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ЗАВДАННЯ  КАФЕДРИ  на  2020  р. 

 Підвищення ефективності освітнього процесу за очною, очно-дистанційною 

та заочною формами підвищення кваліфікації для усіх категорій педагогічних 

працівників шляхом впровадження інноваційних технологій навчання. 

 Удосконалення електронного науково-методичного супроводу навчальних 

модулів за усіма формами підвищення кваліфікації шляхом оновлення змісту та 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій. 

 Оновлення змісту та підготовка робочих навчальних програм до змістових 

модулів кафедри для усіх форм 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 інформаційного ресурсу за фаховою 

спеціалізацією слухачів з метою професіоналізації змісту навчальних модулів та 

інформаційного забезпечення змістового модулю «Новітні виробничі технології у 

галузі». 

 Виконання науково-дослідної роботи «Розвиток науково-методичної 

компетентності педагогів професійної школи за інноваційними моделями у системі 

неперервної освіти». 

 Підготовка та організація Усеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції «Інноваційні технології при підготовці фахівців будівельної галузі» для 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, технікумів, коледжів.  

 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 ПТО та закладам професійної (професійно-технічної) освіти України. 

 Співпраця із навчальними закладами, кафедрами вищих навчальних 

закладів України та Республіки Білорусь з питань апробації та впровадження у 

професійну підготовку інноваційних технологій навчання та сучасного науково-

методичного супроводу освітнього процесу. 

 Підтримка роботи сторінки https://www.facebook.com/binpomethodica у 

світовій мережі Facebook, що містить науково-методичні матеріали для підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. 

 

 

 

https://www.facebook.com/binpomethodica
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1. КОРОТКА  ДОВІДКА  ПРО  КАФЕДРУ 

1.1. Штат  науково-педагогічного персоналу кафедри на навчальний рік 

затверджено у кількості 15 ставок, з них: 
 

Всього 

ставок 
Розподіл за джерелами фінансування 

 загальний фонд спеціальний фонд 

 
Всього 

у тому числі 
Всього 

у тому числі 

 професорів доцентів ст. викладачів викладачів професорів доцентів ст. викладачів викладачів 

15 10 2 5 6 - 4 1 2 4 - 

 

1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено у кількості 1 ставки 

старшого лаборанта, який має вищу освіту. 

 

У момент складання плану роботи кафедри: всього на кафедрі 9 осіб. 

 

1.3. У 2020 році навчальне навантаження штатних працівників кафедри є 

таким: 

Завідувач кафедри, к. н., доцент – навчальне навантаження - 300 годин; 

Професор, доктор наук– навчальне навантаження - 450 годин; 

Професор, кандидат наук– навчальне навантаження - 250 годин (0,5 ставки); 

Доцент, к. н. – навчальне навантаження - 550 годин; 

Старший викладач – навчальне навантаження - 600 годин. 

Розподіл обов’язків по кафедрі: 

Єрмоленко А. Б. – завідувач кафедри, к. політ. н., доцент, науковий керівник 

науково-дослідної роботи; 

Соболєва С. В. – к. с.-г. н., доцент, відповідальна за методичну роботу 

кафедри; 

Косиця О. О. – д. юр. н., професор, відповідальний виконавець науково-

дослідної роботи; 

Кулішов В. С. – к. пед. н., старший викладач, відповідальний виконавець 

науково-дослідної роботи; 

Семілетко В. І. – к. пед. н., старший викладач, відповідальний за інформаційне 

забезпечення та переклад публікацій викладачів кафедри, 

представлення науково-педагогічних працівників кафедри в 

електронних наукових репозитаріях. 

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

Філософія освіти. 

Освіта дорослих. 

Освітня політика. 

2. Косиця О. О. професор д. юр. н. 7 
Адміністративне право 

і процес. 

