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І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛУ.

Кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну функціонує в сколаді

Білоцерківського інститут неперервної професійної освіти (далі – БІНПО) ДЗВО

«Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Освітній процес організовується з урахуванням можливостей інноваційних

педагогічних технологій, сучасних інформаційних технологій навчання, новітніх

виробничих технологій та орієнтується на формування освіченої особистості, здатної до

неперервної освіти впродовж життя, розвиток професійної компетентності, постійне

оновлення наукових знань, професійну мобільність та швидку адаптацію до змін в

соціально-гуманітарній сфері, в різних галузях техніки, технологій, системах управління,

організації праці в умовах ринкової економіки, розвитку інноваційно-інформаційного

потенціалу держави. Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних

працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації

та будь-які інші види і форми професійного зростання. Підвищення кваліфікації

педагогічних працівників включає в себе проходження освітньої програми, участь у

практичних заходах, конференціях, круглих столах і тренінгах.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та інших категорій слухачів

системи професійної освіти здійснюється за модульною системою на підставі професійних

компетенцій. Зміст професійно-технічної (професійної) освіти курсів підвищення

кваліфікації носить випереджальний характер, постійно оновлюється з урахуванням

динамічних змін у науці, економіці, техніці виробництва та орієнтуватися на новітні

технології. Наскрізним напрямом курсів підвищення кваліфікації є деталізація особистісно-

діяльнісної парадигми, що передбачає духовний розвиток, високий рівень національної

свідомості, патріотизму, почуття професійної честі й гідності робітника, його вміння плідно

працювати у виробничому колективі. Саме тому підготовка педагогічного працівника

закладу професійно-технічної (професійної) освіти на курсах підвищення кваліфікації

спрямована на професійний розвиток, на формування особистості педагога якісно нового

типу - педагога професійного навчання, який органічно поєднував би функції викладача й

майстра виробничого навчання. Такий педагог повинен мати повну вищу освіту

відповідного профілю, ґрунтовну психолого-педагогічну підготовку та високий рівень

робітничої кваліфікації з професії.

Основними формами навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних

працівників та інших категорій слухачів у  БІНПО є очна, очно-дистанційна, заочна,



дистанційна та  індивідуальна (експериментальна). Можлива інтеграція різних форм або їх

окремих елементів.

Очна форма передбачає навчання слухачів з відривом від виробництва або у вільний

від основної роботи час.

Дистанційна форма – це індивідуалізований процес здобуття освіти, який

передбачає використання відповідної платформи та Інтернет-ресурсів. Особливості

організації підвищення кваліфікації слухачів за дистанційною формою навчання

визначаються окремим положенням.

Заочна форма – це форма організації навчання слухачів шляхом поєднання очної

форми світи під час короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньою програмою

у проміжку між ними, що передбачає кореспондентське навчання з використанням

електронної пошти, матеріалів сайту, паперових носіїв (за вибором слухача).

Очно-дистанційна форма поєднує аудиторні заняття з можливостями

дистанційного навчання.

Індивідуальна форма передбачає максимальне врахування освітніх запитів слухачів,

освітня програма повністю засвоюється слухачами самостійно.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими видами:

довгострокове підвищення кваліфікації;

короткострокове підвищення кваліфікації (семінари, майстер-класи, семінари-

практикуми, семінари-тренінги, авторські школи, тренінги, вебінари, «круглі столи» тощо)

Підвищення кваліфікації за програмою довгострокового підвищення кваліфікації

спрямовується на оволодіння, оновлення та поглиблення педагогічними працівниками

спеціальних фахових, методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних,

правових, економічних, інформаційно-комунікаційних та управлінських компетентностей,

у тому числі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню

ними своїх посадових обов’язків, розширенню їх компетенції тощо.

В тому числі, курси підвищення кваліфікації за фахом.

Враховують вимоги до професійного розвитку та професійної діяльності

спеціалістів певного фаху. Спрямовуються на набуття слухачами компетентностей,

затребуваних сучасним ринком праці, роботодавцями. Забезпечують опанування

суспільних цінностей, нових фахових знань, умінь, здатності їх застосовувати в процесі

професійної діяльності. Сприяють кращій адаптації у певних професійних спільнотах.

Працівники кафедри здійснюють забезпечення підготовки фахівців з вищою

освітою за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими програмами на

таких рівнях вищої освіти:



- перший (бакалаврський) рівень (015 Професійна освіта (Охорона праці) та 015

Професійна освіта (Дизайн);

- другий (магістерський) рівень.

Здобуття вищої освіти на кожному з її рівнів передбачає успішне виконання

особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) програми, що

є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти:

У 2020 році науково-педагогічний колектив кафедри працював над вирішенням

наступних завдань:

1.Підвищення ефективності навчального процесу за очною, очно-дистанційною та

заочною формами підвищення кваліфікації для усіх категорій педагогічних працівників

шляхом впровадження інноваційного науково-методичного забезпечення підвищення

кваліфікації різних категорій, керівників та педагогічних працівників;

2.Удосконалення науково-методичного супроводу навчальних модулів за усіма

формами підвищення кваліфікації шляхом розроблення професійних профілів різних

категорій педагогічних працівників ЗПО (викладач, майстер виробничого навчання,

педагог професійного навчання, старший майстер, керівники ЗПО) із визначеними

компетентностями, що відповідають сучасним і перспективним завданням реформування

П(ПТ) освіти;

3.Розробка та модернізація змісту, форм, моделей підготовки, перепідготовки,

підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників з урахуванням

державних стандартів професійно-технічної освіти;

4.Постійне поповнення електронного інформаційного ресурсу за фаховою

спеціалізацією слухачів з метою інформаційного забезпечення змістовних модулів, що

викладаються на кафедрі.

5.Виконання науково-дослідної роботи на кафедрі.

6.Участь у наукових конференціях з питань технологій навчання, охорони праці та

комп’ютерних технологій.

7.Надання науково-методичної допомоги обласним навчально-методичним центрам

ПТО та професійно-технічним навчальним закладам.

8.Здійснення співробітництва з закладами професійної (професійно-технічної)

освіти України  з питань впровадження у професійну підготовку інформаційнихтехнологій.



