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1. КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ

1.1. Штат науково-педагогічного працівників кафедри на 2020

навчальний рік затверджено у кількості 7,5 ставок, з них:

Всього
ставок Розподіл за джерелами фінансування

6
Загальний фонд

Всього
5

зав. кафедри професори доцентів ст. викладачів
1 - 1 3

1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено у кількості 1

ставки.

1.3. Всього на кафедрі 5 осіб, з яких:

– один завідувач кафедри (канд. іст. наук, доцент);

– три штатних викладача (з них два кандидати наук, 1 доцент);

– чотири викладача працюють за сумісництвом на 0,5 ставки;

– один старший лаборант.

1.4. Кадрове забезпечення навчального процесу кафедри ТНОП та Д у

2020 році:

Даценко А. С. – кандидат історичних наук, доцент, в.о. зав. кафедри;

Сахно О. В. – кандидат с.-г. наук, доцент кафедри;

Грядуща В.В. - старший викладач кафедри;

Красний С. І. – старший викладач кафедри;

Денисова А.В. – старший викладач кафедри;

Удовик С. І. – старший лаборант кафедри.



2. ЗАДАЧІ КАФЕДРИ НА 2020 РІК

1. Підвищення ефективності навчального процесу за очною, очно-

дистанційною, дистанційною та заочною формами підвищення кваліфікації для

усіх категорій педагогічних працівників шляхом впровадження інноваційних

освітніх технологій.

2. Удосконалення науково-методичного супроводу навчальних модулів за

усіма формами підвищення кваліфікації шляхом оновлення змісту та

застосування інформаційно-комунікаційних технологій.

3. Розробка методичних рекомендацій з проблем технології навчання та

впровадження інноваційних технологій у професійну підготовку фахівців

професійних навчальних закладів.

4. Постійне поповнення електронного інформаційного ресурсу з метою

інформаційного забезпечення змістовних модулів, що викладаються на кафедрі.

5. Виконання науково-дослідної роботи на кафедрі.

6. Підготовка та організація конференції, круглих столів та

методологічних семінарів фахової спеціалізації.

7. Участь у наукових конференціях з питань охорони праці та цифрових

технологій.

8. Надання науково-методичної допомоги обласним навчально-

методичним центрам ПТО та закладам професійної (професійно-технічної)

освіти.

9. Здійснення співробітництва з закладами професійної (професійно-

технічної) освіти, закладами фахової передвищої освіти, кафедрами вищих

навчальних закладів України  з питань апробації та впровадження у професійну

підготовку результатів НДР кафедри.



3. НАВЧАЛЬНА РОБОТА

У 2020 році викладачами кафедри будуть проводитися заняття для

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти за

наступними змістовними модулями:

– у групах викладачів професійно-теоретичної підготовки та майстрів

виробничого навчання:

– «Економіко-правові питання діяльності педагогічних працівників

закладів професійної (професійно-технічної) освіти»;

– «Загальні питання охорони праці та БЖД»;

– «Захист інформації та інтелектуальна власність. Інформаційні та

комунікаційні технології в освіті».

У 2020 році викладачами кафедри будуть проводитися заняття для

керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти за наступними

змістовними модулями:

– у групах старших майстрів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти:

– «Економіко-правові питання діяльності керівників освітніх закладів»;

– «Актуальні питання управління закладом професійної (професійно-

технічної) освіти. Інноваційний менеджмент»;

– «Загальні питання охорони праці та БЖД»;

– «Захист інформації та інтелектуальна власність. Автоматизоване робоче

місце керівника освітнього закладу».

– у групах методистів закладів професійної (професійно-технічної)

освіти:

– «Економіко-правові питання діяльності педагогічних працівників

закладів професійної (професійно-технічної) освіти»;

– «Загальні питання охорони праці та БЖД»;



– «Захист інформації та інтелектуальна власність. Педагогічне програмне

забезпечення у роботі методиста закладу професійної (професійно-технічної)

освіти».

План роботи кафедри ТНОП та Д на 2020 р.

4. Організаційна робота

№ Зміст роботи Термін
виконання Відповідальні Очікуваний результат

1 2 3 4 5
1 Участь у

засіданнях вченої
ради БІНПО.