3. Соболєва С. В. доцент 
к. с.-г. н., 

доцент 
20 

Сільське господарство 

(тваринництво), 

економіка 

4. Семілетко В. І. доцент 
к. пед. н., 

доцент 
38 Автомобільна галузь 

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

послуг 

6. Шевчук С. С. ст. викладач  37 Сфера послуг 

Сумісники 

1. Супрун В. В. 
професор 

0,5 ставки 
к. ек. н., доцент 20  

2. Єрмоленко А. Б. 
доцент 

0,5 ставки 

к. політ. н., 

доцент 
12  

3. Соболєва С. В. 
доцент 

0,5 ставки 

к. с.-г. н., 

доцент 
20  

4. Семілетко В. І. 
доцент 

0,5 ставки 

к. пед. н., 

доцент 
38  

5. Кулішов В. С. 
доцент 

0,5 ставки 
к. пед. н. 9  

6. Шевчук С. С. 
ст. викладач 

0,5 ставки 
 37  

7. Горлова Г.Г. 
ст. викладач 

0,25 ставки 
- 44  

8. Арестова І.В. 
ст. викладач 

0,5 ставки 
- 3  
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1.4. Обсяг навчальної роботи кафедри  на 2020  навчальний рік складає год.,  із  них: 

Обсяг навчальної роботи кафедри МПО та СГД  на 2020 р.  навчальний рік складає 5631,17 год.,  із  них: 
  Категорія слухачів 
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1. 
Старші майстри  

(заочна форма) 
37 1 16 2 12 2     4     84 12,21   116,21 

2. 
Старші майстри  

(очно-дистанційна форма) 
35 1 16 2 12 2     4 4 2 84 11,55   121,55 

3. 

Викладачі професійно-

теоретичної підготовки  

(очна форма) 

25 1 24 2 14 4   4 8           32,00 

4. 

Викладачі професійно-

теоретичної підготовки  

(заочна форма) 

433 17 306 34 136 34 34 68 68     688 142,89   1204,89 

5. 

Викладачі професійно-

теоретичної підготовки  

(очно-дистанційна форма) 

323 12 216 24 96 24 24 48 48 48 24 520 106,59   962,59 

6. 
Майстри виробничого навчання  

(очна форма) 
26 1 24 2 14 4   4 8           32,00 

7. 
Майстри виробничого навчання  

(заочна форма) 
720 26 468 52 208 52 52 104 104     1156 237,6   1965,60 

8. 
Майстри виробничого навчання 

(очно-дистанційна форма) 
401 15 270 30 120 30 30 60 60 60 30 644 132,33   1196,33 

Усього 2000 74 1340 148 612 152 140 288 304 112 56 3176 643,17 0 5631,17 

 

 



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. Підготовка робочих навчальних програм 

№ 

з/п 
Види робіт 

Підсумковий 

результат 

(рукопис, 

друкована 

праця, обсяг, 

тираж тощо) 

Виконавець 
Строк 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

1 

Розробка робочої 

навчальної програми до 

модулю «Основи 

андрагогіки. Методика 

роботи із здобувачами 

освітніх послуг різних 

вікових категорій». 

Рукопис 0,5 д. а. Єрмоленко А.Б. Січень  

2 

Розробка робочої 

навчальної програми до 

модулю «Методика 

викладання фахових 

дисциплін» 

Рукопис 0,5 д. а. 
Кулішов В.С. 

Єрмоленко А.Б. 
Січень  

3 

Розробка навчально-

методичного комплексу до 

спецкурсу «Кейс - урок у 

професійній підготовці 

здобувачів освіти 

ЗП(ПТ)О».  

Рукопис 3 д. а. Соболєва С. В. Листопад  

4 

Розробка навчально-

методичного комплексу до 

спецкурсу «Реалізація 

квест-технології у 

професійній підготовці 

кваліфікованих робітників». 

Рукопис 3 д. а. Кулішов В. С. Листопад  
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1 2 3 4 5 6 

5 

Розробка навчально-

методичного комплексу до 

спецкурсу «Розвиток 

ключових компетентностей 

здобувачів освіти у 

позаурочній навчальній 

діяльності закладів 

професійної освіти». 

Рукопис 3 д. а. Шевчук С. С. Червень  

6 

Розробка робочої 

навчальної програми для 

НМ 3, НМ 4 для 

підвищення кваліфікації  

викладачів професійно-

теоретичної підготовки за 

очною, очно-дистанційною, 

заочною формами. 

Рукопис 4 д. а. Соболєва С.В. Січень  

7 

Розробка робочої 

навчальної програми НМ 3, 

НМ 4 для підвищення 

кваліфікації майстрів 

виробничого навчання за 

очною, очно-дистанційною, 

заочною формами. 

Рукопис 4 д. а. 
Кулішов В.С. 

Шевчук С.С. 
Січень  

8 

Розробка робочої 

навчальної програми для 

НМ 4 для підвищення 

кваліфікації старших 

майстрів за очною, очно-

дистанційною, заочною 

формами. 

Рукопис 5 д. а. 
Кулішов В.С. 