Кадрове забезпечення

№

з/

п

Прізвище,
ініціали Посада

Вчений
ступінь,
звання

Науково-
педагогічн
ий стаж,
роки

Сфера  роботи

1. Сахно О.В.
завідувач
кафедри,
доцент

к. с-г. н.,
доцент 16 ПКДЗ, ПКГ, СЗ

2. Бородіна Н.А.
Професор
кафедри

д.т.н,
доцент 2 ПКДЗ, ПКГ, СЗ

3. Уряднікова І.В. доцент
к.т.н.,
доцент 1 ПКДЗ, ПКГ

4. Грядуща В.В. доцент
к.т.н.,
доцент

2 ПКДЗ, ПКГ, СЗ

Викладачі–сумісники
5 Жуковська С.А. доцент 2 ПКДЗ, ПКГ
6. Горлова Г.Г. ст.викладач 15 ПКДЗ
7. Сташенко С.В. ст.викладач 1 -
8. Денисова А.В. ст. викладач – 10 ПКДЗ, ПКГ
9. Удовик С.І. викладач – 1 ПКДЗ, ПКГ

10. Удовик С.І. ст. лаборант – – –
ПКДЗ – підвищення кваліфікації за державним замовленням

ПКГ – підвищення кваліфікації за госпрозрахунковою основою

СЗ – студенти заочної форми навчання

В 2020 р. науково-педагогічними працівниками кафедри проводились заняття за

державним замовленням в групах педагогічних працівників ПНЗ (майстри виробничого

навчання, викладачі загально-технічних і спеціальних дисциплін, старші майстри), які

підвищують кваліфікацію за денною, заочною та очно-дистанційною формами навчання.

Заняття проводились за наступними блоками модулів:



НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ № 1 «ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА ОХОРОНА
ПРАЦІ».

Мета вивчення навчального модуля: вдосконалення та розвиток
компетентності з охорони праці та БЖД - здатність до забезпечення безпечних
і нешкідливих умов власної професійної діяльності, навчально-виробничої
діяльності учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
вдосконалення та розвиток екологічної компетентності — здатності до
засвоєння екологічних знань, способів діяльності із вивчення і дослідження
явищ, об’єктів і процесів навколишнього середовища, реалізації функцій
екологічної освіти у професійній діяльності без порушення рівноваги у системі
«суспільство - природа».

Завдання:
- оновлення і поглиблення знань у галузях трудових відносин та

охорони праці через ознайомлення із сучасними досягненнями науки, станом
розвитку техніки та виробничих технологій;

- стимулювання розвитку педагогічної культури для професійної
оцінки вітчизняних і зарубіжних освітніх систем, технологій, методик
навчання, розуміння їх спрямованості та механізму реалізації;

- активізація процесу самоосвіти педагогічних працівників ЗП(ПТ)О
шляхом самостійної освітньої діяльності і залучення до системного
середовища підтримки навчання впродовж життя;

- оновлення знань з нормативно-правової бази діяльності ЗП(ПТ)О,
законодавства про працю, охорону праці та вимоги безпеки життєдіяльності.

Навчальний модуль 1: «Трудові відносини і охорона праці» містить:
змістовий модуль № 1.1 «Трудові відносини в закладах професійної

(професійно-технічної) освіти»

змістовий модуль № 1.2 «Загальні питання охорони праці та БЖД».
спецкурс «Екологічні аспекти сталого розвитку»
спецкурс «Сучасні стандарти охорони праці»
спецкурс «Механізми соціального захисту педагогічних працівників

закладів професійної (професійно-технічної) освіти»
спецкурс «Інтелектуальна власність у трудових відносинах педагогічних

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти»
змістовий модуль № 5.3. Цифрові технології в закладі професійної

(професійно-технічної) освіти
Метою вивчення змістового модулю є: формування, закріплення,

вдосконалення та систематизація професійно-педагогічних компетенцій
слухачів щодо використання сучасних цифрових технологій у процесі
професійно-теоретичної підготовки кваліфікованих робітників; підвищення
обізнаності про основні поняття цифровізації, а також придбання навичок
цифрової грамотності та культури.

Завдання полягають у необхідності:



- формування у слухачів системи знань щодо цифровізації освіти, а також
отримання навичок та уявлень, необхідних для використання цифрових
технологій та колективної комунікації у мережі Інтернет.

- формування у слухачів позитивне ставлення до використання цифрових
технологій у професійній діяльності;

- ознайомлення слухачів з засобами створення спільного цифрового
середовища;

- ознайомлення слухачів з основами педагогічного дизайну та можливостями
доповненої та віртуальної реальностей, гейміфікації в освіті;

- ознайомлення слухачів з програмними засобами для створення
електронних підручників та персональних веб-сайтів, а також їх
можливостями;

- ознайомлення слухачів з основами інформаційної безпеки та захисту
авторських прав.

2. Змістовний модуль 5.3 «Цифрові технології в закладах

професійної (професійно-технічної) освіти містить навчальні елементи:

- Електронні освітні ресурси (ЕОР)

- Цифрові технології колективної комунікації та основи інформаційної

безпеки

- Візуалізація освітнього контенту

- Системи електронного тестування та аналітики в освітньому процесі

Спецкурс «Технології дистанційного навчання в умовах закладу
професійної (професійно-технічної) освіти;

Спецкурс «Хмарні технології в освіті;
Спецкурс Технологія проведення вебінарів для професійної

(професійно-технічної) освіти.
Спецкурс «Фасилітація в професійній діяльності педагога»

ЗМ 7.3.1. Автоматизоване робоче місце
Спецкурс технології дистанційного навчання в умовах закладу

професійної (професійно-технічної) освіти
Спецкурс Цифрові технології та Інформаційно-аналітична діяльність

старшого майстра у освітньому процесі ЗП(ПТ)О

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0


МЕТОДИЧНА РОБОТА

Викладачами кафедри розроблено Робочі навчальні програми для

категорій  слухачів (старші майстри, викладачі професійно-теоретичній

підготовки, майстри виробничого навчання)

Робоча навчальна програма НМ 1 «Трудові відносини та охорона

праці» для категорії майстри виробничого навчання та викладачі професійно-

теоретичної підготовки ( укладачі Сахно О.В.,Красний С.І.

протокол засідання кафедри ТНОП та Д № 1 від 08.01.2020 р.)

