новітніх 
дидактичних ідей, практичного трансформування в 
педагогічну практику наукових психолого- 
педагогічних досліджень, науковий пошук, 
розробку, експериментальну перевірку ефективності, 
життєспроможності зразків перспективного 
педагогічного досвіду, пошук шляхів 
удосконалення, раціоналізації і модернізації 
освітніх програм, методик, використання їх у нових 
цілях і умовах тощо;

• по-третє, -  створення, апробацію,
упровадження й поширення в освітній практиці 
авторського педагогічного продукту, зокрема 
концепцій, теорій, систем, моделей, принципів, 
методів, прийомів, персонал-технологій, авторської 
методики, вироблення індивідуально-творчого 
стилю4, авторської системи професійно-
педагогічної діяльності5.

4 Індивідуально-творчий стиль професійно-педагогічної діяльності педагога фахової передвищої 
освіти характеризує сформовану в нього впродовж міжкурсового періоду стійку індивідуально-специфічну 
систему активних і адаптивних засобів, прийомів, методів, способів вирішення професійних завдань, форм
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Експертний напрям науково-методичного 
супроводу спрямовано на експертизу й апробацію 

навчально-методичного забезпечення освітнього 
процесу, зокрема підручників, навчальних 
(навчально-методичних, практико зорієнтованих та
ін.) посібників, методичних матеріалів, авторських 
навчальних програм тощо, а також якості й продуктивності розробленого 
впродовж міжкурсового періоду методичного продукту (професійних 
проєктів, кейсів, портфоліо та ін.).

Маркетинговий напрям науково-
методичного супроводу передбачає систематичне 
вивчення і задоволення освітніх запитів, потреб 
педагогічних працівників щодо якості надання 
освітніх послуг, результативності міжкурсового 
періоду, дієвості науково-методичного забезпечення 
професійного розвитку шляхом формальної, 
неформальної та інформальної освіти.

Інформаційно-комунікаційний напрям науково-
методичного супроводу пов’язаний із розвитком цифрової 
компетентності педагога фахової передвищої освіти. Забезпечує
інформаційну підтримку професійного розвитку 
шляхом створення єдиної інформаційно- 
технологічної інфраструктури системи
післядипломної педагогічної освіти, включаючи 
освітні сайти, навчальні освітні портали, 
інформаційні бази даних, електронні каталоги, 
персональні веб-ресурси тощо.

Моніторинговий напрям (від лат. monitor —
попереджувальний, той, що попереду; 
англ. monitoring -  контроль, відстеження) включає 
комплекс процедур спостереження (збір, обробка, 
зберігання і поширення інформації), поточного 
оцінювання важливих перетворень в освітній 
системі, а також спрямування цих перетворень на

професійно-педагогічної взаємодії із суб’єктами освітнього процесу, вибір яких зумовлений актуальним 
професійним змістом і метою. Як інтегративна характеристика професійно-педагогічної діяльності 
індивідуально-творчий стиль відображає стиль керівництва освітньою діяльністю суб’єктів, стиль професійно- 
педагогічної взаємодії, стиль поведінки і саморегуляції, а також вироблене методичне кредо, авторську 
концепцію праці.

5 Під авторською системою професійно-педагогічної діяльності (послуговуємося 
терміносполукою, уведеною в науковий обіг Л.І. Дубровіною і Н.В. Кузьміною) розуміємо оригінальну, 
самобутню цілісну загальнопедагогічну, дидактичну, методичну й ціннісно-світоглядну систему, у межах 
якої створюється потужне мотиваційне поле для опанування навчальної дисципліни, засвоєння нових 
способів освітньої і розумової діяльності, обміну соціокультурним досвідом, і що найголовніше, закономірно 
досягається новий професійно значущий результат, робиться індивідуальний внесок у розвиток професійної 
спільноти, модернізуються компоненти системи (цілі, зміст, освітні підходи і технології, система відношень між 
суб’єктами та ін.).
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досягнення визначених параметрів професійного 
розвитку, виявлення тенденцій і закономірностей, 
чинників (зовнішніх і внутрішніх), 
відслідковування професійної акмединаміки 
впродовж усіх етапів міжкурсового періоду.

Психолого-мотиваційний напрям передбачає
психолого-андрагогічну діагностику педагогічних 
працівників на засадах соціоніки і кваліметрії, яка 
вміщує комплекс моніторингових і корекційно- 
рефлексивних процедур, засобів і методів, прийомів 
і правил, що дозволяють вимірювати, відстежувати і 
діагностувати динаміку професійного розвитку 
фахівців, рівні і критерії сформованості рівня 
педагогічної майстерності, особистісні якості і 
мотиваційно-ціннісні настанови. За допомогою 
певних діагностичних психолого-андрагогічних 
процедур відбувається актуалізація професійно 
значущих характеристик педагога, його 
індивідуальних здібностей, освітніх потреб, 
особливостей інтелектуальної саморегуляції, 
пізнавального стилю, ціннісних орієнтацій, 
визначаються чинники, які сприяють або 
перешкоджають педагогічному розвитку.__________
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