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1. ВИКОНАННЯ  ЗАПЛАНОВАНИХ  ЗАВДАНЬ  КАФЕДРИ
за І півріччя 2021 р.

Колектив кафедри вибудовує свої пріоритети з урахуванням реалізації
стратегії Інституту та у тісній взаємодії з іншими кафедрами, структурними
підрозділами. Діяльність кафедри, реалізація її місії здійснюється на засадах
кластерного підходу як основної форми взаємодії і партнерства між усіма
учасниками освітнього кластеру за завданнями:

• Підвищення ефективності освітнього процесу за очною, очно-дистанційною
та заочною формами підвищення кваліфікації для усіх категорій педагогічних
працівників шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій.

• Удосконалення науково-методичного супроводу навчальних модулів за
усіма формами підвищення кваліфікації шляхом оновлення змісту та застосування
цифрових технологій.

• Оновлення змісту та підготовка робочих навчальних програм до змістових
модулів кафедри за змішаною формою проведення підвищення кваліфікації.

• Розробка методичних рекомендацій, методичних посібників з проблем
методики професійного навчання та впровадження інноваційних технологій у
професійну діяльність фахівців професійних навчальних закладів.

• Постійне поповнення електронного електронних інформаційних ресурсів
https://profosvita.org/ та http://binpo.com.ua/ за фаховою спеціалізацією слухачів з
метою професіоналізації змісту навчальних модулів.

• Успішне завершення та звіт за підтемою науково-дослідної роботи
«Розвиток науково-методичної компетентності педагогів професійної школи за
інноваційними моделями у системі неперервної освіти».

• Організація та проведення Міжнародна конференція з онлайн-трансляцією
«Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів
професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи»

• Підготовка та організація Усеукраїнської науково-практичної інтернет-
конференції «Інноваційні технології при підготовці фахівців транспортної галузі»
для педагогічних працівників закладів П(ПТ)О та ФПО.

• Проведення Регіональних науково-практичних семінарів за тематикою
науково-дослідної роботи та актуальних питань професійної підготовки
конкурентноздатних робітників в умовах євроінтеграції освіти.

• Участь у наукових конференціях з питань інноваційної діяльності педагогів
в системі професійно-технічної освіти.

• Надання науково-методичної допомоги обласним навчально-методичним
центрам П(ПТ)О та закладам професійної (професійно-технічної) освіти України.

• Співпраця із вітчизняними та зарубіжними навчальними закладами,
кафедрами вищих навчальних закладів з питань апробації та впровадження у
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професійну підготовку інноваційних технологій навчання та сучасного науково-
методичного супроводу освітнього процесу.

• Підтримка роботи сторінки кафедри у соціальній мережі Facebook, для
створення позитивного іміджі кафедри та Інституту.
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2. КОРОТКА  ДОВІДКА  ПРО  КАФЕДРУ

Штат кафедри у І півріччі 2021 року був таким:

1 к. політ. н., доцент, завідувач кафедри;
1 д. філ. н., професор;
1 д. іст. н., доцент;
1 к. пед. н., доцент;
3 старших викладача (без наукового ступеня);

3 к. пед. н., доцент (0,5 ст. ставки за зовнішнім сумісництвом);
1 ст. викладач на 0,5 ставки (за внутрішнім сумісництвом).

Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено у кількості 1 ставки
старшого лаборанта, який має вищу освіту.

У момент складання звіту всього на кафедрі 11 осіб.

Розподіл обов’язків по кафедрі:

Єрмоленко А. Б. – завідувач кафедри, к. політ. н., доцент, відповідальний
виконавець науково-дослідної роботи;

Кулішов В. С. – к. пед. н., доцент, заступник завідувача кафедри;

Мандрагеля В.А. – д.філ.н., професор, відповідальний за науково-методичну
роботу кафедри;

Студінський В.А. – д.істор.н, професор, відповідальний за науково-видавничу
роботу кафедри;

Шевчук С. С. – старший викладач, секретар кафедри;

Петрушак О.М. – старший викладач, відповідальна за інформаційне
забезпечення, представлення науково-педагогічних
працівників кафедри в електронних наукових репозиторіях;

Качур Л.О. – старший лаборант кафедри; відповідальний за розміщення
інформації в соціальних мережах та зовнішню комунікацію.



5

Кадрове забезпечення навчального процесу кафедри у 2020 р. представлено
таблицею 1.