Шевчук С.С. 
Січень  

9 

Розробка робочої 

навчальної програми для 

НМ 4 для підвищення 

кваліфікації для персоналу, 

який залучається до 

професійного навчання на 

виробництві за очною 

формою навчання 

Рукопис 4 д. а. Кулішов В.С. Квітень  
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4. НАУКОВА РОБОТА 

(перелік видів робіт згідно Положення про планування та облік роботи  

науково-педагогічних працівників  

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» ) 
 

 

№ 

з/п 
Види робіт 

Підсумковий 

результат 

(рукопис, 

друкована 

праця, обсяг, 

тираж тощо) 

Виконавець 
Строк 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

1 

Виконання науково-

дослідної роботи згідно 

календарного плану 

(додаток 1) 

Проміжний 

звіт 

3 д. а. 

(рукопис) 

Єрмоленко А.Б. 

Кулішов В. С. 

Соболєва С. В. 

Шевчук С. С. 

Семілетко В.І. 

Грудень  

2 

Підготовка наукових 

публікацій за тематикою 

науково-дослідної роботи: 

    

2.1. 

Семілетко В.І.: 

Стаття за проблемою 

впровадження освітніх 

інновацій у професійну 

підготовку кваліфікованих 

робітників. 

Друкована 

праця у 

збірнику 

матеріалів 

міжнародної 

конференції 

Семілетко В.І. Листопад  

2.2. 

Соболєва С.В.  

Стаття за проблемою 

галузевого спрямування 

(с/г) 

Друкована 

праця у 

наукометрич-

ному виданні 

Соболєва С. В. Листопад  

2.3. 

Соболєва С.В.  

Впровадження освітніх 

інновацій у професійну 

підготовку 

висококваліфікованого 

робітника  

Друкована 

праця у 

збірнику 

міжнародних 

праць 

Соболєва С. В. Листопад  
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1 2 3 4 5 6 

2.4 

Підготовка і видання 

статті на тематику 

сучасних освітніх підходів 

у підготовці 

кваліфікованих робіників 

(міжнародна публікація) 

Друкована 

праця у 

збірнику 

міжнародних 

праць 

Кулішов В.С. Листопад  

2.5. 

Підготовка тез 

Міжнародного науково-

практичного семінару за 

відповідною тематикою. 

Збірник тез 

семінару 
Кулішов В.С. Жовтень  

2.6. 

Підготовка і видання 

наукової статті на 

тематику реалізації 

освітніх інновацій у 

професійну підготовку 

кваліфікованих робітників 

в аспекті євроінтеграції. 

Друкована 

праця у 

вітчизняних 

наукових 

виданнях 

Шевчук С. С. Листопад  

2.7. 

Підготовка статті з 

проблеми готовності 

педагога професійної 

школи до інноваційної 

науково-методичної 

діяльності. 

Друкована 

праця у 

збірнику 

матеріалів 

конференції 

Шевчук С. С. Жовтень  

2.8. 

Сучасні засоби 

вдосконалення спеціальної 

(фахової) компетентності 

майстрів виробничого 

навчання автомобільної 

галузі 

Друкована 

праця у 

науковому 

виданні 

Семілетко В.І. Жовтень  

2.9. 

Підготовка статті з 

проблеми методики 

викладання фахових 

дисциплін в сучасних 

умовах 

Друкована 

праця у 

науковому 

виданні 

Єрмоленко А.Б. серпень  
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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). 

Віповідальний виконавець: А.Б. Єрмоленко, к.політ.н., доцент. 

 

Навчальна робота: 

Розробка трьох освітньо-професійних програм для категорій слухачів: 

 старші майстри ЗП(ПТ)О; 

  педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти; 

 персонал, який залучається до професійного навчання на виробництві. 

 

Підготовлено робочих навчальних програм для 19 змістових модулів та 8 

спецкурсів. 

Наукова інфраструктура: 

Для проведення формувального етапу експерименту науково-дослідної роботи 

залучено педагогічних працівників п’яти експериментальних груп: 

1. ДНЗ «Дніпровський центр професійної освіти», м. Дніпро; 

2. ДНЗ «ПТУ 26», м. Кременчук  Полтавської обл.; 

3. ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну»; 

4. «Регіональний центр професійно-технічної освіти», м. Зіньків Полтавської 

обл.; 

5. ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та 

машинобудування», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. 

