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1. ВИКОНАННЯ  ЗАПЛАНОВАНИХ  ЗАВДАНЬ  КАФЕДРИ 

за 2021 рік 

Колектив кафедри вибудовує свої пріоритети відповідно до Плану роботи 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти на 2021 рік, з 

урахуванням Стратегії розвитку БІНПО на 2020–2025 роки та у тісній взаємодії з 

іншими кафедрами і структурними підрозділами. Діяльність кафедри, реалізація її 

місії і візії 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 відповідно до організації занять за змішаною формою проведення 

підвищення кваліфікації; 

• розробка методичних рекомендацій, методичних посібників з проблем 

застосування інноваційних технологій навчання, забезпечення охорони праці та 

безпеки життєдіяльності закладів професійної освіти; 

• постійне поповнення електронних інформаційних ресурсів 

https://profosvita.org/ та http://binpo.com.ua/ за фаховим спрямуванням слухачів з 

метою професіоналізації змісту навчальних модулів; 

• успішне завершення, річний та загальний звіт за підтемою науково-дослідної 

роботи ««Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій»; 

• підготовка та організація Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції «Сучасна парадигма освіти з охорони праці» для педагогічних 

працівників закладів П(ПТ)О та ФПО; 

• проведення Регіонального науково-практичного семінару «Цифрова 

компетентність як складник розвитку професійної компетентності педагогічного 

працівника ЗП(ПТ)О» спільно із НМЦ професійно-технічної освіти у Полтавській 

області; 

• участь у наукових конференціях з питань інноваційної діяльності педагогів в 

системі професійно-технічної освіти; 

• надання науково-методичної допомоги обласним навчально-методичним 

центрам професійної освіти та закладам професійної (професійно-технічної) освіти 

України; 
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• співпраця із вітчизняними та зарубіжними навчальними закладами, 

кафедрами вищих навчальних закладів з питань апробації та впровадження у 

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. 

 



 4 

2. КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ 

Штат кафедри у 2021 року був таким: 

1 к.с-г.н., доцент, завідувач кафедри до 18.10.2021 року; 

1 к.ю.н., завідувач кафедри до 18.10.2021 року; 

1 д. т. н., доцент (1 півріччя); 

1 к. т. н., доцент (1 півріччя); 

1 к. т. н., старший викладач; 

1 старший викладач, без наукового ступеня; 

3 НПП на 0,5 ст. ставки (за зовнішнім сумісництвом); 

2 НПП на 0,5 ставки (за внутрішнім сумісництвом). 

Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено у кількості 1 ставки 

старшого лаборанта, який має вищу освіту. 

На день складання звіту всього на кафедрі працює: 5 осіб за основним місцем 

роботи, 6 осіб (по 0,5 ставки) із урахуванням внутрішнього сумісництва. 

 

Розподіл обов’язків по кафедрі: 

Сахно О.В. – завідувач кафедри (до 18.10.2021р.), к. с-г. н., доцент, 

відповідальний виконавець науково-дослідної роботи; 

Івашев Є.В. – завідувач кафедри (із 18.10.2021р.), к.ю.н.; 

Грядуща В.В. – старша викладачка, к.т.н, відповідальна за науково-

методичну роботу кафедри; 

Денисова А.В. – старша викладачка, секретарка кафедри; 

Удовик С.І. – старша лаборантка кафедри; відповідальна за розміщення 

інформації в соціальних мережах та зовнішню комунікацію. 
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Кадрове забезпечення навчального процесу кафедри у 2021 р. представлено 

таблицею 1. 

Таблиця 1 

Кадрове забезпечення навчального процесу кафедри ТНОПтаД у 2021 р. 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ініціали 
Посада 

Вчений 

ступінь, 

звання 

Науково-

педагогічний 

стаж 

Назва галузевого 

напряму 

1 2 3 4 5 6 

1. Івашев Є.В. зав. кафедри к. ю.н. 1,5 правознавство 

2. Сахно О.В. доцент к.с-г.н., доцент 17 
сільське господарство, 

фінанси 

3. Грядуща В.В. ст. викладачка к.т.н 4 інженерія 

4. Денисова А.В. ст. викладачка  18 

економічна 

кібернетика, 

підприємництво, 

менеджмент та 

маркетинг, психологія 

Сумісники 

1. Івашев Є.В. 
доцент 0,5 

ставки 
к. ю.н. 1,5 правознавство 

2. Сахно О.В. 
доцент 0,5 

ставки 
к.с-г.н., доцент 17 

сільське господарство, 

фінанси 

3. Денисова А.В. 
ст. викладачка 

0,5 ставки 
 18 

економічна 

кібернетика, 

підприємництво, 

менеджмент та 

маркетинг, психологія 

4. Удовик С.І. 
викладачка 

0,5 ставки 
 2 

освіта дорослих, 

менеджмент 
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У 2021 році навчальне навантаження штатних працівників кафедри було 

таким: 

завідувач кафедри, к. н., доцент – 300 годин; 

професор, доктор наук –450 годин; 

доцент, к. н. – 550 годин; 

старший викладач – 600 годин. 