Таблиця 1

Кадрове забезпечення навчального процесу кафедри МПО та СГД у 2020 р.

№
з/п

Прізвище,
ініціали Посада

Вчений
ступінь,
звання

Науково-
педагогічний

стаж

Назва галузевого
напряму

1 2 3 4 5 6

1. Єрмоленко А. Б. зав. кафедри
к. політ. н,
доцент 12

Освіта дорослих.
Будівництво.

2. Мандрагеля В.А. професор
д.ф.н,
ПРОФ. 30

Філософія освіти.
Освіта дорослих.

Інженерія

3. Студінський В.А. професор
к.ек.н.
д.іст.н 21 Сільське господарство

4. Кулішов В. С. доцент к.пед.н 9
Економіка, сфера

послуг

5. Шевчук С. С. ст. викладач  37
Сфера послуг.
Швейна галузь

6. Петрушак О. М. ст. викладач  1/20 Художні промисли

7. Радкевич О.М. ст. викладач  1/5 Автотранспорт та
транспортні технології

Сумісники

1. Масліч С.В. доцент 0,5
ставки

к. пед. н., 27 Металургія

2. Набок М.В. професор
0,5 ставки

к. пед. н.,
доцент

20 Управління. Добувна
промисловість

3. Жуковська С.А.
доцент 0,5
ставки к. пед. н 20 Аграрний сектор
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У І півріччі 2021 року навчальне навантаження штатних працівників кафедри
є таким:

Завідувач кафедри, к. н., доцент – навчальне навантаження - 180 годин;

Професор, доктор наук– навчальне навантаження - 270 годин;

Доцент, к. н. – навчальне навантаження - 330 годин;

Старший викладач – навчальне навантаження - 360 годин.

У І півріччі 2021 р. навчальні заняття проводилися згідно із планом-графіку
БІНПО з такими категоріями слухачів:

 майстри виробничого навчання;
 викладачі професійно-теоретичної підготовки;
 старші майстрів ЗП(ПТ)О.

Всі НПП кафедри виконали запланований на 1 півріччя 2021 року об’єм
навчального навантаження.



2.  КЕРІВНИЦТВО ДОКТОРАНТАМИ, АСПІРАНТАМИ ТА СТАЖИСТАМИ-
ДОСЛІДНИКАМИ

ПІБ
керівника

Вчений ступінь,
звання

ПІБ аспіранта,
здобувача На який термін

- - - -

3. МЕТОДИЧНА РОБОТА

(перелік видів робіт згідно Положення про планування та облік роботи науково-
педагогічних працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».)

3.1 У зв’язку з оновленням змістових і навчальних модулів підвищення
кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О науково-педагогічними
працівниками кафедри МПО та СГД було підготовлено відповідне навчально-
методичне забезпечення:

1. Шевчук С.С. Розвиток ключових компетентностей здобувачів освіти у
позааудиторній навчальній діяльності ЗП(ПТ)О: Спецкурс. Навчально-
методичний комплекс. БІНПО: Біла Церква. 2020. 84 с.
2. Шевчук С.С. Навчально-методична діяльність педагога ЗП(ПТ)О на засадах
компетентнісного підходу: Навчально-методичний посібник. БІНПО: Біла
Церква. 2021. 68 с.
3. Кулішов В.С. Теоретичні і методичні аспекти проведення інтегрованих
занять у закладі професійної освіти на засадах компетентнісного підходу:
навчально-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН
України, 2021. 68 с.

3.2 За перше півріччя 2021 навчального року науково-педагогічними
працівниками кафедри МПО та СГД проведено:

1. Регіональний науково-практичний семінар «Розвиток науково-методичної
компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в сучасних умовах» на базі
ДНЗ «Черкаське вище професійне училище будівельних технологій»,
м. Черкаси, 21 квітня 2021 року;
2. Міжнародну конференцію з онлайн-трансляцією «Інноваційні моделі
розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної і фахової
передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи» на базі Білоцерківського
інституту непевної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, м. Біла
Церква Київської обл., 20 травня 2021 року;
3. Регіональний науково-практичний семінар «Упровадження сучасних
освітніх практик в процесі підготовки кваліфікованих робітників» на базі
«Міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та
інформаційних технологій», м. Дніпро, 09 червня 2021 року.
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4. НАУКОВА РОБОТА
(перелік видів робіт згідно Положення про планування та облік роботи

науково-педагогічних працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти» )