Експериментально-дослідне поле кластеру: 

Підпроблеми НДР «Розвиток науково-методичної компетентності педагогів 

професійної школи за інноваційними моделями у системі неперервної освіти»: 

 науково-обґрунтований відбір змістового і процесуального компонентів 

процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

 розроблення інноваційних моделей підвищення кваліфікації, які базуються на 

взаємодії традиційних і сучасних форм післядипломної освіти та враховують 

специфіку фахової спеціалізації педагогів професійної школи; 

 упровадження інноваційних форм і засобів комунікації в міжкурсовий період; 

 створення оптимального освітнього середовища для реалізації 

компетентнісного підходу до задоволення професійних потреб педагогів, розвитку їх 

творчого потенціалу, мотивації до інноваційної діяльності, диференціації та 

індивідуалізації процесу навчання при підвищенні кваліфікації. 
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Ризики для реалізації освітнього кластеру 

 

Зовнішні ризики: 

Нормативно-правові: 

 несформованість законодавчо-нормативної бази системи підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О; 

Операційно-технологічні: 

 конкуренція на ринку освітніх послуг у системі підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О; 

 низька мотивація слухачів КПК до професійного саморозвитку впродовж 

життя; 

 низький рівень проведення занять викладачами кафедри (за даними 

зовнішнього моніторингу). 

 

Внутрішні ризики: 

Нормативно-правові: 

 відсутність кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О. 

Операційно-технологічні: 

 невідповідність змісту навчальних модулів сучасному стану професійної 

підготовки кваліфікованих робітників; 

 невідповідність корегування змісту електронних навчальних комплексів 

термінам оновлення змісту робочих навчальних програм; 

 низький рівень упровадження інноваційних технологій в освітній процес 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О; 

 невідповідність рівня випускних робіт нормативним вимогам. 

Програмно-технічні: 

 відсутність матеріально-технічного та програмного забезпечення для 

створення відкритого освітнього середовища кафедри за професійною 

спрямованістю ЗП(ПТ)О. 

Організаційні: 

 відсутність необхідного фінансування програм, проєктів, навчально-

методичних видань 
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5. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

(перелік видів робіт згідно Положення про планування та облік роботи науково-

педагогічних працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти») 

№ Види робіт Тема Виконавець 
Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

1 
Усеукраїнська 

науково-

практична 

інтернет-

конференція 

«Інноваційні технології при 

підготовці фахівців 

будівельної галузі» 

18 листопада 
А.Б. Єрмоленко 

(м. Біла Церква) 
 

2 

Регіональний 

науково-

практичний 

семінар 

«Реалізація сучасних 

освітніх практик при 

підготовці кваліфікованих 

робітників» 

16 квітня 

В.С. Кулішов 

(Горішні Плавні, 

Полтавська обл.) 

 

3 

Регіональний 

науково-

практичний 

семінар 

«Упровадження сучасних 

освітніх технологій при 

підготовці кваліфікованих 

робітників» 

23 квітня 
С.В. Соболєва 

(м. Черкаси) 
 

4 

Регіональний 

науково-

практичний 

семінар 

«Реалізація перспективного 

педагогічного досвіду в 

професійній підготовці 

кваліфікованих робітників» 

21 травня 
С.С. Шевчук 

(м. Одеса) 
 

5 

Регіональний 

науково-

практичний 

семінар 

«Упровадження 

інноваційних освітніх 

технологій у професійно-

практичній підготовці 

кваліфікованих робітників» 

01 жовтня 
В.І. Семілетко 

(м. Біла Церква) 
 

 

Нові грані міжнародного співробітництва: 

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 
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Співпраця із закладами вищої освіти, освітніми установами та 

громадськими організаціями в межах України: 

Назва документа 

про співпрацю 

Назва організації, установи, з 

якою здійснюється 

співробітництво 

Напрями співпраці Термін дії 

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. 

З 2019 

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. 

2014 
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6. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ 

№ 

з/п 
Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні 

Засідання 1 (січень) 

1.1. Державна стратегія реформування системи професійної 

(професійно-технічної) освіти й визначення пріоритетних 

напрямів роботи кафедри в 2020 р. 

Завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 

1.2. Затвердження плану роботи кафедри на 2020 р. В.С. Кулішов 

1.3. Про стан готовності науково-методичного забезпечення та 

електронних навчально-методичних комплексів для проведення 

занять за різними формами підвищення кваліфікації 

С.В. Соболєва 

1.4. Про перспективи зростання наукового потенціалу викладачів 

кафедри 

Завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 

Засідання 2 (лютий) 

2.1. Шляхи впровадження результатів формувального етапу 

експерименту підтеми колективної науково-дослідної роботи в 

2020 р. 