Було розроблено програми вібіркових спецкурсів з метою підвищення

рівня  цифрової компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О:

«Технології дистанційного навчання в умовах закладу професійної

(професійно-технічної) освіти (укладачі Грядуща В.В., Денисова А.В.

протокол засідання кафедри ТНОП та Д№ 1 від 08.01.2020 р.) Зміст змістового

вибіркового модуля спрямовано на ознайомлення слухачів з поняттям

відкритої освіти, оволодіння слухачами системою знань, умінь, що дозволяють

забезпечити реалізацію функцій дистанційного навчання, розвиток умінь

щодо впровадження організовувати процес прийому й передачі інформації,

використовувати інформаційні ресурси комп’ютерних технологій для

організації навчально-виховного процесу. Розглядаються питання. загальних

засад, історії розвитку, переваг та недоліків, психолого-педагогічних

особливостей, принципів, засобів та методів дистанційного навчання.

Слухачам курсів надаються рекомендації щодо впровадження

дистанційного навчання у навчальний процес.

Очікуваний результат: оволодіння знаннями, вміннями, навичками,

необхідними для проведення дистанційного навчання в закладах професійної

(професійно-технічної) освіти.

«Хмарні  технології» (укладачі Грядуща В.В., Денисова А.В.

протокол засідання кафедри ТНОП та Д № 1 від 08.01.2020 р.). Зміст

змістового вибіркового модуля спрямовано на формування теоретичних знань



і практичних навичок з використання методів опрацювання інформації та явищ

дидактичної реальності за допомогою Cloud computing (хмарних обчислень),

оновлення, поглиблення та систематизацію знань слухачів щодо теоретичних

та практичних основ Web-технологій  для  використання  у  професійній

діяльності,  розвиток  умінь щодо використання комплексу необхідних Web-

технологій та послуг у навчально-організаційній та науково-

методичній діяльності.

Розглядаються питання застосування послуг: storage-as-a-service

(«зберігання як сервіс»), database-as-a-service («база даних як сервіс»),

information-as-a-service («інформація як сервіс»), process-as-a-service

(«управління процесом як сервіс»), application-as-a-service («додаток як

сервіс»), platform-as-a-service («платформа як сервіс»), integration-as-a-service

(«інтеграція як сервіс»), security-as-a-service («безпека як сервіс»), management

/governace-as-a-service («адміністрування та управління як сервіс»),

infrastructure-as-a-service («інфраструктура як сервіс»), testing-as-a-service

(«тестування як сервіс»). Слухачам курсів надаються рекомендації

використання хмарних технологій в організації навчального процесу.

Очікуваний результат: оволодіння знаннями, вміннями, навичками,

необхідними для впровадження хмарних технологій в закладах професійної

(професійно-технічної) освіти.

«Технологія проведення вебінарів» (укладачі Грядуща В.В., Денисова

А.В. протокол засідання кафедри ТНОП та Д № 1 від 08.01.2020 р.). Зміст

змістового вибіркового модуля спрямовано на оновлення,  поглиблення та

систематизацію знань слухачів щодо використання Інтернет-технологій в

навчальному процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти,

розвиток умінь щодо впровадження вебінарів у навчально-організаційну та

науково-методичну діяльність.

Розглядаються питання програмного забезпечення та особливостей

застосування вебінарів.



Слухачам курсів надаються рекомендації щодо організації вебінарів в

закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Очікуваний результат: оволодіння знаннями, вміннями та навичками,

необхідними для організації та проведення вебінарів у закладах професійної

(професійно-технічної) освіти.

«Цифрові технології та Інформаційно-аналітична діяльність старшого

майстра у освітньому процесі ЗП(ПТ)О» (укладачі Грядуща В.В., Денисова

А.В., Сахно О.В., протокол № 1 від 08.01.2020 р.). Актуальні аспекти відкритої

освіти. Технології та інструменти відкритої освіти. Засоби забезпечення

доступу до навчальних матеріалів (передусім, електронні бібліотечні

системи), засоби візуалізації, інструменти колективної роботи з

різноплановим освітнім контентом. Дистанційна освіта. Засоби забезпечення

сучасної дистанційної освіти. Системи управління навчанням (СУН, англ.

Learning Management Systems, LMS). Можливості використання хмарних

технологій з метою підвищення рівня і якості освіти. Формування

інформаційної культури педагогів та здобувачів освіти.

«АРМ керівника закладу освіти» (укладачі Денисова А.В., Сахно О.В.

протокол засідання кафедри ТНОП та Д № 1 від 08.01.2020 р.). Метою

вивчення спецкурсу є: формування теоретичних знань і практичних навичок з

питань: загального керівництва закладом освіти на основі використання АРМ;

технології розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень на базі

використання АРМ, використання сучасних інформаційних систем та

технологій в управлінні, оцінці ефективності їх функціонування; побудова

індивідуальної траєкторії розвитку цифрової компетентності педагогічних

працівників закладів фахової передвищої освіти.

«Відкрита освіта і дистанційне навчання» (Денисова А.В., Сахно О.В.

протокол засідання кафедри ТНОП та Д № 1 від 08.01.2020 р.). Метою

вивчення спецкурсу є: оволодіння слухачами системою теоретичних та

практичних знань щодо відкритої освіти; отримання слухачами досвіду, що

дозволяє забезпечити реалізацію функцій дистанційного навчання.



«Електронні освітні ресурси (ЕОР)» (укладач старший викладач

Грядуща В.В. протокол засідання кафедри ТНОП та Д № 1 від 08.01.2020 р.).

Вивчення спецкурсу надає можливість детально вивчити сновні види ЕОР,

функціональну класифікацію ЕОР, вимоги до ЕОР, функціональне

призначення освітніх електронних платформ (Е-платформ), засади

функціонування та інформаційне наповнення Е-платформ. Освоїти права та

обов’язки користувачів Е-платформ, порядок доступу користувачів до

інформаційних ресурсів та захист інформації в Е-платформі. Вивчити

міжнародні та українські освітні платформи, платформи та ресурси для

самоосвіти викладачів.