У І півріччі 2021 р. на кафедрі продовжилось виконання науково-дослідної
роботи «Розвиток науково-методичної компетентності педагогів професійної
школи за інноваційними моделями у системі неперервної освіти»

Науковий керівник теми – Єрмоленко А. Б. – завідувач кафедри, к. політ. н.,
доцент, науковий керівник підтеми науково-дослідної роботи;

Виконавці:
Кулішов В. С. – к. пед. н., доцент;
Мандрагеля В.А. – д.філ.н., професор;
Студінський В.А. – д.істор.н, професор;
Шевчук С. С. – старший викладач;
Петрушак О.М. – старший викладач.
Згідно календарного плану, у І півріччі 2021 р. проводиться підсумково-

узагальнювальний етап дослідження, а саме здійснено впровадження
відкоригованого за запитами слухачів змістового та процесуального компонентів
підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О за інноваційними
моделями.

Календарний план виконання науково-дослідної роботи

№
з/п

Етапи НДР Термін
виконання

Виконавці

1 2 3 4
3 Проведення підсумково-узагальнювального етапу дослідження

3.2. Упровадження інноваційних моделей
підвищення кваліфікації педагогічних
працівників.

01.06.2021 р. Науково-педагогічні
працівники кафедри

МПО і СГД

Провідна тема освітнього кластеру: «Розвиток науково-методичної
компетентності педагогів професійної школи за інноваційними моделями у
системі неперервної освіти» (складник загальноінститутської НДР «Удосконалення
сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті
формування та розвитку професійної компетентності» (РК №011U002381).

4.1. Основні наукові результати за І півріччя 2021 року

ВИСНОВКИ

У першому півріччі 2021 року науково-педагогічними працівниками кафедри
МПО та СГД було організовано підсумково-узагальнювальний етап дослідження за
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участі педагогічних працівників ЗП(ПТ)О тих регіонів, де було сформовано
експериментальні групи.

Основою для виконання цього етапу дослідження став процес упровадження
відкоригованого за запитами слухачів та апробованого на базі експериментальних
груп змістового та процесуального компонентів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Крім того, за результатами виконання науково-
дослідної роботи науково-педагогічними працівниками кафедри МПО та СГД на
цьому етапі підготовлено ряд наукових розробок, рекомендованих до впровадження.

У контексті впровадження відкоригованого та апробованого змістового
компоненту підвищення кваліфікації педагогів ЗП(ПТ)О було здійснено наступні
кроки:

- упроваджено робочі навчальні програми та навчально-методичний
супровід вибіркових спецкурсів, що дозволило розширити розуміння сутності
окремих питань методики професійної освіти, поглибити знання з теорії і
практики організації освітніх квестів, розроблення професійного портфоліо
педагога, планування, організації та проведення занять у ЗП(ПТ)О на
компетентнісних засадах та на засадах інтегрованого підходу, оновити знання з
питань сучасної навчально-методичної діяльності педагога ЗП(ПТ)О, тощо;
- упроваджено відкориговані та апробовані робочі навчальні програми
змістових модулів підвищення кваліфікації педагогічних працівників
ЗП(ПТ)О, що створило сприятливі умови для вдосконалення та розвитку
науково-методичної та фахової компетентностей слухачів, а також формування
комплексу організаційно-методичних умінь, спрямованих на впровадження
освітніх інновацій у професійну підготовку кваліфікованих робітників. У
зв’язку з оновленням змістових і навчальних модулів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників ЗП(ПТ)О науково-педагогічними працівниками
кафедри МПО та СГД було підготовлено відповідне навчально-методичне
забезпечення.
У процесі впровадження процесуального компоненту підвищення кваліфікації

науково-педагогічними працівниками кафедри МПО та СГД було проведено 2
Регіональних науково-практичних семінари та 1 Міжнародну конференцію з онлайн-
трансляцією, за результатами яких готуються збірники, а також упроваджено в
освітній процес курсів підвищення кваліфікації нових (інноваційних та більш
практико-орієнтовних) форм організації освітнього процесу.

Крім того, у рамках упровадження пролонгованої (накопичувальної) форми
підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, науково-педагогічними
працівниками кафедри МПО та СГД розроблено короткотерміновий авторський курс
«Школа розвитку фахової майстерності педагога».

