
«І жах не в тому, що щось зміниться, – жах у тому, 

що все може залишитися так само»

Ліна Костенко



Програму базовано на фундаментальних принципах академічного середовища, скеровано на

ефективне виконання головних завдань Комунального закладу Сумський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти (далі-Інститут), зорієнтовано на досягнення стратегічної мети за

умов відкритості до ініціатив освітньої та наукової спільноти, прозорості та публічності ухвалення

адміністративних рішень, забезпечення чіткого механізму соціальних гарантій для суб’єктів освітньої

діяльностіі створення сприятливої атмосфери для самореалізації особистості та формування

національно свідомої еліти.

Стратегія базується на положеннях Законів України, нормативних актів та документів:

− Конституції України;

− Закону України «Про освіту»;

− Закону України «Про вищу освіту»;

− Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність»;

− Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженої Указом

Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002;

− Національної доктрини розвитку освіти на періоди до 2021 року, затвердженої Указом Президента

України від 25 червня 2013 року № 344/2013;

− Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р «Про схвалення

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова

українська школа» на період до 2029 року»;

− Рішення ХХVІ сесії сьомого скликання Сумської обласної ради від 22.02.2019 року “Про

затвердження обласної комплексної програми «Освіта Сумщини у 2019-2021 роках».



 Розвиток Інституту як академічного простору вільних особистостей, об’єднаних спільними

корпоративними цінностями і культурою задля забезпечення суспільного та економічного зростання

України.

 Створення в Інституті умов для формування високоморальних, патріотичних, освічених

особистостей, спроможних вносити істотний вклад у майбутнє України.

 Системне формування й утвердження належного академічного статусу Інституту як одного з лідерів

освітнього простору та авторитетного партнера у процесі післядипломної педагогічної освіти та

міжнародної співпраці, його просування у рейтингах на основі унікальних конкурентних переваг у

сфері академічної якості та експертизи

 Усебічний розвиток принципів автономії в поєднанні зі сповідуванням високих корпоративних

цінностей та створенням належних умов для реалізації навчального і дослідницького потенціалу

кожного суб’єкта освітньої діяльності

 Налагодження мережі партнерських інституцій та установ в Україні і за кордоном для реалізації

різноформатних проектів освітнього, наукового, соціально-громадянського та культурного напрямів

 Децентралізація системи управління та корегування менеджменту із урахуванням сучасних вимог,

викликів і загроз

 Концентрація інтелектуального ресурсу учених та напрацювання якісних експертних середовищ із

реальним впливом на якість суспільно-політичних, економічних та соціогуманітарних процесів у

регіоні, державі, світі.

 Гарантування забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників замовникам освітніх

послуг, а також допомога для успішної реалізації індивідуальної освітньої траєкторії та сприяння у

вдосконаленні змісту освітніх програм для осягнення головних компетентностей майбутніх

фахівців



 Консолідація організаційних ресурсів для укладення Кодексу
корпоративної культури Інституту із посиленою інтеграцією усіх
структурних підрозділів та активізацією партнерської комунікації як
«організації майбутнього».

 Застосування краудсорсингових технологій для покращення
менеджменту науково-освітніх процесів в Інституті

 Організація разом із представниками громадського самоврядування та
теріторіальних громад відкритих відпочинково-розважальних заходів
для розвитку корпоративного спілкування в невимушеній атмосфері

 Налагодження діяльного функціонування на взаємовигідних умовах
із використанням принципів зворотного зв’язку з центрами
професійного розвитку педагогічних працівників (ЦПР ПП)

 Цільова підтримка діяльності суб’єктів освітньої діяльності
громадсько-волонтерського, оздоровчого та культурного
спрямування

 Вироблення регламентованої академічної стилістики репрезентації та
популяризації корпоративного іміджу Інституту

 Формування авторського колективу для написання фундаментальної
роботи : «Нова Українська школа : навчити навчатися»



 Упровадження в процедуру ухвалення адміністративних рішень
головного принципу життєдіяльності Інституту – академічної
синергії, що є збалансованим поєднанням індивідуальної
свободи і гідності, інституційної відповідальності та
людиноцентризму

 Удосконалення мотиваційних підходів, інформаційних
технологій та запровадження нових комунікаційних стратегій
при забезпеченні консультативної допомоги суб’єктам освітньої
діяльності для свідомого вибору освітніх програм із
професійної підготовки