«Цифрові технології колективної комунікації» (укладач старший

викладач Грядуща В.В. протокол засідання кафедри ТНОП та Д № 1 від

08.01.2020 р.). Освоєння матеріалів курсу дозволить підвищити навички щодо

створення спільного цифрового середовища для створення проекту. Створити

календар для візуалізації строків та етапів реалізації, параметри обмеженого

доступу до інформації. Вивчити форми узагальнення результатів проекту,

блог, як засіб масової комунікації.

«Візуалізація освітнього контенту» (укладач старший викладач Грядуща

В.В. протокол засідання кафедри ТНОП та Д № 1 від 08.01.2020 р.). курс

створений для того, щоб освоїти основи педагогічного дизайну, інструменти

візуалізації даних: 3d моделювання, дизайн інфографіки, інтелект-карти,

таймлайни в освіті, QR-коди, хмари слів. Доповнена (AR) та віртуальна (VR)

реальність, гейміфікація в освіті. Освітні відеокасти, скрайб-ролики в

освітньому процесі.

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Соціальна та екологічна безпека

діяльності» другий (магістерський) рівень вищої освіти

Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами

вищої освіти знаннями за напрямом «Соціальна та екологічна безпека



діяльності» та відповідними уміннями і здатностеми для здійснення

ефективної професійної діяльності за спеціальністю.

Завданням вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів

вищої освіти компетентностей: здатність оцінити рівень соціальної та

екологічної небезпеки особисто для себе та для оточуючих (ЗК 1); здатність

імплантувати у професійну діяльність принципи сталого розвитку (ЗК 2);

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК 3).

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Трудове право та основи

підприємницької діяльності» другий (магістерський) рівень вищої освіти

Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами

вищої освіти знаннями за напрямом «Трудове право та основи

підприємницької діяльності» та відповідними уміннями і здатностеми для

здійснення ефективної професійної діяльності за спеціальністю.

Завданням вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів

вищої освіти компетентносте: здатність усвідомити та оцінити принципово

новий підхід до оцінки ролі і значення людини в системі трудових відносин;

(ЗК 1); здатність імплантувати у професійну діяльність принципи трудових

відносин. (ЗК 2); здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з

різних джерел (ЗК 3).

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Основи менеджменту» другий

(магістерський) рівень вищої освіти

Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами

вищої освіти знаннями за напрямом «Основи менеджмента» та відповідними

уміннями і здатностеми для здійснення ефективної професійної діяльності за

спеціальністю.

Завданням вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів

вищої освіти компетентностей: здатність усвідомити основи сучасного

управлінського мислення, розуміння концептуальних засад системного



управління освітнім закладом; (ЗК 1); здатність до аналізу процесів і явищ, які

протікають в організації, уміння аналізувати внутрішнє та зовнішнє

середовище, прийняття адекватних управлінських рішень. (ЗК 2) здатність до

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК 3).

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Економіка організації і праці»

другий (магістерський) рівень вищої освіти

Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами

вищої освіти знаннями за напрямом «Економіка організації і праці» та

відповідними уміннями і здатностеми для здійснення ефективної професійної

діяльності за спеціальністю.

Завданням вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів

вищої освіти компетентностей: здатність усвідомити економічні основи

сучасної організації, формування сучасного креативного мислення, розуміння

концептуальних засад системного управління організацією та трудовими

ресурсами освітнього закладу; (ЗК 1); здатність до аналізу економічних

процесів і явищ, які протікають в організації, уміння аналізувати внутрішнє та

зовнішнє економічне середовище, прийняття адекватних управлінських

рішень. (ЗК 2) здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних

джерел (ЗК 3).

НАУКОВА РОБОТА

Протягом року науково-педагогічні працівники кафедри працювали

над виконанням НДР з теми «Розвиток  цифрової компетентності

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної)

освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій», яка є частиною

комплексної науково-дослідної теми «Удосконалення сучасних моделей

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у контексті

формування і розвитку компетентностей педагогів професійної освіти»

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Університету



менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України

(номер державної реєстрації НДР 0117U002381, Дата реєстрації в УкрІНТЕІ

12.01.17, номер супровідного листа 01-02/76), затверджена протоколом

Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» № 12 від 21.11.2016 р.

та протоколом Вченої ради Білоцерківського інституту неперервної

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

№ 1 від 25.01.2017 р. Термін виконання: з 1 січня 2017 року до 31 грудня

2020року.

Мета досліджень – теоретично обґрунтувати й експериментально

перевірити ефективність інноваційної моделі розвитку цифрової

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О засобами ІКТ у системі

підвищення кваліфікації.

Для виконання науково-дослідної роботи протягом року було залучено

1 доктор наук, 5 – кандидатів наук та 3 старших викладача без наукового

ступеня.

У 2020 р. відбувся четвертий етап дослідження, у ході якого відбулося

проведення контрольного експерименту на експериментальних майданчиках

(закладах професійної (професійно-технічної) освіти України).

Основними завданнями дослідження були:

1. З’ясувати сучасний стан і тенденції застосування засобів

інформаційно-комунікаційних технологій навчання у ЗП(ПТ)О.

2. Визначити складові та характеристики основних компонентів ЦК

педагогічних працівників пофесійної освіти.

3. Визначити рівні та критерії оцінки сформованості цифрової

компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.

4. Обґрунтувати організаційно-методичні умови для формування

цифрової компетентності педагогічних працівників засобами ІКТ.

5. Обґрунтувати та розробити професійно-орієнтовану модель розвитку

ЦК педагогічних працівників ЗП(ПТ)О засобами ІКТ.

6. Підготувати методичні рекомендації щодо формування та розвитку



цифрової компетентності педагогічних працівників засобами ІКТ.

7. Проводити моніторинг та діагностику результатів впровадження

моделі розвитку ЦК  педагогічних працівників ЗП(ПТ)О засобами

ІКТ .

Контрольний експеримент здійснювався шляхом оцінювання рівня

сформованості цифрової компетентності педагогічних працівників при

проведенні оцінювання та самооцінювання їх професійної діяльності.

Проведення контрольного експерименту визначило, яким саме шляхом

педагогічним працівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти

можуть отримати знання, вміння та навички для розвитку їхньої  цифрової

компетентності.