Згідно
плану

Співробітники
кафедри

Підвищення якості
наукової діяльності
кафедри

2 Проведення
засідань кафедри
(за окремим
планом)

щомісячно В.о.зав.кафедри,
співробітники
кафедри

Протоколи засідань
кафедри

3 Участь у роботі
науково-
методичної ради
БІНПО

Згідно
плану

Співробітники
кафедри

Підвищення якості
науково-методичної
діяльності кафедри,
підготовлені до
розгляду питання
відповідно плану

4 Профорієнтаційна
робота

Протягом
року

Співробітники
кафедри

План проведення
профорієнтаційної
роботи, збільшення
набору студентів

5. Засідання
методичної секції
кафедри

Один раз
на два
місяці

Завідувачі
кафедр,
відповідальні за
роботу
методичних
секцій

Підвищення якості
методичної роботи
кафедри



5. Навчально-методична робота

№ Зміст роботи Термін
виконання Відповідальні Очікуваний

результат
1 2 3 4 5
1 Проведення постійно діючого

веб-семінару «Інформаційно-
комунікаційні технології в ПНЗ»
для педагогічних працівників.

Упродовж
року

Красний
С.І.

Звіт про
роботу

2 Проведення постійно діючого
веб-семінару « Питання охорони
праці та БЖД в ПНЗ» для
педагогічних працівників.

Упродовж
року

Красний
С.І.

Звіт про
роботу

3 Розробка  посібнику «Правові
основи діяльності працівників
профтехосвіти» для майстрів
виробничого навчання і
викладачів професійно-
теоретичної підготовки закладів
професійної (професійно-
технічної) освіти.

Вересень
2019

Сахно О.В. Методичні
рекомендації

4 Розробка  посібнику «Правові
основи діяльності працівників
профтехосвіти» для майстрів
виробничого навчання і
викладачів професійно-
теоретичної підготовки закладів
професійної (професійно-
технічної) освіти.

Вересень
2019

Сахно О.В. Методичні
рекомендації

5 Розробка  методичних
рекомендацій до теми «Захист
інформації та інтелектуальна
власність».

Вересень
2020

Даценко
А.С.

Методичні
рекомендації

6 Розробка  методичних
рекомендацій до навчального
модулю «Соціальний діалог та
охорона праці в галузі освіти»
для майстрів виробничого
навчання і викладачів
професійно-теоретичної
підготовки закладів професійної
(професійно-технічної) освіти.

Вересень
2020

Даценко
А.С.

Методичні
рекомендації

7 Перевидання навчально-
методичного посібнику

Червень
2020

Красний
С.І.

Посібник



для викладачів професійно-
теоретичної підготовки,
майстрів виробничого навчання
професійних навчальних
закладів «Застосування
електронних програмних засобів
у діяльності педагогічних
працівників»

8 Перевидання методичних
рекомендацій до спецкурсу
«Організація проведення
вебінарів» для слухачів курсів
підвищення кваліфікації

Червень
2020

Красний
С.І.

Методичні
рекомендації

9 Перевидання методичних
рекомендацій до спецкурсу
«Хмарні технології» для
слухачів курсів підвищення
кваліфікації

Червень
2020

Красний
С.І.

Методичні
рекомендації

10 Перевидання методичних
рекомендацій для слухачів
курсів підвищення кваліфікації
«Дидактичні можливості
системи Internet»

Червень
2020

Красний
С.І.

Методичні
рекомендації

11 Перевидання методичних
рекомендацій для слухачів
курсів підвищення кваліфікації
«Створення презентацій за
допомогою програми «PREZI»»

Червень
2020

Красний
С.І.

Методичні
рекомендації



6. НАУКОВО - ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1. Конференції

№ Зміст роботи Термін
виконання Відповідальні Очікуваний

результат
1 2 3 4 5
1. Науково-практична конференція

«Розвиток цифрової
компетентності педагогів
професійної (професійно-
технічної) освіти»

Жовтень
07.10.
Біла

Церква

А.С.
Даценко
С.І.
Красний
О.В. Сахно

Друк
матеріалів
конференції

6.2. Методологічні семінари, круглі столи

№ Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Очікуваний
результат

1 2 3 4 5
1. Усеукраїнський

коворкінг з онлайн-
трансляцією:
«Використання
хмарних технологій в
освітньому процесі
закладів професійної
(професійно-технічної)
освіти»

19 лютого 2020
року

В.В. Сидоренко
А.С.Даценко
С.І. Красний

Розміщення
матеріалів на
сайтах
кафедри та
Інституту

2. Круглий стіл «Охорона
праці майбутніх
кваліфікованих
робітників в умовах
європейської інтеграції
України»

Квітень
15.04.2020

Кропивницький

А.С. Даценко Розміщення
матеріалів на
сайтах
кафедри та
Інституту

3. Круглий стіл «Правові
основи навчання
неповнолітніх у
закладах професійної
(професійно-технічної)
освіти»

Травень
22.05.2020

Первомайськ

О.В. Сахно Розміщення
матеріалів на
сайтах
кафедри та
Інституту

4. Майстер-клас
«Створення
персонального сайту
педагога закладу

Вересень
09.09.2020
Дніпро

С.І. Красний Розміщення
матеріалів на
сайтах
кафедри та
Інституту



професійної
(професійно-технічної)
освіти»

5. Круглий стіл «Охорона
праці в сільському та
лісовому господарстві»

Листопад
11.11.2020
Біла Церква

О.В. Сахно Розміщення
матеріалів на
сайтах
кафедри та
Інституту



Публікації викладачів кафедри
№ Зміст роботи Термін

виконання Відповідальні Очікуваний
результат

1 2 3 4 5
1 Підготовка статті

«Формування інформаційної
компетентності педагогічних
працівників закладів
професійної (професійно-
технічної) освіти»

Березень Даценко
А.С.,
Красний
С.І.,
Удовик С.І.