 

У 2021 році 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 в повному обсязі заплановані на 2021 рік показники, 

у тому числі і об’єм навчального навантаження. 

 

 



2.  КЕРІВНИЦТВО ДОКТОРАНТАМИ, АСПІРАНТАМИ ТА СТАЖИСТАМИ-

ДОСЛІДНИКАМИ 

ПІП 

керівника 

Вчений ступінь, 

звання 

ПІП 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 ТНОПтаД було підготовлено відповідне навчально-

методичне забезпечення: 

1. Практичний порадник до підготовки підсумкових випускних робіт за 

програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників (категорії слухачів: 

викладачі професійно-теоретичної підготовки та майстри виробничого навчання) / 

О.В.Сахно, В.В.Грядуща, І.В.Уряднікова, С.В.Сташенко, С.І.Удовик. Біла Церква: 

БІНПО УМО, 2021. 56 с. 

2. Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій: навчальний посібник / Івашев Є.В., Сахно О.В., Грядуща В.В., Денисова 

А.В., Лукіянчук А.М., Удовик С.І. Біла Церква: БІНПО, 2021. 258 с. 

3. Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій: збірник спецкурсів / Сахно О.В., Грядуща В.В., Денисова А.В., Сташенко 

С.В. Біла Церква: БІНПО, 2021. 164 с. 

4. Просоціальне моделювання та мотиваційне консультування у роботі із 

деструктивною поведінкою учнів: Спецкурс (для слухачів підвищення кваліфікації 

категорії: педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти) / Івашев Є.В. Біла Церква: БІНПО, 2021. 75 с. 

 

3.2 За 2021 навчальний рік науково-педагогічними працівниками кафедри 

ТНОПтаД проведено: 

1. Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію з онлайн-

трансляцією «Сучасна парадигма освіти з охорони праці» на базі 

Білоцерківського інституту непевної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН 

України, м. Біла Церква Київської обл., 27 квітня 2021 року. За результатами 

якої було опубліковано збірник тез: Сучасна парадигма освіти з охорони праці: 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (27 

квітня 2021 р.) / Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 233 

с. 
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2. Регіональний науково-практичний семінар «Цифрова 

компетентність як складник розвитку професійної компетентності 

педагогічного працівника ЗП(ПТ)О», спільно із НМЦ професійно-технічної 

освіти у Полтавській області, м. Біла Церква Київської обл., м. Полтава, 06 

жовтня 2021 року. За результатами семінару було опубліковано збірник тез: 

Цифрова компетентність як складник розвитку професійної компетентності 

педагогічного працівника ЗП(ПТ)О: матеріали регіонального науково-

практичного семінару (6 жовтня 2021р.). Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» 

НАПН України, 2021. 104 с. 
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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 2021 році на кафедрі відбулося завершення виконання підтеми науково-

дослідної роботи ««Розвиток цифрової компетентності педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій». 

Відповідальний виконавець теми – Сахно О.В. – завідувач кафедри до 

18.10.2021р., к. с-г. н., доцент; 

Виконавці: 

Івашев Є.В. – к. ю. н.; 

Грядуща В.В. – к.т.н.; 

Денисова А.В. – старша викладачка. 

 

У 2021 році наукова діяльність працівників кафедри була спрямована на 

перевірку ефективності впровадженої інноваційної моделі розвитку цифрової 

компетентності педпрацівників ЗП(ПТ)О через удосконалення навчальних програм 

підвищення кваліфікації відповідно до вимог ринку праці; впровадження розроблених 

спецкурсів модуля 5 «Цифрові технології в освіті» в освітній процес підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О засобами ІКТ; виявлення та 

проектування шляхів подолання цифрового розриву професійного розвитку й 

професійних криз педагогів у результаті цифровізації освітнього процесу; 

формування програм професійного розвитку та професійної поведінки педагогічних 

працівників у цифровому суспільстві, моніторинг та аналіз ефективності проведеного 

експерименту. 