 Логічно обґрунтоване зменшення оплати за підвищення
кваліфікації суб’єктам освітньої діяльності, які навчаються в
Інституті одночасно на двох освітніх програмах

 Заснування внутрішнього фонду фінансової підтримки
інноваційних проектів суб’єктів освітньої діяльності (стартапів,
аспірантів, молодих викладачів і науковців)

 Забезпечення соціального захисту суб’єктів освітньої
діяльності згідно з вимогами чинного законодавства,
покращення побутових умов проживання в гуртожитках



 Підвищення престижності статусу науково-педагогічних працівників та навчально-
допоміжного персоналу (тренерів та тренерів-педагогів) через зростання заробітної
плати й урізноманітнення форм фінансового заохочення з огляду на особистий унесок
у розбудову Інституту

 Запровадження гнучких програм індивідуального професійного вдосконалення з
гарантованими можливостями стажування в рейтингових українських та закордонних
університетах і наукових установах

 Створення персональних цифрових кабінетів для співробітників Інституту з метою
регулярного оновлення програмних завдань особистісного, професійного та
кар’єрного зростання, оперативного і повного відображення усіх видів науково-
педагогічної чи організаційно-освітньої діяльності

 Неухильне дотримання норм високої культури академічної доброчесності в освітньо-
науковому середовищі, широка популяризація доброчесних практик, запровадження
жорстких механізмів для запобігання різноманітним формам наукового плагіату та
іншим проявам недоброчесної поведінки

 Активне пропагування вагомих педагогічних, наукових, організаційно-освітніх,
громадсько-політичних та культурних досягнень працівників Інституту для їхнього
всеукраїнського і міжнародного визнання та справедливого відзначення державними
нагородами, заслуженими званнями і преміями

 Максимальна інституційна підтримка молодих викладачів і дослідників у процесі
науково-педагогічної атестації

 Удосконалення системи соціального захисту усіх категорій працівників Інституту
через розширення відповідних зобов’язань адміністрації у Колективному договорі,
ефективний пошук вирішення проблем забезпечення житлом молодих викладачів і
науковців



 Формування індивідуальних освітніх траєкторій із залученням до процесу
змістового наповнення навчального плану суб’єктів освітньої діяльності
представниками та порадниками фірм та виробничих установ

 Урахування новітніх тенденцій посиленої адресності освіти при відкритті
міждисциплінарних спеціалізацій, розробка пілотних проектів для
започаткування освітніх програм STEAM-формату

 Запровадження інноваційних форм і методів викладання та сучасних видів
освітніх практик (дистанційна едукація (засобами Мicrosoft Teams),
навчальні курси, дистанційне навчання, дуальна освіта), використання в
процесі підготовки фахівців новітніх технологій, зорієнтованих на
виконання творчих завдань, що розвивають не лише предметну, а й
комунікаційну та культурологічну компетентності

 Реорганізація та фінансове забезпечення ефективного виконання практичної
компоненти освітніх програм з урахуванням рекомендаційних характеристик
потенційних роботодавців та здійснення фактичного закріплення
професійних навичок на практиці

 Збільшення асортименту освітніх послуг – від короткотривалих курсів до
міждисциплінарних освітніх програм та нових моделей безперервної освіти

 Напрацювання широкого числа методів і засобів діагностики якості освітніх
послуг, належне функціонування внутрішньої системи забезпечення якості
освіти, проведення регулярного моніторингу серед суб’єктів освітньої
діяльності щодо рівня викладання нормативних та спеціальних курсів та
їхнього навчально-методичного супроводу



 Розробляє організаційні принципи роботи з суб’єктами освітньої діяльності, формує та

раціонально використовує ресурси, забезпечує ефективний розвиток кадрового потенціалу;

спрямована на вирішення виробничих, соціальних і особистих проблем, яка забезпечується

через :

 удосконалення системи конкурсного обрання науково-педагогічних працівників за

об’єктивними та прозорими критеріями;

 моніторинг якості викладання навчальних дисциплін і виконання наукових досліджень науково-

педагогічними працівниками;

 вплив на розвиток регіону шляхом співпраці з закладами освіти, підприємствами, установами,