В.С. Кулішов 

2.2. Удосконалення змістового й процесуального компонентів курсів 

підвищення кваліфікації в контексті реалізації компетентністного 

підходу 

Завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 

2.3. Про перспективи здобуття міжнародних грандів науково-

педагогічними працівниками кафедри 

В.І. Семілетко 

2.4. Про напрями вдосконалення роботи куратора-тьютора С.С. Шевчук 

Засідання 3 (березень) 

3.1. Інноваційні складники в структурі регіональних науково-

практичних заходів кафедри на етапі залікової сесії КПК 

В.С. Кулішов 

3.2. Про стан підготовки наукових публікацій у вітчизняних фахових 

та періодичних виданнях, включених до наукометричних баз 

даних 

С.В. Соболєва 

3.3. Організаційно-методичні засади керованої самостійної роботи 

слухачів на дистанційному етапі підвищення кваліфікації 

В.І. Семілетко 

3.4. Стан виконання рішень Вченої ради Завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 

Засідання 4 ( квітень) 

4.1. Державна політика у сфері професійної (професійно-технічної) 

освіти  та заходи щодо її реалізації в освітньому процесі курсів 

підвищення кваліфікації педагогів ЗП(ПТ)О 

Завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко, 

науково-

педагогічні 

працівники 

4.2. Участь науково-педагогічних працівників у Всеукраїнських і 

міжнародних наукових заходах 

В.С. Кулішов 

4.3. Якість освітнього процесу на етапі настановної сесії за 

результатами відвідування (взаємовідвідування) занять науково-

педагогічних працівників кафедри 

С.С. Шевчук 
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4.4. Затвердження навчально-методичних матеріалів С.В. Соболєва 

Засідання 5 (травень) 

5.1. Про впровадження технологій ефективного навчання при 

проведенні аудиторних занять КПК 

Науково-

педагогічні 

працівники 

5.2. Напрями вдосконалення відкритого освітнього середовища 

кафедри 

Завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 

5.3. Про стан підготовки електронних видань матеріалів регіональних 

науково-практичних семінарів 

С.В. Соболєва 

В.І. Семілетко 

В.С. Кулішов   

С.С. Шевчук 

5.4. Результати впровадження варіативних спецкурсів кафедри за 

результатами зовнішнього моніторингу 

Завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 

Засідання 6 (червень) 

6.1. Стан виконання індивідуальних планів і рейтинги науково-

педагогічних працівників кафедри за І півріччя 2020 р. 

Завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко,  

науково-

педагогічні 

працівники 

6.2. Затвердження звіту про роботу кафедри за І півріччя 2020 р. Завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 

6.3. Експериментальна діяльність кафедри за результатами науково-

дослідної роботи в І півріччі 2020 р. 

Завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 

6.4. Результати проведення регіональних науково-практичних 

семінарів на базі обласних НМЦ ПТО 

Науково-

педагогічні 

працівники 

Засідання 7 (вересень) 

7.1. Про ресурс кафедри в Електронній бібліотеці НАПН України, 

індекси цитування науковців кафедри 

Науково-

педагогічні 

працівники 

7.2. Застосування електронного інформаційного ресурсу кафедри при 

проведенні практико зорієнтовних занять різних видів 

Завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 

7.3. Про доброчесність та дотримання законодавства про 

інтелектуальну власність при підготовці науково-методичних 

видань кафедри 

С.В. Соболєва 

Засідання 8 (жовтень) 

8.1. Про стан підготовки до Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Інноваційні технології при підготовці фахівців 

будівельної галузі» 

В.С. Кулішов  

С.С. Шевчук 

8.2. Встановлення міжнародних зв’язків із зарубіжними партнерами у 

галузі освітньої діяльності 

В.І. Семілетко 

8.3. Про стан підготовки наукових публікацій за матеріалами науково-

дослідної роботи 

В.С. Кулішов 

8.4. Результати і перспективи співпраці з кафедрою професійної та 

вищої освіти ДЗВО «УМО» і кафедрою професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 

національного педагогічного університетом ім. О. Довженко 

Завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 
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Засідання 9 (листопад) 

9.1. Про результати співпраці із закладами професійної (професійно-

технічної) освіти в 2020 р. згідно чинних договорів 

В.С. Кулішов 

9.2. Зовнішній моніторинг якості проведення занять та пропозиції 

щодо вдосконалення освітнього процесу КПК 

Завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 

9.3. Про рівень успішності підвищення кваліфікації слухачів по 

кафедрі у 2020 р. 