Головною метою упровадження інноваційної моделі розвитку цифрової 

компетентності педпрацівників ЗП(ПТ)О було: підвищення рівня розвитку цифрової 

компетентності слухачів курсів підвищення кваліфікації шляхом удосконалення їх 

знань і набуття ними умінь та навичок впевненого, критичного та відповідального 

використання та взаємодії із цифровими технологіями у професійній діяльності; 

побудові та реалізації індивідуальної траєкторії розвитку цифрової компетентності 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти і 

ознайомлення слухачів з основними цифровими трендами, що базуються на 
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використанні цифрових технологій, роботизації, штучному інтелекті, безпаперових 

технологіях, адитивних технологіях (3D-друк), хмарних технологіях, технологіях 

віртуальної та доповненої реальності, біометричних технологіях та технологіях 

ідентифікації. 

У контексті впровадження відкоригованого та апробованого змістового 

компоненту підвищення кваліфікації педагогів ЗП(ПТ)О було: 

- перевірено ефективність інноваційної моделі розвитку цифрової 

компетентності, як складника професійної компетентності педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О;  

- експериментально перевірено умови розвитку цифрової компетентності 

педпрацівників ЗП(ПТ)О з урахуванням сучасних вимог до особистості педагога та 

освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти;  

- здійснено аналіз та узагальнення отриманих результатів експериментальної 

перевірки. 

 

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. Заключний звіт за 

результатами виконання НДР  

01.01.-

31.12.2021 р. 
Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

ТНОПтаД 

 

Провідна тема освітнього кластеру: ««Розвиток цифрової компетентності 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (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 2021 рік 

ВИСНОВКИ 

Результати експерименту підтвердили ефективність розробленої інноваційної 

моделі розвитку цифрової компетентності в умовах професійної (професійно-

технічної) освіти: підвищився рівень цифрової компетентності педагогічних 
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працівників, упровадження новітніх освітніх підходів і технологій набуло в 

професійній діяльності системного характеру. 

Разом із викладеним, було встановлено, що удосконалена сучасна модель 

підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та 

розвитку цифрової компетентності, потребує застосування системного підходу до 

моніторингу та оцінювання задоволеності замовників освітніх послуг та ключових 

стейкхолдерів. 

Загалом під час проведення п’ятого етапу досліджень було: 

- перевірено ефективність реалізації інноваційної моделі розвитку цифрової 

компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти; 

- проаналізовано ефективність використання розроблених спецкурсів, які є 

частиною професійно-зорієнтованої моделі та впроваджувалися в модуль 5 «Цифрові 

технології в освіті» курсів підвищення кваліфікації, перевірено дію механізмів 

науково-методичного супроводу таких спецкурсів у курсовий та міжкурсовий 

періоди; 

- проведено: науково-практичний семінар щодо акутальних питань підготовки 

фахівців та реалізації розробленої і впровадженої інноваційної моделі розвитку 

цифрової компетентності педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти засобами ІКТ у освітній процес; 

- узагальнено дані та підготовлено підсумковий звіт НДР. 

У окреслений період підготовлено: 

- розділ у монографії «Інноваційні моделі підвищення кваліфікації педагогів 

професійних навчальних закладів у контексті формування та розвитку їх професійної 

компетентності»; 

- навчальний посібник: «Розвиток цифрової компетентності педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій»; 

- збірник спецкурсів «Розвиток цифрової компетентності педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій». 
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За результатами науково-дослідної роботи у поточному році, науково-

педагогічними працівниками кафедри ТНОПтаД підготовлено 36 публікацій: наукова 

продукція: монографії – 1, публікації в наукометричних виданнях (scopus або web of 

science core collection) – 1, фахові видання – 4, матеріали в збірниках наукових праць 

– 15 (у т.ч. матеріали закордонних конференцій – 4, матеріали міжнародних 

конференцій – 2, матеріали всеукраїнських конференцій – 2, матеріали регіональних 

конференцій – 5, збірники матеріалів семінарів, конференцій тощо - 2 ); виробничо-

практична продукція: збірники програм – 1, практичні порадники – 1; навчальна 

продукція: програми – 11, навчально-методичні посібники – 1, спецкурси – 1. 

Підсумково-узагальнювальний етап дослідження згідно календарного плану 

виконання НДР завершується 31.12.2021р. 