організаціями з питань підготовки висококваліфікованих кадрів, підвищення кваліфікації,

стажування;

 залучення до освітнього процесу провідних учених і педагогів вищої школи, фахівців

високотехнологічного виробництва та бізнесу;

 забезпечення ефективності стажування та підвищення кваліфікації суб’єктів освітньої

діяльності на виробництві, в провідних наукових та освітніх центрах;

 удосконалення системи формування педагогічної компетентності молодих викладачів і

науковців;

 розробка й удосконалення об’єктивних показників результативності, що характеризують

діяльність викладацького складу;

 удосконалення системи рейтингування на основі об’єктивних показників результативності

діяльності викладацького складу;

 перехід на нові форми оплати праці;

 застосування механізмів усунення з посад тих викладачів, які продовжують демонструвати

професійну нездатність та не здійснюють наукові дослідження.



 Створення спеціалізованого підрозділу для систематичного моніторингу присутності
вчених Інституту в наукометричних базах, вивчення можливостей і перспектив,
надання рекомендацій співробітникам, а також організації тренінгів та інструктажів
для глибшої інтеграції досліджень Інституту у провідні світові бібліографічні бази.
Здійснення постійного моніторингу публікації статей у фахових виданнях, які
входять до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, SCOPUS),
дотримання високої якості публікацій в університетських виданнях та адаптація
наукових видань Інституту до оновлених вимог МОН України

 Широке представлення науково-дослідних досягнень Інституту під час національних
та міжнародних наукових, науково-практичних та інноваційних конференцій і
виставок на високому інформаційно-презентаційному рівні

 Координація процесу інтеграції наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності Інституту з:

 а) спільна участь у виконанні державних цільових програм;

 б) проведення спільних наукових досліджень, експериментальних та інноваційних
розробок;

 в) провадження спільної видавничої та інформаційно-ресурсної діяльності

 Створення привабливої мотиваційної бази для суб’єктів освітньої діяльності
стосовно вступу до аспірантури серед доцентів, кандидатів наук; удосконалення
підготовки кадрів вищої кваліфікації, ефективну діяльність спеціалізованих учених
рад

 Пошук і диверсифікація джерел фінансування для придбання наукового і
навчального обладнання, комп’ютерних програм тощо (за кошти загального фонду
державного бюджету, грантів, міжнародних наукових чи доброчинних фондів і т.д.)



 Укладення угод із профільними установами та інформаційними компаніями про
підтримку програмного забезпечення та адміністрування електронних ресурсів
Інституту, здійснення обґрунтованого розподілу обов’язків відповідальних
працівників інформаційної сфери та створення системи їхнього матеріального
заохочення для забезпечення належного виконання робіт з адміністрування
електронних ресурсів Інституту

 Уніфікація програмного забезпечення та вдосконалення мережевої репрезентації
Інституту (із гарантуванням якісних конвертаційних та пошукових систем),
реалізація політики взаємної сумісності програмних продуктів та дотримання вимог
національної безпеки

 Модернізація інформаційно-бібліотечного забезпечення науково-освітніх процесів на
основі відкритого програмного забезпечення Dspace та створення на їхній основі
інтегрованого інституційного репозитарію

 Відновлення та розширення співпраці з інформаційними партнерами, спрямованої на
створення функціональних репрезентаційних модулів; інтеграція інформаційних баз
у національні та світові інформаційні проекти

 Спрямування розвитку інформаційного забезпечення потреб суб’єктів освітньої
діяльності у бік створення новітніх мережевих сервісів, доступних із мобільних
засобів зв’язку (електронний читацький квиток, доступ до передплатних баз даних за
персональною ідентифікацією тощо)

 Посилення відповідальності та участі суб’єктів освітньої діяльності Інституту у
формуванні фондів та передплатної політики бібліотеки з наданням переваги
забезеченню доступу до електронних ресурсів

 Створення можливостей для залучення фахівців з метою виконання технічних
завдань Інституту на засадах аутсорсингу



 Розширення інституційної мережі іноземних партнерів та
поглиблення інтенсивної співпраці за укладеними угодами для
забезпечення активної участі Інституту в міжнародних
університетських асоціаціях, спілках, консорціумах; збільшення
можливості отримання подвійних дипломів для суб’єктів освітньої
діяльності