За результатами науково-дослідної роботи у першому півріччі 2021 року,
науково-педагогічними працівниками кафедри МПО та СГД підготовлено ряд
публікацій, зокрема:
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- 1 науково-методичний посібник;
- 2 навчально-методичних посібники;
- 2 збірники матеріалів конференцій;
- 1 стаття у закордонному наукометричному виданні;
- 4 статті у фахових вітчизняних виданнях;
- 9 тез конференцій різних рівнів.

Підсумково-узагальнювальний етап дослідження згідно календарного плану
виконання НДР продовжується до 31.12.2021.

4.2. За матеріалами науково-дослідницької роботи були підготовлені та
надруковані такі статті:

Наукові статті у виданнях які індексуються в наукометричних базах
даних Scopus та Web of Science:

1. Kulishov, V.S., Skyba, Y.A., Yermolenko, A.B., Shevchuk, S.S. &
Shchypska, T.P. Development of Scientific and Methodical Competence of Teachers of
Vocational Education Institutions. Propósitos y Representaciones, Mar. 2021, Vol. 9,
SPE(2), e994. URL: http://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/view/994

2. Zhukova O., Ivanenko L., Mandragelya V., Janužis G. Challenges of Online-
Education: What Society Expects from Teachers / Oksana Zhukova, Lyudmila Ivanenko,
Vladimir Mandragelya, Gintaras Janužis // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION.
Proceedings of the International Scientific Conference. Volume V, May 28th-29th, 2021.
522-532. URL: http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/6285

Наукові статті у фахових виданнях:
1. Кулішов В.С., Щипська Т.П. Реалізація сучасних освітніх практик у процесі

позааудиторної навчальної діяльності майбутніх фахівців з поліграфії. Науковий
часопис НПУ імені М. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та
перспективи. 2021. № 80. (подано до друку)

2. Мандрагеля В.А. Науково-методична компетентність педагога в умовах
пандемії та діджиталізації: світовий досвід та українські реалії. Вісник Глухівського
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія:
Педагогічні науки. 2021. Вип. 1 (45). С. 170-179

3. Єрмоленко А.Б. Сучасна модель розвитку лідерської компетентності
педагогічних працівників професійної освіти в системі підвищення кваліфікації.
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра
Довженка. Серія: Педагогічні науки. 2021. Вип. 1 (45). С. 205-213

4. Студінський В.А., Щипська Т.П. Економічні та організаційні засади
удосконалення діяльності педагога в системі професійної (професійно-технічної)
освіти України. Економічний вісник університету. Збірник наукових праць  учених
та аспірантів. Вип. 49. Переяслав: П-ХДПУ, 2021. С. 31–37.

http://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/view/994
http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/6285
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Матеріали науково-практичних семінарів, конференцій тощо:
1. Кулішов В.С Динаміка розвитку науково-методичної компетентності

педагогів ЗП(ПТ)О за результатами контрольного етапу дослідження. Інноваційні
моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної і
фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи: матеріали Міжнародної
конференції з онлайн-трансляцією (20 травня 2021 року, м. Біла церква) / за заг. ред.
А.Б. Єрмоленка, С.С. Шевчук. Біла церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України,
2021. (подано до друку)

2. Кулішов В.С. Інтеграція в освітньому середовищі ЗП(ПТ)О: етапи
становлення. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах
освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
(02 квітня 2021 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2021. С. 99–103.

3. Студінський В.А. Краєзнавство професії в діяльності педагога професійної
(професійно-технічної) освіти: постановка питання. Розвиток педагогічної
майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції (02 квітня 2021 р.) / Глухівський
НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2021. С. 46–48.

4. Студінський В.А., Петрушак О.М. Науково-методичні підходи до здійснення
краєзнавчої роботи в навчальних закладах П(ПТ)О в умовах глобальної
діджиталізації. Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності
педагогів професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи:
матеріали Міжнародної конференції з онлайн-трансляцією (20 травня 2021 року, м.
Біла церква) / за заг. ред. А.Б. Єрмоленка, С.С. Шевчук. Біла церква: БІНПО ДЗВО
«УМО» НАПН України, 2021. (подано до друку)

5. Студінський В.А. Економічне краєзнавство в системі професійної освіти:
методико-методологічний аспект. Соціальні та гуманітарні технології:
філософсько-освітній аспект: матеріали VIІ Всеукраїнської науково-теоретичної
конференції з міжнародною участю (подано до друку)