 

4.2. За матеріалами науково-дослідницької роботи були підготовлено такі 

наукові праці: 

Наукові публікації у фахових виданнях: 

1. Сахно О.В., Грядуща В.В., Денисова А.В. Розвиток цифрової компетентності 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць 

молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка. 9 (43). 2021. Пройшла рецензування та прийнята до друку. 

 

Наукові публікації в матеріалах конференцій: 

 

Закордонних 

2. Денисова А.В. Грядуща В.В. Спецкурс «Хмарні технології в освіті» як чинник 

розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Proceedings of 

the 8th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. 

Madrid, Spain. 2021. Pp. 232-238. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-

nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-

development-17-19-oktyabrya-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/ 

3. Грядуща В.В. Діджиталізація в освіті – нові виклики міжнародної співпраці (досвід 

БІНПО). Scientific Collection «InterConf», (64): with the Proceedings of the 3rd 

International Scientific and Practical Conference «Science, Education, Innovation: Topical 

https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-17-19-oktyabrya-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-17-19-oktyabrya-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-17-19-oktyabrya-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/
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Issues and Modern Aspects» (June 25-26, 2021). Tallinn, Estonia: Ühingu Teadus juhatus, 

2021. Pp. 73-78. 

 

Міжнародних 

4. Сахно О.В. Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників і 

організація дистанційного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти. Digital competence development of educators  and organization of distance 

education of professional (vocational and technical) education institutions. // ІIІ 

міжнародний науково-практичний WEB-форум «Розбудова єдиного відкритого 

інформаційного простору освіти впродовж життя» в період 25–28 травня 2021 р., 

Київ-Харків https://forumsois.uipa.edu.ua/file/2021/05/Program-WEB-Forum-2021.pdf  

5. Горлова Г.Г. Консалтинговий центр БІНПО як модель підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів П(ПТ)О в системі дистанційного навчання/ 

Міжнародна конференція з онлайн-трансляцією «Інноваційні моделі розвитку 

науковометодичної компетентності педагогів професійної і фахової передвищої 

освіти: досвід, проблеми, перспективи»/ 20 травня 2021. 

 

Усеукраїнських 

6. Грядуща В.В. Сучасні тренди цифровізації в охороні праці. Зб. матеріалів  Всеукр. 

наук.-практ. інтернет-конф. викладачів та фахівців-практиків / Білоцерківський 

інститут неперервної професійної освіти. Біла Церква: БІНПО УМО, 2021. 

7. Гермак О.Л. «Сучасний стан застосування електронних освітніх ресурсів у 

професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників» (подано до друку) 

8. Заплатинський В.М., Уряднікова І.В. Підготовка викладачів із питань 

цифровізації/Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах 

освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (2 

квітня 2021 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2021.  – С. 84-86. 

 

Регіональних 

9. Грядуща В.В. Цифровізація в сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

/«Цифрова компетентність як складник розвитку професійної компетентності 

педагогічного працівника ЗП(ПТ)О: Матеріали регіонального науково-практичного 

https://forumsois.uipa.edu.ua/file/2021/05/Program-WEB-Forum-2021.pdf
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семінару (6 жовтня 2021 р.). Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 

с. 36-39. 

10. Денисова А.В. Цифрові інструменти педагога для організації дистанційного 

навчання/«Цифрова компетентність як складник розвитку професійної 

компетентності педагогічного працівника ЗП(ПТ)О: Матеріали регіонального 

науково-практичного семінару (6 жовтня 2021 р.). Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» 

НАПН України, 2021. с. 43-47. 

11. Івашев Є.В. Цифровізація освіти – відповідь на виклики сьогодення/«Цифрова 

компетентність як складник розвитку професійної компетентності педагогічного 

працівника ЗП(ПТ)О: Матеріали регіонального науково-практичного семінару (6 

жовтня 2021 р.). Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. с 55-58. 

12. Сахно О.В. Модель розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти /«Цифрова компетентність як 

складник розвитку професійної компетентності педагогічного працівника ЗП(ПТ)О: 

Матеріали регіонального науково-практичного семінару (6 жовтня 2021 р.). Біла 

Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. с. 91-95. 

13. Удовик С. І. Формування інформаційно-цифрових компетентностей  

пeдпpaцiвникiв /«Цифрова компетентність як складник розвитку професійної 

компетентності педагогічного працівника ЗП(ПТ)О: Матеріали регіонального 

науково-практичного семінару (6 жовтня 2021 р.). Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» 

НАПН України, 2021. с. 95-99. 