 Спільне укладання наукових програм, консорціумів для входження
пошукових досліджень Інституту в європейський та світовий
дослідницький простір

 Підтримка та організаційний супровід академічної мобільності
суб’єктів освітньої діяльності, збільшення числа активних учасників
“ERASMUS+” та інших міжнародних програм,

 Забезпечення суб’єктів освітньої діяльності сприятливих умов для
підвищення рівня володіння іноземними мовами, зростання обсягу
фінансової винагороди за розробку та викладання навчального
матеріалу іноземними мовами

 Постійне оновлення англомовних версій інтернет-сторінок

 Розвиток онлайн-сервісного програмного забезпечення із
консультування серед суб’єктів освітньої діяльності та закордонних
партнерів



 Децентралізація процесу ухвалення стратегічних рішень, збалансоване розмежування
повноважень між керівниками структурних підрозділів і напрямків Інституту

 Забезпечення передбачуваності, прогнозованості результатів та пропорційності
управлінських рішень, дотримання розподілу повноважень між представницькими
органами самоврядування і структурами управління

 Удосконалення та підвищення ефективності інформаційної системи управління
Інститутом: удосконалення процесу запровадження електронного документообігу та
автоматизованих систем регулювання кадровими, фінансовими та матеріально-
технічними ресурсами, розробка діяльної системи персонального планування та
підсумкового звітування суб’єктів освітньої діяльності

 Забезпечення функціонування системи інформаційних сервісів для оперативного
інформування суб’єктів освітньої діяльності про ухвалені управлінські рішення та
механізми їхнього виконання, загальноінститутські заходи, оголошені наукові
конкурси та відкриті грантові програми тощо

 Ревіталізація ідеї затвердження регламенту діяльності підрозділів Інституту на
початку навчального року

 Вивчення можливості інституційного перезавантаження чинної структури Інституту з
огляду на ринок освітніх послуг та переформатування освітніх потреб суб’єктів
освітньої діяльності

 Створення розгалуженої мережі експертних груп для аналітичної оцінки основних
напрямків стратегії розвитку Інституту та розроблення докладних операційних
планів її реалізації



 Збільшення обсягу спеціального та загального фонду через розширення
переліку освітніх та інших платних послуг і позитивну динаміку у
рейтинговому списку серед закладів освіти

 Проведення широкого аудиту господарської діяльності Інституту з метою
встановлення ефективності використання коштів загального і спеціального
фонду, а також якості проведених робіт і їхньої відповідності проектно-
кошторисним призначенням

 Завершення технічного облаштування аудиторій сучасними засобами
мультимедіа, покращення функціонування мережі Wi-Fi у корпусах Інситуту

 Формування чіткого графіка капітальних та поточних ремонтних робіт
відповідно до реальних потреб та обсягів фінансування, обладнання
системами відеоспостереження навчальних приміщень й території Інституту

 Розширення можливостей для диверсифікації джерел фінансування
Інституту, упровадження технології енергозбереження та
енергозаощадження, гарантування ефективності функціонування й
удосконалення господарських структур і підрозділів Інституту

 Розширювати можливості для диверсифікації джерел фінансування
Інституту, упровадити технології відновної енергетики та енергозбереження,
забезпечити ефективність функціонування й удосконалення інститутської
структури.



 зміни у законодавстві;

 рішення засновника;

 недофінансування, високий рівень інфляції;

 зростаюча конкуренція серед закладів

післядипломної педагогічної освіти ;

 суспільно-економічні кризові явища;

 опір працівників інноваціям через нерозуміння

стратегічного цілепокладання членами

колективу.



Електронна адреса: knysh_sumy@ukr.net

Тел: +380664568752

Логін у скайпі: live:.cid.7a81a6ac01caabc3

Народилась у 1971 році.

У 1991 році з відзнакою закінчила Сумське медичне училище (диплом з відзнакою
НТ–І № 150418 від 27 грудня 1991 року); працювала медичною сестрою
нефрологічного, пульмонологічного й урологічного відділень Сумської міської
лікарні.

У 2003 році закінчила історичний факультет Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Педагогіка і методика
середньої освіти. Історія, практична психологія» та здобула кваліфікацію вчителя
історії, практичного психолога у закладах освіти (диплом СМ № 23381950 від 30
червня 2003 року).