С.С. Шевчук 

Засідання 10 (грудень) 

10.1

. 

Результати роботи кафедри у 2020 р. Завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 

10.2

. 

Про виконання індивідуальних планів роботи  та визначення 

рейтингів викладачів кафедри у 2020р. 

Завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко,  

науково-

педагогічні 

працівники 

10.3

. 

Затвердження звіту про виконання формувального етапу підтеми 

науково-дослідної роботи в 2020 р.  

В.С. Кулішов 

10.4

. 

Затвердження документів із планування роботи кафедри в 2021р. Завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 

 

7. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ 

№ 
з
/п Форма підвищення професійного рівня  

Прізвище та 

ініціали 

працівника 

Строк виконання Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

     

 

8. ЗМІНИ ДО ПЛАНУ 

Дата Розділ Назва змін та доповнень 
Термін 

виконання 
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9. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЛИ РОБОТУ КАФЕДРИ 

Дата Зміст зауважень Підпис 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

10. ПІДСУМКИ  ВИКОНАННЯ ПЛАНУ 

Навчальний рік Зміст 
Підпис 

зав. кафедрою 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Обговорено та ухвалено на засіданні кафедри 

Протокол №___ від «____»_________ 2020 р. 

Завідувач кафедри   

___________________ А. Б. Єрмоленко 
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Додаток 1 
 

Календарний план виконання науково-дослідної роботи 

     

№ 

з/п 

Етапи НДР Термін  

виконання 

Виконавці 

1 2 3 4 

3 Проведення формуючого експерименту   

3.1. 

Корегування змістовних і процесуальних 

компонентів процесу підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників за інноваційними 

моделями. 

01.06.2020 р. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

МПО і СГД 

3.2. 

Підготовка науково-методичного супроводу для 

експериментальної апробації інноваційних 

моделей підвищення кваліфікації. 

01.11.2020 р. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

МПО і СГД 

3.3. 
Підготовка проміжного звіту за результатами 

виконання НДР за 2020 рік. 
31.12.2020 р. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

МПО і СГД 

3.4. 

Експериментальна апробація інноваційних 

моделей підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників . 

01.01.2020 р. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

МПО і СГД 

3.5. 

Розробка рекомендацій щодо впровадження 

інноваційних моделей підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. 

01.10.2020 р. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

МПО і СГД 

3.6. 
Підготовка проміжного звіту за результатами 

виконання НДР за 2020 р. 
31.12.2020 р. 

 

Кулішов В.С. 

4 Проведення контрольного експерименту   

4.1. 

Підготовка науково-інформаційного 

забезпечення проведення контрольного 

експерименту 

01.02.2021р. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

МПО і СГД 

4.2. Анкетування педагогічних працівників 

професійної школи  
01.09.2021 р. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

МПО і СГД 

4.3. Математично-статистичний і змістовний аналіз 

результатів контрольного експерименту. 
01.10.2021 р. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

МПО і СГД 
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№ 

з/п 

Етапи НДР Термін  

виконання 

Виконавці 

1 2 3 4 

5 Узагальнення даних та підготовка заключного 

звіту за результатами виконання НДР 
31.12.2021 р. 

 

Кулішов В.С. 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

МПО та СГД 
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Додаток 2 

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ на 2020 рік 

№ 

з/п 
Тема відкритого заняття 

Термін 

проведення 
Викладач 

1. 
ЗМ4.1.Сучасні освітні практики в 

процесі професійно-теоретичної 

підготовки (інтернет-лекція) 

червень Єрмоленко А.Б. 

2. 
ЗМ3.Дидактичне проектування 

професійно-теоретичної підготовки 

(інтернет-лекція) 

червень Семілетко В.І. 

3. 
ЗМ4.1.Сучасні освітні практики в 

процесі виробничого навчання 

(семінарське заняття) 

вересень Соболєва С.В. 

4. 
ЗМ4.1.Сучасні освітні практики в 

процесі виробничого навчання 

(семінарське заняття) 

травень Кулішов В.С. 

5. 

ЗМ3.1. Підготовка 

конкурентоспроможного фахівця в 

умовах модернізації професійної 

(ПТ) освіти (НПК) 

травень Шевчук С.С. 

 