 

Написання посібників, збірників 

14. Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій: навчальний посібник / Івашев Є.В., Сахно О.В., Грядуща В.В., Денисова 

А.В., Лукіянчук А.М., Удовик С.І. Біла Церква: БІНПО, 2021. 245 с. 

15. Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій: збірник спецкурсів / Сахно О.В., Грядуща В.В., Денисова А.В., Сташенко 

С.В. Біла Церква: БІНПО, 2021. 164 с. 
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Участь членів кафедри у написанні навчальних посібників, підручників: 

16. Griadushcha Vira: Digital technologies of distance education. – подано до друку у 

міжнародній монографії «Інноваційні моделі підвищення кваліфікації педагогів 

професійних навчальних закладів у контексті формування та розвитку їх професійної 

компетентності» 

17. Oleksandr Volodymyrovych Sakhno Digital competence of teacher and organization of 

distance education: principles and tools «Інноваційні моделі підвищення кваліфікації 

педагогів професійних навчальних закладів у контексті формування та розвитку їх 

професійної компетентності». 

18. Olga Leonidіvna Нermak Author's method of application of electronic educational 

resources on teaching professional disciplines of energy profile in vocational education 

institutions «Інноваційні моделі підвищення кваліфікації педагогів професійних 

навчальних закладів у контексті формування та розвитку їх професійної 

компетентності». 

19. Anna Grigoryevna Gorlova BICPE Consulting Center as a refresher training model for 

pedagogical staff of P(PT)E institutions in a distance learning system «Інноваційні моделі 

підвищення кваліфікації педагогів професійних навчальних закладів у контексті 

формування та розвитку їх професійної компетентності» 
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5. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

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

педагогічних працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти») 

 

Протягом 2021 року науково-педагогічні працівники кафедри займалися 

наступними видами організаційної роботи: 

- брали участь у роботі Вченої Ради ДЗВО «УМО» та БІНПО: виступали з 

доповідями, готували довідки, обговорювали поточні справи; 

- брали участь в засіданнях кафедри, подавали пропозиції, обговорювали 

поточні питання; 

- надавали консультації, методичну допомогу з розвитку цифрової 

компетентності педагогічних працівників 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 реалізації Концепції реалізації державної 

політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна 

(професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року в Україні; 

- проводили профорієнтаційну роботу; 

- проводили співбесіди та обговорювали зі слухачами актуальні проблеми 

вдосконалення підготовки кваліфікованих робітників в системі професійної освіти. 

В мережі facebook на сторінці кафедри ТНОПтаД 

https://www.facebook.com/tehnologydesign розміщено більше 45 публікацій. 

За звітний період було оновлено договори про співпрацю із такими начальними 

закладами: 

1) Міжнародне співробітництво: 

№ 

з/п 

Назва документа 

про співпрацю 

Назва організації, 

установи, з якою 

здійснюється 

співробітництво 

Напрями співпраці Термін 

дії 

1. Угода про 

міжнародну 

співпрацю (від 

26.06.2021р.) 

Варненський вільний 

університет імені 

Чорноризця Храбра 

(Болгарія) 

 Організація міжнародного 

академічного обміну; 

 розробка та впровадження 

спільних освітніх програм; 

 спільні дослідження; 

 реалізація інших спільних 

проєктів у галузі освіти, 

науки та публікацій. 

2026 

2. Угода про 

міжнародну 

співпрацю (від 

02.10.2020р.) 

Пульський 

університет імені 

Юрая Добріле 

(Республіка Хорватія) 

2025 

 



 17 

2) Співпраця із закладами вищої освіти, освітніми установами та 

громадськими організаціями в межах України: 

№ 

з/п 

Назва 

документа 

про 

співпрацю 

Назва організації, 

установи, з якою 

здійснюється 

співробітництво 

Напрями співпраці Термін 

дії 

1. Договір про 

надання 

освітніх послуг 

(№5/18-01-06 

від 

16.12.2019р.) 

Черкаський 

національний 

університет імені 

Богдана 

Хмельницького 

 навчання фахівців (підготовка, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації кадрів); 

 апробація наукових результатів, 

поширення найкращих освітніх 

практик; 

2023 

2. Договір про 

співпрацю 

(№27/д від 

17.02.2020р.) 