Підсумовуючи проведений педагогічним колективом кафедри

технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту

неперервної професійної освіти Університету менеджменту освіти

констатувальний експеримент, варто зазначити, що існує необхідність

подальшого навчання майстрів виробничого навчання і викладачів

професійно-теоретичної підготовки в галузі цифрових технологій, в тому

числі і на курсах з підвищення кваліфікації. На заняттях з ІКТ повинні

розглядатися питання використання:

хмарних технологій;

електронних тестів;

дидактичних можливостей системи Інтернет;

створення персонального сайту та електронного підручника;

проведення вебінарів.

Саме завдяки проведенню констатувального експерименту колектив

кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського

інституту  неперервної професійної освіти зміг врахувати побажання та

потреби слухачів курсів підвищення кваліфікації з метою удосконалення

процесу підвищення кваліфікації.



Результати контрольного експерименту впроваджуються в модуль 5

«Цифрові технології в освіті».

За відповідними запитами слухачів експериментальних груп науково-

педагогічними працівниками кафедри ТНОП та Д було здійснено коригування

змістового компоненту підвищення кваліфікації.

Розроблено програми короткострокових тематичних авторських курсів

підвищення кваліфікації для усіх категорій педагогічних працівників:

1. Технології проведення вебінарів;

2. Додатки GOOGLE в професійній діяльності педагога

3. Використання цифрових технологій в освітній діяльності

педагогів ЗП(ПТ)О

4. Інформаційно-пошукові системи в освітній і педагогічній

діяльності педагога закладу професійної (професійно-технічної) освіти

5. Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах

діджиталізації суспільства.

6. Автоматизоване робоче місце.

Було розроблено програми вібіркових спецкурсів з метою підвищення

рівня  цифрової компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О:

Програми спецкурсів пройшли апробацію на курсах підвищення

кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О Дніпропетровської,

Київської, Кіровоградської, Херсонської областей.

Апробація програм спецкурсів показала, що вони містять науково-

обґрунтований зміст для професійного саморозвитку педагога, спрямовані на

підвищення рівня цифрових знань, які забезпечують можливість

використання ІКТ у освітній роботі педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.

За результатами експерименту визначено напрями вдосконалення

змістовного компоненту підвищення кваліфікації у курсовий та міжкурсовий

періоди.



Підсумовуючи дослідження особливостей використання ІКТ як засобу

підвищення цифрової компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О,

зазначимо:

Усі педпрацівники на різному рівні і в різних умовах проходили

самонавчання по роботі з комп’ютером. Хоча це самонавчання відбувалося

переважно не на робочому місці, а поза ним і не носило систематичний

характер;

Майже усі викладачі розуміють необхідність свого подальшого

навчання в галузі інформаційно-комунікаційних технологій;

Рівень володіння інформаційно-комунікаційними технологіями не

залежить від наявності сертифікатів з ІКТ у окремих викладачів;

Переважна більшість викладачів активно використовує ІКТ на заняттях

з метою досягнення різнобічних результатів у підготовці кваліфікованих

робітників. При цьому складні види робіт: тренінги, лабораторні роботи,

проекти, створення Web-сторінок, проведення телеконференцій активніше

використовуються тими викладачами, які проживають в першу чергу в

великих містах, в другу чергу – тими, що проживають в малих містах або

селищах міського типу, і в останню чергу – тими, хто проживає в селах. Можна

зробити припущення, що це пов’язано з загальним рівнем цифрової

компетентності викладачів в залежності від місця їх проживання.

Молодь значно активніше використовує складні види роботи з

використанням ІКТ.

Використання ІКТ на заняттях не залежить від стажу роботи.

Лише одиниці причинами невикористання на заняттях ІКТ назвали

недостатність електронного контенту, ЕЗНП та ресурсів та наявність лише

одного комп’ютера в класі.

Варто зазначити, що існує необхідність подальшого навчання

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О та підготовки в галузі інформаційно-

комунікаційних технологій, в тому числі і на курсах з підвищення кваліфікації.

На заняттях з ІКТ повинні розглядатися питання використання хмарних



технологій, електронних тестів, можливостей системи Інтернет, створення

персонального сайту та електронного підручника, проведення вебінарів.

Використання моделі розвитку цифрової компетентності неперервної

професійної освіти може системно та послідовно підвищувати її рівень,

враховуючи побажання та потреби слухачів курсів підвищення кваліфікації з

метою удосконалення процесу підвищення рівня цифрової компетентності на

курсах підвищення кваліфікації.

Відповідно до програми роботи експериментальних груп, педагогічні

працівники у міжкурсовий період брали участь у: Усеукраїнському освітньому

коворкінгу з онлайн-трансляцією «Використання хмарних технологій в

освітньому процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти», 19

лютого 2020 року, Майстер-класі «Plickers як хмарна технологія фронтального

опитування у режимі «доповненої реальності» у Всеукраїнському коворкінгу

з онлайн-трансляцією: «Використання хмарних технологій в освітньому

процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти» модератор

Денисова А.В. (19 лютого 2020р). Міжнародній науково-практичній

конференції «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в

умовах діджиталізації суспільства», 11 листопада 2020 року

Науково-педагогічні працівники кафедри ТНОП та Д проводять

науково-практичні семінари та конференції різних рівнів (всеукраїнські,

міжнародні). Це дозволяє залучити педагогічних працівників ЗП(ПТ)О

України до обміну досвідом та вдосконалення цифрової компетентності з

можливістю опублікувати особисті розробки в електронних або друкованих

виданнях.

4.ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА

ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

У 2020 році проведено:

Коворкінг – 1; Міжнародна конференція – 1; майстер-клас- 1



19 лютого 2020 року за ініціативи директорки БІНПО, колективом

науково-педагогічних працівників кафедри технологій навчання, охорони

праці та дизайну на чолі із завідувачем кафедри Сахном О.В., вперше було

проведено Всеукраїнський коворкінг з онлайн-трансляцією: «Використання

хмарних технологій в освітньому процесі закладів професійної (професійно-

технічної) освіти», участь у якому взяли майже 150 освітян з закладів

професійної (професійно-технічної) освіти Полтавської, Донецької,

Кіровоградської, Волинської, Закарпатської, Одеської, Херсонської, Сумської

областей.

Докторка педагогічних наук, професорка Сидоренко В.В., повідомила

про основні принципи політики «цифровізації України», розкрила сутність

цифрових трендів в освіті та представила концептуальні засади Цифрової

адженди України – 2020.