6. Студінський В.А. Організаційно-безпекові заходи при проведенні
краєзнавчого екскурсійного заняття на виробничому підприємстві в системі
професійної (професійно-технічної) освіти. Сучасна парадигма освіти з охорони
праці: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
викладачів  та фахівців-практиків (подано до друку)

7. Масліч С.В. Особистісно-професійний розвиток педагога ЗП(ПТ)О у
контексті сучасних викликів. Розвиток науково-методичної компетентності
педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у сучасних умовах: електронний зб. матеріалів
Регіонального науково-практичного семінару, м. Біла Церква, 21 квітня 2021 р. / за
заг. ред. В.С. Кулішова. Біла Церква : БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. С.
9-12.
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8. Масліч С.В. Розвиток науково-методичної компетентності педагога
ЗП(ПТ)О через призму нових викликів. Інноваційні моделі розвитку науково-
методичної компетентності педагогів професійної і фахової передвищої освіти:
досвід, проблеми, перспективи: матеріали Міжнародної конференції з онлайн-
трансляцією (20 травня 2021 року, м. Біла церква) / за заг. ред. А.Б. Єрмоленка, С.С.
Шевчук. Біла церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. (подано до друку)

9. Масліч С.В. Науково-методичний супровід професійної діяльності
педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти:
основні аспекти. Theoretical and practical aspects of modern scientific research:
Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the I International Scientific
and Practical Conference (Vol. 2), Seoul, April 30, 2021. Seoul-Vinnytsia: Case Co., Ltd.
& European Scientific Platform, 2021. С. 89-90.

Науково-методичний посібник
Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників

ЗП(ПТ)О у системі післядипломної освіти: науково-методичний посібник /
Набок М.В., Єрмоленко А.Б., Шевчук С.С., Масліч С.В., Кулішов В.С. БІНПО: Біла
Церква. 2021. 103 с.

Збірники матеріалів семінарів, конференцій тощо
1) Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників

ЗП(ПТ)О у сучасних умовах: електронний зб. матеріалів Регіонального науково-
практичного семінару, м. Біла Церква, 21 квітня 2021 р. / за заг. ред. В.С. Кулішова.
Біла Церква : БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 106 с.

2) Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів
професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи:
електронний зб. матеріалів Міжнародної конференції з онлайн-трансляцією, м. Біла
Церква, 20 травня 2021 р. / за заг. ред. А.Б. Єрмоленка, С.С. Шевчук. Біла Церква :
БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 550 с.



13

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
(перелік видів робіт згідно Положення про планування та облік роботи науково-

педагогічних працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»)

У І півріччі 2021 року науково-педагогічні працівники кафедри займалися
наступними видами організаційної роботи:

- брали участь у роботі Вченої Ради інституту: виступали з доповідями,
готували довідки, обговорювали поточні справи;

- брали участь в засіданнях кафедри, подавали пропозиції, обговорювали
поточні питання;

- надавали консультації, методичну допомогу з методики професійного
навчання ЗП(ПТ)О і обласним управлінням освіти;

- надавали організаційно-методичну допомогу з впровадження інноваційних
технологій навчання у ЗП(ПТ)О за різними професіями.

Усі викладачі були кураторами в групах слухачів та виконували таку роботу:
- проводили співбесіди з питань інноваційної освітньої політики в Україні;

- проводили профорієнтаційну роботу;

- проводили співбесіди та обговорювали зі слухачами актуальні проблеми

вдосконалення підготовки кваліфікованих робітників в системі профтехосвіти.

В мережі facebook на сторінці кафедри МПО та СГД
https://www.facebook.com/binpomethodica розміщено більше 80 публікацій.

Діють договори про співпрацю із такими начальними закладами:

1) Міжнародне співробітництво:

Напрям партнерства Партнери Індикатор успіху Очікуваний результат

Професійна
комунікація

Учреждение образования
«Минский

государственный
профессионально-
технический коледж
кулинарии» (г.Минск,
Республика Беларусь)

Організація спільних
заходів за проблемою
підвищення кваліфікації
педагогічних працівників
та впровадження сучасних
технологій у професійну
підготовку фахівців

2) Співпраця із закладами вищої освіти, освітніми установами та
громадськими організаціями в межах України:

https://www.facebook.com/binpomethodica
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Назва документа
про співпрацю

Назва організації, установи, з якою
здійснюється співробітництво Напрями співпраці

Угода про
співпрацю від
15.11.2019р.