ДНЗ «Арбузинський 

професійний 

аграрний ліцей» 

 апробація наукових результатів, 

поширення найкращих освітніх 

практик; 

 науково-методичний, 

організаційний, інформаційно-

комунікаційний супровід 

професійного розвитку фахівців 

в освітніх моделях курсів 

підвищення кваліфікації; 

 розроблення та апробація 

варіативних освітніх моделей 

навчання фахівців із 

урахуванням запитів і потреб 

замовників освітніх послуг; 

 надання консультативної, 

дорадницької, супервізорської 

допомоги шляхом проведення 

внутрішньоорганізаційних, 

змішаних та міжорганізаційних 

форм організації роботи; 

 організації мережевої взаємодії, 

обміну досвідом, навчання і 

співнавчання 

 

3. Договір про 

співпрацю 

(№48/д від 

06.03.2020р.) 

ДНЗ 

«Сєвєродонецьке 

вище професійне 

училище» 

2023 

4. Договір про 

співпрацю 

(№33/д від 

17.02.2020р.) 

ДНЗ 

«Первомайський 

професійний 

промисловий ліцей» 

2023 

5. Договір про 

співпрацю 

(№35/д від 

18.02.2020р.) 

ДНЗ «Вище 

професійне училище 

№17 м.Генічеськ» 

2023 

6. Договір про 

співпрацю 

(№10/д від 

03.02.2020р.) 

Баранівський 

професійний ліцей 

2023 

7. Договір про 

співпрацю (від 

03.03.2020р.) 

ДПТНЗ 

«Криворізький 

професійний 

гірничо-

електромеханічний 

ліцей» 

 

8. Договір про 

співпрацю 

(№55/д від 

06.03.2020р.) 

ДПТНЗ 

«Професійний 

аграрний ліцей» 

м.Кобеляки 

2023 
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Напрям партнерства Партнери Індикатор успіху Очікуваний результат 

професійна 

комунікація та 

наукова 

співпраця 

Вище училище 

менеджменту 

(м. Варна, Болгарія) 

Договір № 05А/Д від 

29.06.2021 р.  

 вивчення 

зарубіжної 

практики в 

сфері освіти та 

обмін 

перспективним 

педагогічним 

досвідом; 

 

 упроваджен

ня 

перспективних 

інновацій та 

технологій в 

освітній процес 

курсів 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

 організація 

спільних заходів з 

науково-дослідної 

роботи кафедри; 

 

 упровадження 

сучасних 

технологій у 

професійну 

підготовку 

фахівців; 

 

 проведення 

спільних науково-

методичних та 

науково-практичних 

заходів з проблем 

упровадження 

інноваційних 

технологій у 

професійну 

підготовку 

кваліфікованих 

робітників 

Медичний коледж 

Медичного 

університету "Проф. 

д-р Параскев 

Стоянов"(м. Варна, 

Болгарія) 

Договір № 05Б/Д від 

29.06.2021 р. 

Коледж туризму 

Економічного 

університету 

(м. Варна, Болгарія) 

Договір № 05В/Д від 

29.06.2021 р. 

Коледж«Михай 

Емінеску» (м. Сороки, 

Республіка Молдова) 

Ассоциация 

международного 

обучения и 

стажировки (г. Варна, 

Республика Болгария) 

Центр міжнародних 

освітніх проєктів у 

Німеччині 

(м. Білефельд, 

Німеччина) 

Центр міжнародних 

освітніх проєктів 

(м. Краків, Польща) 
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5.1. Основні заходи, організовані викладачами кафедри 

У 2021 року згідно плану роботи кафедри проведено організовано і проведено 2 

масових науково-практичні заходи: 

№ Види робіт Тема Виконавець 
Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

1 

Усеукраїнська 

науково-

практична 

інтернет-

конференція 

«Сучасна 

парадигма освіти з 

охорони праці» 

О.В. Сахно,  

к. с-г. н., доц. 

27 квітня 

2021 року 
виконано 

2 

Регіональний 

науково-

практичний 

семінар 

«Цифрова 

компетентність як 

складник розвитку 

професійної 

компетентності 

педагогічного 

працівника 

ЗП(ПТ)О» 

О.В. Сахно,  

к. с-г. н., доц. 

6 жовтня 

2021 року 

(м. Полтава) 

виконано 

За результатами науково-практичних семінарів підготовлено 2 електронні 

збірники матеріалів, які розміщено у електронній бібліотеці НАПН України. 