Іншими майданчиками для проведення коворкінгу виступили обласні

Навчально-методичні центри професійно-технічної освіти, зв'язок з якими

відбувався у формі телемосту. Під час онлайн трансляції, досвідом

застосування хмарних технологій поділились директорка НМЦ ПТО у

Рівненській області Бондарчук В.М. та директорка НМЦ ПТО у Полтавській

області Закапко І.С.

У атмосфері плідної співпраці та активної взаємодії керівниками

обласних НМЦ ПТО, методистами, викладачами професійно-теоретичної

підготовки, майстрами виробничого навчання було представлено понад 20

доповідей, які було присвячено різноманітним аспектам використання

хмарних технологій в освітньому процесі та управлінській діяльності

ЗП(ПТ)О.

19 лютого 2020 року з метою поширення досвіду у педагогічному

співтоваристві у рамках роботи освітнього коворкінгу було проведено

майстер-клас «Plickers як хмарна технологія фронтального опитування у

режимі «доповненої реальності» (модератор – Денисова А.В., в.о. заступника

директора з навчальної роботи), активну участь у якому прийняли слухачі груп



О-ІІ-21В та О-ІІ-22М. Так, було представлено можливості застосування

додатку Plickers для організації та проведення фронтального, гейміфікованого

поточного експрес-контролю, анкетування, аналізу відповідної інформації про

успішність здобувачів освіти в режимі реального часу.

Як слухачі курсів підвищення кваліфікації, так і віртуальна аудиторія

мали змогу підвищити свій професійний рівень та залучитися до нових

областей знань хмарних технологій.

Резюмуючи думки учасників заходу, варто підкреслити, що володіння

новими технологіями в цифровому світі є актуальною потребою сьогодення,

оскільки саме з появою нових технологій зростає дефіцит кваліфікованих

працівників та виникає попит на нові компетенції, а набуття цифрових навичок

стає базовою потребою.

11 листопада 2020 року за відбулася Міжнародна науково-

практична конференція «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього

процесу в умовах діджиталізації суспільства». Організатором цієї події

виступила Державна установа «науково-методичний центр вищої та фахової

передвищої освіти» Міністерства освіти і науки україни, Національний

університет біоресурсів і природокористування, Білоцерківський інститут

неперервної професійної освіти, Інститут інформаційних технологій і засобів

навчання Національної академії педагогічних наук України, Університет

прикладних наук Вайенштефан-Тріздорф (Німеччина), Вроцлавський

природничий університет (Республіка Польща).

Продовження конференції відбувалося у секціях. Білоцерківський

інститут неперервної професійної освіти працював у секції № 3 «Розвиток

цифрової компетентності педагога професійної і фахової передвищої освіти в

умовах діджиталізації: цифрові можливості, трансфер знань, інтеграція із

цифровою економікою». Необхідно зазначити, що було зареєстровано більше

аніж 260 бажаючих прийняти участь у роботі нашої секції. Тому, нажаль,

виникла необхідність обмежити кількість виступів, та регламентувати

доповіді. Доповідачі представляли різні області та регіони України: від



Донетчини до Волині, та від херсонщини до Житомирщини. Також

різноманітним виявився і професійний склад – від директорів навчальних

закладів до викладачів.

Дуже цікавими були виступи і стосувалися вони різних тем, які,

проте об’єднувала одна тема – діджиталізація, або цифрова трансформація і

нові виклики суспільству. Особливою тезою, яка проходила через усі доповіді,

це питання організації освітнього в умовах карантині, спричиненого

коронавірусом, яким чином організовувати дистанційне навчання та якими

можуть бути наслідки впровадженя цих форм навчання на освіту, та на соціум.

Формування компетентностей як педагогів, так і учнів, інструментарій для

організації дистанційного освітнього процесу, цифрова освіта – це лише мала

частка тих проблем, які цікавили учасників конференції. Робота секції тривала

три години, але кількість учасників залишалася майже незмінною. Коментарі

та доповнення свідчили про небайдужість слухачів до піднятих тем. Дуже

приємно, що активну участь приймали молоді педагоги, які демонстрували

глибоке знання та розуміння теперішніх змін, оцінюють їх та намагаються

знайти шляхи для вирішення проблем, які поставило сьогодення.

ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДОСЛІДЖЕНЬ

За матеріалами науково-дослідної роботи науково-педагогічними

працівниками кафедри ТНОП та Д підготовлено ряд публікацій. Серед них:
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Безпека та охорона праці на залізничному транспорті, Бакалавр,
26 Цивільна безпека, 263 Цивільна безпека
Посилання на акредитаційну справу:
https://public.naqa.gov.ua/?fbclid=IwAR2neqFiwaGPOig8x2j65Nfyg
MrUhjpNPX_f25Bno_X1BScDJZV2Xf-82QA

Онлайн
візит

Чеберячко
Сергій Іванович
Комісарова
Марія
Олександрівна

20 Реєстраційний номер акредитаційної справи 0425/АС-20
Дати виїзду до ЗВО: 17-19.06.2020
Назва ЗВО: Національний технічний університет "Дніпровська
політехніка"
ID ОП у ЄДЕБО: 30455
Назва ОП, рівень вищої освіти, галузь знань і спеціальність:
Цивільна безпека, Бакалавр, 26 Цивільна безпека, 263 Цивільна
безпека
Посилання на акредитаційну справу:
https://public.naqa.gov.ua/?fbclid=IwAR2neqFiwaGPOig8x2j65Nfyg
MrUhjpNPX_f25Bno_X1BScDJZV2Xf-82QA

Онлайн
візит

Куліченко
Дарина
Олегівна
Туровська
Галина Іванівна

21 Реєстраційний номер акредитаційної справи 313/АС-20
Дати виїзду до ЗВО: 02-04.09.2020
Назва ЗВО: Криворізький національний університет
ID ОП у ЄДЕБО: 29206
Назва ОП, рівень вищої освіти, галузь знань і спеціальність:
Цивільна безпека, Магістр, 26 Цивільна безпека, 263 Цивільна
безпека
Посилання на акредитаційну справу:
https://public.naqa.gov.ua/?fbclid=IwAR2neqFiwaGPOig8x2j65Nfyg
MrUhjpNPX_f25Bno_X1BScDJZV2Xf-82QA