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Екологічне знання в
сучасному освітньому дискурсі» в Інституті вищої освіти АПН України за
спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти та здобула науковий ступінь кандидата
філософських наук (рішення президії ВАК України від 2 червня 2008 року, протокол
№ 80-06/6; диплом ДК № 047377).

У 2012 році отримала звання доцента кафедри філософії та соціології (протокол №
3/02–Д; атестат 12 ДЦ № 031357 від 29 березня 2012 року).

У 2017 році вступила до докторантури Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова зі спеціальності 033 – філософія (витяг з наказу по НПУ
імені М. П. Драгоманова № 2020 від 28 вересня 2017 року).

У 2019 році закінчила докторантуру при Національному педагогічному
університеті імені М. П. Драгоманова зі спеціальності 033 – філософія (витяг з
наказу по НПУ імені М. П. Драгоманова № 1830 від 26 вересня 2019 року).

У 2020 році захистила докторську дисертацію на тему : «Номадизм у соціальних та
дискурсивних практиках : історія та сучасна актуалізація» в Національному
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова та Київському університеті
імені Бориса Грінченка за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія
історії та здобула науковий ступінь доктора філософських наук (рішення президії
ВАК України від 15 квітня 2021 року, диплом ДД № 011208).

Автор понад 140 наукових і 20 методичних праць, опублікованих у 25 країнах
світу, зокрема в Австрії, Бельгії, Болгарії, Іспанії, Італії, Канаді, Німеччині, Польщі,
США, Франції, Чехії тощо.

Опублікована 1 стаття у SCOPUS та 2 статті у Web of Science.

Є автором і співавтором 8 монографій.



Методична робота: розробила понад 20 курсів на базі системи управління навчальним контентом MOODLE. Для

підвищення якості освітнього процесу, покращення сприйняття нового матеріалу і розвитку когнітивної сфери

студентів використовує нові методики навчання: структурування тексту у вигляді таблиць, TASC-аналіз, «Fishbone»,

технологію «INSERT», «Cinquain», «хмарні технології».

Номінант премії імені Марії Злотіної за найкращу методолого-методичну публікацію з викладання сучасної

філософії.

Підвищення кваліфікації:

участь у майстер-класі «Вступ в синергетику», 23–25 травня 2008 року, м. Київ (сертифікат № 09/97);

цикл спеціального історико-богословського курсу «Дивовижні факти з давніх пророцтв Біблії», 10 березня –

10 квітня 2010 року, м. Суми (сертифікат № 777333144 від 10 квітня 2010 року);

курси підвищення кваліфікації при СНАУ за програмою «Розроблення дистанційних курсів в системі Moodle»,

13 жовтня 2010 року – 28 січня 2011 року, м. Суми (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК № 648609 від

28 січня 2011 року);

стажування при кафедрі філософії та соціології СумДПУ імені А. С. Макаренка, 13 травня – 9 червня 2013 року, 11–

12 червня 2013 року, м. Суми (посвідчення № 21 від 12 червня 2013 року);

участь у навчально-демонстраційній сесії «Інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту: новітні світові

та європейські практики», 24–26 листопада 2016 року, м. Київ (сертифікат № ЕЕ 104-116 від 26 листопада 2016 року).

участь у циклі навчальних вебінарів «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science», що був проведений

компанією «Наукові публікації – Publ.Science», м. Київ (сертифікат № АА 1268 від 12. 02. 2021).

участь у циклі навчальних вебінарів «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science», що був проведений

компанією «Наукові публікації – Publ.Science», м. Київ (сертифікат № АА 1639 від 02. 04. 2021).

Грантова діяльність у 2017–2018 роках : пов’язана з розробкою й упровадженням новітніх інноваційних методів і

технік, спрямованих на розвиток когнітивної сфери студентів під час вивчення дисциплін філософського

спрямування у межах проекту «Концептуальні засади когнітивних технологій в освіті» при Національному

педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

У 2004–2008 роках : науково-дослідна тема : «Нова філософія освіти в інформаційному суспільстві», номер

державної реєстрації 0107U002825, яка розроблялася кафедрою філософії та соціології Сумського державного

педагогічного університету імені А. С. Макаренка.