 

5.2. Заходи, у яких взяли участь викладачі кафедри: 

1. «Оnline Академія цифрових технологій», модератор доцент Сахно О.В. 

Засідання Тема Термін Модератор 

Засідання 1 Цифрова освіта дорослих у контексті 

суспільних викликів 

14.01.2021 Доцент 

С.А. Жуковська 

Засідання 2 Інтеграція хмарних сервісів та Office 

365 у дистанційний курс 

11.02.2021 Доцент 

О.О. Самойленко 

Засідання 3 Використання технологій 

дистанційного навчання у освітньому 

процесі 

14.05.2021 Доцент 

В.В. Грядуща 

Засідання 4 Інформаційно-ресурсне забезпечення 

освітнього процесу в умовах 

діджиталізації 

11.11.2021 Доцент 

О.В. Сахно 
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6. ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ ТА РЕЙТИНГ НПП КАФЕДРИ 

№ ПІБ ІКРО МІСЦЕ 

1 Івашев Євгеній 

Володимирович 

1,05 4 

2 Сахно 

Олександр 

Володимирович 

1,13 3 

3 Грядуща Віра 

Володимирівна 

1,3 1 

4 Денисова 

Анастасія 

Володимирівна 

1,2 2 

5 Удовик 

Світлана 

Іванівна 

1,04 5 

Середній показник ІКРО по кафедрі ТНОПтаД – 1,14 

 

Цільові показники НПП Кафедри ТНОПтаД 
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1.  зав. каф. Івашев Євгеній 

Володимирович 

    2 1 3  

2.  доц. Сахно Олександр 

Володимирович 

  2 1 5 1 5 1 

3.  ст.викл. Грядуща Віра 

Володимирівна 

1 1 2 3 7 1 1 3 

4.  ст. викл. Денисова 

Анастасія 

Володимирівна 

1  1 4 3 1 3 2 

5.  викл. Удовик Світлана 

Іванівна 

  1  2 1  1 

 Кафедра ТНОП та Д 1 1 2 4 19 1 12 5 
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Завідувач кафедри Івашев Є.В. 

Показник Вересень-

грудень 2021 

Тези (міжнародні конференції) 1 

Тези (регіональні семінари) 1 

Спецкурс 1 

Посібники (співавторство) 1 

Робочі навчальні програми 3 

Доцент Сахно О.В. 

Показник 2021 

Фахові видання 1 

Тези (міжнародні конференції) 1 

Тези (всеукраїнські конференції) 3 

Тези (регіональні семінари) 1 

Стажування, у тому числі міжнародне 1 

Посібники (співавторство) 1 

Збірник спецкурсів (співавторство) 1 

Практичний порадник (співавторство) 1 

Робочі навчальні програми 5 

Старша викладачка Грядуща В.В. 

Показник 2021 

Публікації в наукометричних виданнях 1 

Колективна монографія 1 

Фахові видання 3 

Тези (закордонні конференції) 4 

Тези (міжнародні конференції) 1 

Тези (всеукраїнські конференції) 1 
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Тези (регіональні семінари) 1 

Стажування, у тому числі міжнародне 3 

Посібники (співавторство) 1 

Збірник спецкурсів (співавторство) 1 

Практичний порадник (співавторство) 1 

Робочі навчальні програми 1 

Старша викладачка Денисова А.В. 

Показник 2021 

Колективна монографія 1 

Фахові видання 4 

Тези (міжнародні конференції) 2 

Тези (регіональні семінари) 1 

Стажування, у тому числі міжнародне 1 

Підвищення кваліфікації 1 

Посібники (співавторство) 1 

Збірник спецкурсів (співавторство) 1 

Робочі навчальні програми 3 

Викладачка Удовик С.І. 

Показник 2021 

Тези (міжнародні конференції) 1 

Тези (регіональні семінари) 1 

Стажування, у тому числі міжнародне 1 

Участь у міжнародній виставці 1 

Посібники (співавторство) 1 

Практичний порадник (співавторство) 1 
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7. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ 

Протягом 2021 року було проведено 11 засідань кафедри, на яких розглядались 

питання, що відповідають плану роботи кафедри ТНОПтаД. Обговорювалися питання 

щодо вдосконалення навчального процесу, виконання НДР викладачами кафедри, 

розробку електронних навчально-методичних комплексів, виконання індивідуальних 

планів викладачами кафедри, видання публікацій, організації Регіонального навчально-

практичного семінару, Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, стан 

дисципліни на кафедрі тощо. 