Онлайн
візит

Чеберячко
Сергій
Іванович,
Кондратьєва
Катерина
Дмитрівна

https://public.naqa.gov.ua/?fbclid=IwAR2neqFiwaGPOig8x2j65NfygMrUhjpNPX_f25Bno_X1BScDJZV2Xf-82QA
https://public.naqa.gov.ua/?fbclid=IwAR2neqFiwaGPOig8x2j65NfygMrUhjpNPX_f25Bno_X1BScDJZV2Xf-82QA
https://public.naqa.gov.ua/?fbclid=IwAR2neqFiwaGPOig8x2j65NfygMrUhjpNPX_f25Bno_X1BScDJZV2Xf-82QA
https://public.naqa.gov.ua/?fbclid=IwAR2neqFiwaGPOig8x2j65NfygMrUhjpNPX_f25Bno_X1BScDJZV2Xf-82QA
https://public.naqa.gov.ua/?fbclid=IwAR2neqFiwaGPOig8x2j65NfygMrUhjpNPX_f25Bno_X1BScDJZV2Xf-82QA
https://public.naqa.gov.ua/?fbclid=IwAR2neqFiwaGPOig8x2j65NfygMrUhjpNPX_f25Bno_X1BScDJZV2Xf-82QA


22 Реєстраційний номер акредитаційної справи 0030/АС-20
Дати виїзду до ЗВО: 14-16.09.2020
Назва ЗВО: Інститут державного управління та наукових
досліджень з цивільного захисту (правонаступник Інституту
державного управління у сфері цивільного захисту)
ID ОП у ЄДЕБО: 28142 (попередній ID), 47675(існуючий ID)
Назва ОП, рівень вищої освіти, галузь знань і спеціальність:
Пожежна безпека, Магістр, 26 Цивільна безпека, 261 Пожежна
безпека
Посилання на акредитаційну справу:
https://public.naqa.gov.ua/?fbclid=IwAR2neqFiwaGPOig8x2j65Nfyg
MrUhjpNPX_f25Bno_X1BScDJZV2Xf-82QA

Онлайн
візит

Чеберячко
Сергій
Іванович,
Золкіна Євгенія
Сергіївна

23 Реєстраційний номер акредитаційної справи 1098/АС-20
Дати виїзду до ЗВО: 19-21.10.2020
Назва ЗВО: Сумський державний університет
ID ОП у ЄДЕБО: 21313
Назва ОП, рівень вищої освіти, галузь знань і спеціальність:
Технології захисту навколишнього середовища, Магістр, 18
Виробництво та технології, 183 Технології захисту
навколишнього середовища
Посилання на акредитаційну справу:
https://public.naqa.gov.ua/?fbclid=IwAR2neqFiwaGPOig8x2j65Nfyg
MrUhjpNPX_f25Bno_X1BScDJZV2Xf-82QA

Онлайн
візит

Коцюба Ірина
Григорівна;
Кочергіна
Валерія
Віталіївна

24 Реєстраційний номер акредитаційної справи 1188/АС-20
Дати виїзду до ЗВО: 28-30.10.2020
Назва ЗВО: Національний авіаційний університет
ID ОП у ЄДЕБО: 34128
Назва ОП, рівень вищої освіти, галузь знань і спеціальність:
Управління в сфері цивільного захисту, Магістр, 26 Цивільна
безпека, 263 Цивільна безпека
Посилання на акредитаційну справу:
https://public.naqa.gov.ua/?fbclid=IwAR2neqFiwaGPOig8x2j65Nfyg
MrUhjpNPX_f25Bno_X1BScDJZV2Xf-82QA

Онлайн
візит

Олексишина
Марина
Олександрівна
Тарадуда
Дмитро
Віталійович

25 Реєстраційний номер акредитаційної справи 0650/АС-20
Дати виїзду до ЗВО: 10-12.11.2020
Назва ЗВО: Державний вищий навчальний заклад "Донецький
національний технічний університет"
ID ОП у ЄДЕБО: 36781
Назва ОП, рівень вищої освіти, галузь знань і спеціальність:
Цивільна безпека, Доктор філософії, 26 Цивільна безпека, 263
Цивільна безпека
Посилання на акредитаційну справу:
https://public.naqa.gov.ua/?fbclid=IwAR2neqFiwaGPOig8x2j65Nfyg
MrUhjpNPX_f25Bno_X1BScDJZV2Xf-82QA

Онлайн
візит

Чеберячко
Сергій
Іванович;
Вакал Юлія
Сергіївна

https://public.naqa.gov.ua/?fbclid=IwAR2neqFiwaGPOig8x2j65NfygMrUhjpNPX_f25Bno_X1BScDJZV2Xf-82QA
https://public.naqa.gov.ua/?fbclid=IwAR2neqFiwaGPOig8x2j65NfygMrUhjpNPX_f25Bno_X1BScDJZV2Xf-82QA
https://public.naqa.gov.ua/?fbclid=IwAR2neqFiwaGPOig8x2j65NfygMrUhjpNPX_f25Bno_X1BScDJZV2Xf-82QA
https://public.naqa.gov.ua/?fbclid=IwAR2neqFiwaGPOig8x2j65NfygMrUhjpNPX_f25Bno_X1BScDJZV2Xf-82QA
https://public.naqa.gov.ua/?fbclid=IwAR2neqFiwaGPOig8x2j65NfygMrUhjpNPX_f25Bno_X1BScDJZV2Xf-82QA
https://public.naqa.gov.ua/?fbclid=IwAR2neqFiwaGPOig8x2j65NfygMrUhjpNPX_f25Bno_X1BScDJZV2Xf-82QA
https://public.naqa.gov.ua/?fbclid=IwAR2neqFiwaGPOig8x2j65NfygMrUhjpNPX_f25Bno_X1BScDJZV2Xf-82QA
https://public.naqa.gov.ua/?fbclid=IwAR2neqFiwaGPOig8x2j65NfygMrUhjpNPX_f25Bno_X1BScDJZV2Xf-82QA


26 Реєстраційний номер акредитаційної справи 313/АС-20
Дати виїзду до ЗВО: 24-26.11.2020
Назва ЗВО: Державний вищий навчальний заклад
"Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
ID ОП у ЄДЕБО: 39150
Назва ОП, рівень вищої освіти, галузь знань і спеціальність:
Цивільна безпека, Доктор філософії, 26 Цивільна безпека, 263
Цивільна безпека
Посилання на акредитаційну справу:
https://public.naqa.gov.ua/?fbclid=IwAR2neqFiwaGPOig8x2j65Nfy
gMrUhjpNPX_f25Bno_X1BScDJZV2Xf-82QA

Онлайн
візит

Туровська
Галина
Іванівна,
Вакал Юлія
Сергіївна

Уряднікова І.В.