Публікація у
періодичному
виданні

2 Підготовка статті «Методика
підвищення рівня
інформаційної
компетентності педагогічних
працівників засобами ІКТ»

Листопад Даценко
А.С.,
Красний
С.І.,
Удовик С.І.

Публікація у
періодичному
виданні

3 Підготовка статті
«Формування знань, вмінь та
навичок із захисту
інформації як складової
інформаційної
компетентності педагогів».

Вересень Даценко
А.С.

Публікація у
періодичному
виданні

4 Підготовка статті
«Патентне право в
професійній освіті».

Вересень Даценко
А.С.

Публікація у
періодичному
виданні

5 Підготовка статті
«Авторське право в
професійній освіті».

Вересень Даценко
А.С.

Публікація у
періодичному
виданні

6 Підготовка статті
«Впровадження науково
обґрунтованої методики
підвищення рівня
інформаційної
компетентності педагогічних
працівників засобами ІКТ».

Листопад Даценко
А.С.

Публікація у
періодичному
виданні

7 Підготовка статті
«Використання google-форм
для діагностики рівня
комп’ютерної
компетентності слухачів
курсів підвищення
кваліфікації».

Листопад Красний С.І. Публікація у
періодичному
виданні

8 Підготовка статті
«Використання електронних
засобів навчання в

Листопад Красний С.І. Публікація у
періодичному
виданні



післядипломній освіті».
9. Підготовка статті

«Організаційно-
педагогічні умови
моніторингу якості
підвищення кваліфікації
фахівців у галузі
професійної освіти».

Листопад Денисова
А.В.

Публікація у
періодичному
виданні

10. Підготовка статті
«Впровадження
європейських стандартів з
охорони праці на
підприємствах України».

Вересень Грядуща
В.В.

Публікація у
періодичному
виданні

11. Підготовка статті «Аналіз
небезпек та оцінка ризиків
на основі даних систем
контролю параметрів»

Жовтень Грядуща
В.В.

Публікація у
періодичному
виданні

12. Підготовка статті
«Порівняльний аналіз
застосування AR та VR в
освіті».

Листопад Грядуща
В.В.

Публікація у
періодичному
виданні

13 Підготовка статті «Основні
чинники та їх вплив на
набуття інформаційно-
комунікаційної
компетентності педагогічних
працівників закладів
професійної (професійно-
технічної) освіти.

Листопад Сахно О.В. Публікація у
періодичному
виданні

14 Особливості використання
інформаційно-
комунікаційних технологій в
роботі викладачів та
майстрів закладів
професійної (професійно-
технічної) освіти.

Листопад Сахно О.В. Публікація у
періодичному
виданні



7. Засідання кафедри
Кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну
В.о. завідувача кафедри – Даценко Артем Станіславович

Засідання кафедри охорони праці, технологій навчання та дизайну

№
з/п

Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні

Засідання 1 (січень)

1.1. Планування та затвердження навчального
навантаження викладачів кафедри.

В.о. зав. кафедри,
Даценко А.С.

1.2. Обговорення та затвердження індивідуальних
планів роботи науково-педагогічних працівників

В.о. зав. кафедри,
Даценко А.С.,
науково-
педагогічні
працівники

1.3. Про затвердження робочих навчальних програм В.о. зав. кафедри,
Даценко А.С.

1.4. Планування роботи методичної секції кафедри,
затвердження плану роботи на 2020 рік

Сахно О.В.

1.5. Ознайомлення з особливостями роботи науково-
педагогічного персоналу на дистанційному етапі з
освітньою платформою moodle (навчальний
тренінг)

Красний С.І.

1.6 Протпідготовку до Усеукраїнського коворкінгу з
онлайн трансляцією: «Використання хмарних
технологій в освітньому процесі закладів
професійної (професійно-технічної) освіти»

Засідання 2 (лютий)

2.1. Про організацію профорієнтаційної роботи
працівників кафедри в 2020 р.

Сахно О.В.
Удовик С.І.