Кафедра професійної та вищої освіти
Центрального інституту
післядипломної освіти ДЗВО
«Університет менеджменту освіти»
НАПН України (м. Київ)
Кафедра професійної освіти та
технологій сільськогосподарського
виробництва Глухівського
національного педагогічного
університету ім. О. Довженка
(м. Глухів, Сумська обл.)

Співпраця з проведення спільних досліджень,
наукових заходів, обміну досвідом у реалізації
інноваційних підходів до підвищення
кваліфікації педагогічних працівників системи
ПТО.

Договори про
співпрацю із

ЗП(ПТ)О України

1. ДНЗ «Одеське вище професійне
училище автомобільного
транспорту».
2. ДНЗ «Дніпродзержинське вище
професійне училище».
3. Ізмаїльське вище професійне
училище Київської державної
академії водного транспорту
ім. гетьмана Петра Конашевича-
Сагайдачного.
4. ДНЗ «Міжрегіональне вище
професійне училище з поліграфії та
інформаційних технологій».
5. ДПТНЗ «Дніпропетровський
центр професійної освіти».
6. ДНЗ «Херсонське вище
професійне комерційне училище».
7. ДНЗ «Одеське вище професійне
училище морського туристичного
сервісу».
8. ДНЗ «Ізюмський професійний
ліцей».
9. ДНЗ «Краматорське вище
професійне училище».
10. ДНЗ «Херсонське вище
професійне училище ресторанного
господарства».
11. Вище професійне училище № 7 м.
Кременчука Полтавської області.
12. ДНЗ «Сєверодонецьке вище
професійне училище».

 Проведення спільних науково-
методичних та науково-практичних заходів з
проблем впровадження інноваційних
технологій у професійну підготовку
кваліфікованих робітників;
 співпраця з проведення емпіричних

досліджень з проблем розвитку науково-
методичної компетентності педагогічних
працівників;
 обмін інформаційними ресурсами щодо

науково-технічних та науково-методичних
проблем підготовки кваліфікованих робітників;
 очно-дистанційне консультування

науковцями кафедри педагогічних працівників
за актуальними проблемами навчально-
методичної роботи ЗП(ПТ)О.

Договори про
співпрацю із

закладами фахової
передвищої освіти

47 закладів
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5.1. Основні заходи, організовані викладачами кафедри

У І півріччі 2021 року згідно плану роботи кафедри проведено організовано і
проведено 3 масові науково-практичні заходи:
№ Види робіт Тема Виконавець Термін виконання Відмітка про

виконання
1 2 3 4 5 6
1

Міжнародна
конференція з

онлайн-
трансляцією

«Інноваційні моделі розвитку
науково-методичної

компетентності педагогів
професійної і фахової

передвищої освіти: досвід,
проблеми, перспективи»

Андрій
Борисович
Єрмоленко,

к. політ. н, доц.

20 травня 2021 року

3

Регіональний
науково-

практичний
семінар

«Розвиток науково-методичної
компетентності педагогічних

працівників ЗП(ПТ)О в сучасних
умовах»

В.С.  Кулішов,
к. пед. н.

21 квітня 2021 року
(м. Черкаси)

5

Регіональний
науково-

практичний
семінар

«Упровадження сучасних
освітніх практик в процесі
підготовки кваліфікованих

робітників»

Т.П. Щипська,
ст. викл.

9 червня 2021 року
(м. Дніпро)

За результатами науково-практичних семінарів підготовлено 3 електронні
збірники матеріалів, які буде розміщено у електронній бібліотеці НАПН України.

5.2. Заходи, у яких взяли участь викладачі кафедри:

Завідувач кафедри Єрмоленко А.Б., як модератор і спікер «Школи лідерів
професійної освіти».

Засідання Тема Термін Модератор
Засідання 1 Трансформація сутності

поняття «лідерство» в
контексті світоглядних
традицій

12.03.2021 доцент
А.Б. Єрмоленко

Засідання 2 Комунікативна
компетентність особистості
як засіб розв’язання
професійних протиріч

11.06.2021 доцент
А.Б. Єрмоленко
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6. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

У І півріччі 2021 року проведено 10 (6 згідно плану і 4 позапланових) засідань
кафедри, на яких розглядались питання, що відповідають плану роботи кафедри МПО та
СГД. Обговорювалися питання щодо вдосконалення навчального процесу, виконання
НДР викладачами кафедри, розробку електронних навчально-методичних комплексів,
виконання індивідуальних планів викладачами кафедри, видання публікацій, організації
Регіональних навчально-практичних семінарів, стан дисципліни на кафедрі тощо.