НАЗЯВО Консультування ЗВО

Акредитації
29 Реєстраційний номер акредитаційної справи 14/АС-20

Дати виїзду до ЗВО: 26-28.02.2020
Назва ЗВО: Державний вищий навчальний заклад
"Донецький національний технічний університет"
ID ОП у ЄДЕБО: 26536
Назва ОП, рівень вищої освіти, галузь знань і спеціальність:
Цивільна безпека, Магістр, 26 Цивільна безпека, 263
Цивільна безпека
Посилання на звіт ЕГ: https://donntu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/05/263.pdf

Онлайн
візит

Чеберячко Сергій
Іванович,
Томашевський
Микола
Васильович

30 Реєстраційний номер акредитаційної справи 0123/АС-20
Дати виїзду до ЗВО: 11-13.06.2020
Назва ЗВО: Кременчуцький національний університет імені
Михайла Остроградського
ID ОП у ЄДЕБО: 28146
Назва ОП, рівень вищої освіти, галузь знань і спеціальність:
Цивільна безпека, Бакалавр, 26 Цивільна безпека, 263
Цивільна безпека
Посилання на звіт ЕГ:
http://www.kdu.edu.ua/new/nmc_akr_19_20.php

Онлайн
візит

Землянський
Олександр
Миколайович,
Нестеренко
В’ячеслав
В’ячеславович

31 Реєстраційний номер акредитаційної справи 0123/АС-20
Дати виїзду до ЗВО: 07-09.10.2020
Назва ЗВО: Національний університет водного господарства
та природокористування
ID ОП у ЄДЕБО: 21429
Назва ОП, рівень вищої освіти, галузь знань і спеціальність:
Цивільна безпека, Магістр, 26 Цивільна безпека, 263
Цивільна безпека
Посилання на звіт ЕГ: https://nuwm.edu.ua/publichna-
informacija/ekspertni-visnovki

Онлайн
візит

Чеберячко Сергій
Іванович,
Олексишина
Марина
Олександрівна

https://public.naqa.gov.ua/?fbclid=IwAR2neqFiwaGPOig8x2j65NfygMrUhjpNPX_f25Bno_X1BScDJZV2Xf-82QA
https://public.naqa.gov.ua/?fbclid=IwAR2neqFiwaGPOig8x2j65NfygMrUhjpNPX_f25Bno_X1BScDJZV2Xf-82QA
https://donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/263.pdf
https://donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/263.pdf
http://www.kdu.edu.ua/new/nmc_akr_19_20.php
https://nuwm.edu.ua/publichna-informacija/ekspertni-visnovki
https://nuwm.edu.ua/publichna-informacija/ekspertni-visnovki


ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Працівниками кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну було

підписано угоди  про співпрацю в 2020 році з :

- Вищим професійним училищем Національного авіаційного

університету та Київським вищім професійним училищем

деревообробки (оформлення документів здійснювалося Грядущою В.В.

разом з Харагірло В.В.).

- ДНЗ «Благовіщенський професійний  ліцей» м. Благовіщенське,

Кіровоградська обл. (Сахно О.В.);

- ДНЗ «Первомайський професійний промисловий  ліцей»

м.Первомайськ, Миколаївська обл. (Сахно О.В.);

- Арбузинський професійний аграрний ліцей, смт.Арбузинка,

Миколаївська обл (Сахно О.В.);

- ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та

інформаційних технологій» м. Дніпро;

- ДПТНЗ «Професійний аграрний ліцей» м Кобеляки, Полтавська обл.

(Красний С.І.);

- «Баранівський професійний ліцей» м. Баранівка Житомирська обл.

(Красний С.І.)

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

Науково-практичні семінари -1
Усеукраїнський коворкінг – 1
Міжнародна конференція – 1

Круглі столи - 2

1. Семінар в БІНПО "Акредитація освітніх програм" – виконавець д.тех.н

професорка Бородіна Н.А.;

http://kvpud.kiev.ua/
http://kvpud.kiev.ua/


2. Акредитація освітньої програми "Автомобільний транспорт" в

Національному технічному університеті сільського господарства –

виконавець д.тех.н професорка Бородіна Н.А.;

3. Усеукраїнський освітній коворкінг з онлайн-трансляцією «Використання

хмарних технологій в освітньому процесі закладів професійної (професійно-

технічної) освіти» проведено на базі БІНПО та НМЦ ПТО у Рівненській

області кафедрою технологій навчання, охорони праці та дизайну

Білоцерківского інституту неперервної професійної освіти ДЗВО

«Університет менеджменту освіти» НАПН України.

4. Проведення круглого стола у режимі он-лайн на тему: «Правові основи

навчання неповнолітніх у закладах професійної (професійно-технічної)

освіти» 27 травня 2020 р. о 14.00 За посиланням: https://37102887.

myownmeeting.net (м. Біла Церква) виконавець к.с.-г.н., доцент Сахно О.В.

5. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-ресурсне

забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства», 11

листопада 2020 року.

6. Проведення круглого стола у режимі он-лайн на тему: «Охорона праці в

сільському та лісовому господарстві» м. Біла Церква 27 листопада 2020 р.

Професійний розвиток науково-педагогічних працівників кафедри

1. Сахно О.В., Даценко А.С., Красний С.І., Денисова А.В., Грядуща В.В.,

Удовик С.І. - Курси підвищення кваліфікації за спеціальністю 011 Освітні,

педагогічні науки «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

2. Сахно О.В., Удовик С.І. Підвищення кваліфікації за програмою викладачів

з охорони праці вищих навчальних закладів.

Науково-експертна діяльність вчених установи / закладу в 2019 р.

Членство вчених установи / закладу вагентствах,

комісіях, комітетах, робочих групах тощо
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