2.2. Про результати та подальше планування
підвищення кваліфікації педагогічних працівників
кафедри

В.о. зав. кафедри
Даценко А.С.

2.3. Про досвід профорієнтаційної роботи в м.Біла
Церква в 2017-2019 рр. (тематична дискусія)

Удовик С.І.

Засідання 3 (березень)



1. Про змістовне наповнення сайту кафедри Красний С.І.
3.2. Про стан підготовки до круглого столу «Охорона

праці майбутніх кваліфікованих робітників в
умовах європейської інтеграції України»

В.о. зав. кафедри
Даценко А.С.

3.3. Формування вмінь з педагогічного дизайну в
роботі викладачів кафедри (майстер-клас).

Красний С.І.

Засідання 4 (квітень)

4.1. Про підготовку до круглого столу на тему
«Правові основи навчання неповнолітніх
неповнолітніх в закладах професійної
(професійно-технічної) освіти»

Сахно О.В.

4.2. Про поліпшення зворотного зв’язку зі слухачами
курсів підвищення кваліфікації

В.о. зав. кафедри
Даценко А.С.

4.3. Тематична дискусія «Авторське право в
освітньому процесі»

В.о. зав. кафедри
Даценко А.С.

Засідання 5 (травень)
5.1. Затвердження змін в індивідуальних планах

роботи викладачів кафедри
В.о. зав. кафедри
Даценко А.С.

5.2. Про рекомендацію працівників кафедри до участі
в конкурсі на заміщення вакантних посад

В.о. зав. кафедри
Даценко
А.С.,науково-
педагогічні
працівники

5.3. Тематична дискусія «Зміни в законодавстві
України із соціального захисту педагогів»

Сахно О.В.

Засідання 6 (червень)
6.1. Обговорення та затвердження звітів про роботу

викладачів кафедри за І півріччя 2020 року
В.о. завідувача
кафедри,
Даценко А.С.

6.2. Обговорення та затвердження звіту про роботу
кафедри в І півріччі 2020 р.

В.о. завідувача
кафедри
Даценко А.С.

6.3. Тематична дискусія «Атестація робочих місць» Сахно О.В.

Засідання 7 (вересень)
7.1. Про роботу зі студентами І курсу спеціальностей

«Дизайн» та «Охорона праці».
В.о. завідувача
кафедри,
Даценко А.С.,
Сахно О.В.

7.2. Про підготовку до проведення Міжнародної
науково-практичної інтернет-конференції
«Розвиток інформаційної компетентності

В.о. завідувача
кафедри
Даценко А.С.



педагогів професійної освіти»
7.3. Тематична дискусія «Питання академічної

доброчесності в науковій роботі»
В.о. завідувача
кафедри
Даценко А.С.

Засідання 8 (жовтень)
8.1. Про шляхи поліпшення науково-методичної

співпраці із закладами професійної  (професійно-
технічної) та обласними навчально-методичними
центрами професійно-технічної освіти

Даценко А.С.,
Сахно О.В.

8.2. Про взаємовідвідування занять викладачів
кафедри.

В.о. зав. кафедри
Даценко А.С.

8.3. Використання програмного забезпечення зі
створення скрайбінг-презентацій (навчальний
тренінг).

Красний С.І.

Засідання 9 (листопад)
9.1. Про публікації педагогічних працівників кафедри. В.о. завідувача

кафедри
Даценко А.С.

9.2. Рекомендація до розгляду Вченою Радою БІНПО
навчально-методичних видань, підготовлених
викладачами кафедри

науково-
педагогічні
працівники

9.3. Майстер-клас «Оформлення патенту на винахід» Грядуща В.В.
Засідання 10 (грудень)

10.1. Затвердження звітів про роботу педагогічних
працівників кафедри за 2020 р.

науково-
педагогічні
працівники

10.2. Затвердження звіту про роботу кафедри в 2020р. В.о. зав. кафедри
Даценко
А.С.,науково-
педагогічні
працівники

10.3. Затвердження звіту з науково-дослідної роботи
кафедри за 2020 рік

В.о. зав. кафедри
Даценко А.С.,
науково-
педагогічні
працівники

10.4. Про розподіл навчального навантаження
викладачів кафедри на 2021 рік.

В.о. зав. кафедри
Даценко А.С.,
науково-
педагогічні
працівники

10.5. Обговорення та затвердження індивідуальних
планів роботи науково-педагогічних працівників
кафедри на 2021 рік.

В.о. зав. кафедри
Даценко А.С.,
науково-



педагогічні
працівники

10.6. Про затвердження робочих навчальних програм. В.о. зав. кафедри
Даценко А.С.,
науково-
педагогічні
працівники

10.7. Затвердження плану роботи кафедри на 2021 рік науково-
педагогічні
працівники