№
з/п Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні

Засідання 1, від 04 січня
1. Затвердження плануючої документації кафедри та індивідуальних

планів роботи науково-педагогічних працівників кафедри
Завідувач кафедри
А.Б. Єрмоленко

2. Про стан готовності науково-методичного забезпечення
проведення занять за різними моделями і формами підвищення
кваліфікації

доц. В.С. Кулішов

3. Про перспективи реалізації наукового потенціалу кафедри в
контексті науково-методичної співпраці із вітчизняними та
іноземними закладами освіти

Завідувач кафедри
А.Б. Єрмоленко

4. Регіональні науково-практичні заходи кафедри як важливий
складник розвитку науково-методичної компетентності педагогів
професійної і фахової передвищої освіти

доц. В.С. Кулішов

Засідання 2, від 11 лютого
1. Підготовка підсумкового звіту за результатами виконання НДР В.С.Кулішов

2. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу за
дистанційною моделлю підвищення кваліфікації педагогічних
працівників закладів П(ПТ)О

Т.П.Щипська

3. Розвиток компетентнісного потенціалу НПП кафедри шляхом
формальної, неформальної та інформальної освіти

Завідувач кафедри
А.Б.Єрмоленко

4. Напрями оптимізації роботи куратора-тьютора зі здобувачами
освіти із використанням технологій дистанційного навчання

С.С.Шевчук

5. Різне:
5.1. Обговорення та ухвалення навчально-методичного посібника
«Навчально-методична діяльність педагога ЗП(ПТ)О на засадах
компетентнісного підходу» (автор Шевчук С.С.)
5.2. Затвердження індивідуальних планів науково-педагогічних
працівників кафедри на 0,5 ставки за внутрішнім сумісництвом.
5.3. Затвердження плану-графіку проведення відкритих занять
науково-педагогічними працівниками кафедри

С.С.Шевчук

А.Б.Єрмоленко

А.Б.Єрмоленко
Засідання 3, від 03 березня

1. Напрями оптимізації діяльності колективу кафедри як
системоутворювального кластера Інституту

Завідувач кафедри
А.Б. Єрмоленко

2. Застосування цифрового середовища кафедри для розвитку
науково-методичної компетентності педагогів професійної і
фахової передвищої освіти

Т.П. Щипська
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3. РІЗНЕ:
4.1. Про стан готовності до процедури отримання вченого звання
доцента

В.С.Кулішов

4.2. Про підготовку до планових заходів кафедри:
4.2.1. Міжнародна конференція з онлайн-трансляцією
«Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності
педагогів професійної і фахової передвищої освіти: досвід,
проблеми, перспективи»

Завідувач кафедри
А.Б. Єрмоленко

4.2.2. Регіональний науково-практичний семінар: «Розвиток
науково-методичної компетентності педагогічних працівників
ЗП(ПТ)О в сучасних умовах»

Відповідальний:
В.С.Кулішов

4.3. Розгляд та ухвалення матеріалів науково-методичного
посібника «Розвиток науково-методичної компетентності
педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у системі безперервної освіти»

Завідувач кафедри
А.Б. Єрмоленко

4.4. Розгляд та ухвалення проектів силабусів навчальних
дисциплін підготовки здобувачів освіти за спеціальністю 011
Освітні, педагогічні науки

Розробник:
В.С.Кулішов

Засідання 4, від 19 березня

1. Обговорення результатів відкритого семінарського заняття
к.пед.н., доцента кафедри МПО та СГД Кулішова В.С.

Завідувач кафедри
А.Б. Єрмоленко

2. Про звіт доцента Кулішова В.С. про науково-методичну
діяльність та клопотання перед вченою радою БІНПО щодо
присвоєння Кулішову Володимиру Сергійовичу, кандидату
педагогічних наук, доценту кафедри методики професійної освіти
та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО ДЗВО УМО,
вченого звання доцента кафедри методики професійної освіти та
соціально-гуманітарних дисциплін.

Завідувач кафедри
А.Б. Єрмоленко

3. Обговорення та ухвалення навчально-методичного посібника
«Теоретичні та методичні аспекти проведення інтегрованих занять
у закладах професійної(професійно-технічної) освіти на засадах
компетентнісного підходу» (автор Кулішов В.С.)

В.С. Кулішов

Засідання 5, від 05 квітня

1. Тематичні та авторські курси ПК як важливий чинник
задоволення запитів замовників освітніх послуг

Завідувач кафедри
А.Б. Єрмоленко

2. Про організацію та проведення Міжнародної конференції з
онлайн-трансляцією «Інноваційні моделі розвитку науково-
методичної компетентності педагогів професійної і фахової
передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи»

В.С. Кулішов

3. Про стан підготовки наукових публікацій у вітчизняних фахових
та періодичних виданнях, міжнародних журналах, включених до
наукометричних баз даних

В.А.Студінський

4. Робота із контингентом в міжкурсовий період: стратегія, напрями
та перспективи

Завідувач кафедри
А.Б. Єрмоленко

Засідання 6, від 05 травня
1. Про впровадження інноваційних технологій дистанційного

навчання при проведенні онлайн-занять на курсах ПК
В.С. Кулішов

2. Якість освітнього процесу за результатами відвідування
(взаємовідвідування) занять науково-педагогічних працівників
кафедри

Завідувач кафедри
А.Б. Єрмоленко
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3. Організаційно-методичні засади керованої самостійної роботи
слухачів на дистанційному етапі підвищення кваліфікації

С.С. Шевчук

4. Майстер-клас: «Характерні національні риси педагога:
історичний ракурс»

В.А. Студінський

5. Різне:
5.1.Про організацію та проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедри,
обговорення кандидатур, ухвалення графіку проведення
відкритих занять.

5.2.Розгляд матеріалів електронного збірника за результатами
проведення Регіонального НПС (21.04.2021, м. Біла Церква)

Завідувач кафедри
А.Б. Єрмоленко

В.С. Кулішов

Засідання 7, від 19 травня (позапланове)

1. Обговорення відкритого заняття Студінського Володимира
Аркадійовича, доктора історичних наук, професора кафедри

В.С. Кулішов

2. Обговорення відкритого заняття Мандрагелі Володимира
Андрійовича, професора, доктора філософських наук, професора
кафедри

В.С. Кулішов

3. Проведення оцінювання професійного рівня та відбір претендента
Студінського В.А. на заміщення вакантної посади професора
кафедри

В.С. Кулішов

4. Проведення оцінювання професійного рівня та відбір претендента
Мандрагелі В.А. на заміщення вакантної посади професора
кафедри

В.С. Кулішов

Засідання 8, від 07 червня
1. Проведення оцінювання професійного рівня та відбір

претендентів на заміщення вакантних посад науково-
педагогічних працівників та завідувача кафедри методики
професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін.

Завідувач
кафедри
А.Б. Єрмоленко

2. Стан виконання індивідуальних планів науково-педагогічних
працівників кафедри. Рейтинги науково-педагогічних
працівників кафедри за І півріччя 2021 р.

Завідувач
кафедри
А.Б. Єрмоленко

3. Затвердження звіту про роботу кафедри за І півріччя 2021 р. Завідувач
кафедри
А.Б. Єрмоленко

4. 4. Наукова діяльність кафедри за результатами науково-
дослідної роботи в І півріччі 2021 р.

В.С. Кулішов

5. 5. Про підготовку Всеукраїнської науково-практичної
інтернет-конференція "Інноваційні технології при підготовці
фахівців транспортної галузі"

В.С. Кулішов
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7. ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ
ТА ВЗАЄМОВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ

Науково-
педагогічний
працівник

Категорія слухачів Дата та форма
заняття Тема заняття

Мандрагеля В.А.,
д.філ.н., проф.

Викладачі
професійно-
теоретичної
підготовки

18 травня 2021 року о
12-00 в он-лайн

режимі на платформі
Microsoft Teams

"Інновації і нові тренди на
ринку праці" (ЗМ 4 «Освітні

інновації в професійній
діяльності педагога

професійної (професійно-
технічної) освіти)

Студінський В.А.,
д.іст.н., доц.

Викладачі
професійно-
теоретичної
підготовки

13 травня 2021 року о
12-00 в он-лайн

режимі на платформі
Microsoft Teams

«Методика організації і
проведення краєзнавчого
екскурсійного заняття в
закладах П(ПТ)О» (ЗМ 3
«Дидактика професійної

освіти»)

Взаємовідвідування занять викладачами кафедри проводилося згідно графіку.

Викладач, що
проводить заняття

Викладач, який
відвідував заняття Дата та форма Тема заняття