№ 

з/п  

Основні питання, що виносяться на обговорення  Відповідальні  

Засідання 1 (січень) 

1.  Затвердження індивідуальних планів роботи 

науково-педагогічних працівників  

Завідувач кафедри 

О.В. Сахно,  

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2.  Науково-методичне забезпечення організації 

освітнього процесу за різними формами і 

моделями навчання: стан, проблеми, 

перспективи. Затвердження робочих навчальних 

програм  

Завідувач кафедри 

О.В. Сахно  

3.  Затвердження плану роботи кафедри на 2021 рік  Завідувач кафедри 

О.В. Сахно  

4.  Про організацію профорієнтаційної роботи 

працівників кафедри в 2021 р.  

Завідувач кафедри 

О.В. Сахно  

С.І. Удовик  

5 Стан і перспективи наукових публікацій 

науково-педагогічними працівниками 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

Засідання 2 (лютий) 

1.  Хід і проміжні результати контрольного етапу 

експерименту підтеми колективної науково-

дослідної роботи в 2021 р.  

Завідувач кафедри 

О.В. Сахно,  

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2. Стан та навчально-методичне наповнення 

освітньої платформи «Профосвіта». 

Завідувач кафедри 

О.В. Сахно,  

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

3. Про змістовне наповнення сайту кафедри та 

висвітлення діяльності кафедри в освітньому 

просторі ДЗВО «УМО», БІНПО. 

Завідувач кафедри 

О.В. Сахно,  

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

Засідання 3 (березень) 

1.  Внутрішній моніторинг забезпечення якості 

освітнього процесу за дистанційною формою 

навчання на КПК 

Завідувач кафедри 

О.В.Сахно  

2.  Про стан підготовки наукових публікацій у Завідувач кафедри 
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вітчизняних фахових та періодичних виданнях, 

включених до наукометричних баз даних 

О.В. Сахно,  

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

3. Про організацію та проведення Усеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції до 

Дня охорони праці "Сучасна парадигма освіти з 

охорони праці " 

Завідувач кафедри 

О.В. Сахно  

проф. Н.А. Бородіна 

доц. І.А.Уряднікова 

доц. Грядуща В.В. 

Засідання 4 (квітень) 

1.  Про науково-методичний рівень проведення 

занять викладачами кафедри (за результатами 

взаємовідвідування занять) 

Завідувач кафедри 

О.В.Сахно  

2.  Про діяльність оnline Академії цифрових 

технологій 

 

Завідувач кафедри 

О.В. Сахно,  

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

Засідання 5 (травень) 

1.  Затвердження змін в індивідуальних планах 

роботи науково-педагогічних працівників 

кафедри  

Завідувач кафедри 

О.В.Сахно  

2.  Аналіз виконання підтеми науково-дослідної 
роботи інституту «Розвиток цифрової 
компетентності педагогічних працівників 
професійних навчальних закладів засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій» 

Завідувач кафедри 

О.В. Сахно,  

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

3. Про публікації та стан підготовки електронних 

видань матеріалів конференцій та регіональних 

науково-практичних семінарів 

Завідувач кафедри 

О.В. Сахно,  

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

Засідання 6 (червень) 

1.  Затвердження звітів про роботу викладачів 

кафедри та їх рейтингу за І півріччя 2021 року.  

Завідувач кафедри 

О.В. Сахно,  

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2.  Затвердження звіту роботи кафедри в І півріччі 

2021 р. Рейтинг науково-педагогічних 

працівників. Цільові показники кафедри. 

Завідувач кафедри 

О.В. Сахно,  

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

3. Про стан профорієнтаційної роботи НПП 

кафедри 

Завідувач кафедри 

О.В. Сахно,  

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

Засідання 7 (вересень) 

1.  Про ресурс кафедри в Електронній бібліотеці 

НАПН України, індекси цитування науковців 

кафедри 

Завідувач кафедри 

О.В.Сахно  

2. Про стан та перспективи розширення зв’язків із Завідувач кафедри 
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замовниками освітніх послуг та закордонними 

партнерами 

О.В. Сахно,  

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

3. Затвердження змін в індивідуальних планах 

роботи науково-педагогічних працівників 

кафедри  

Завідувач кафедри 

О.В.Сахно  

Засідання 8 (жовтень) 

1.  Про стан підготовки наукових публікацій за 

матеріалами науково-дослідної роботи 

Завідувач кафедри 

О.В. Сахно,  

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2.  Аналіз взаємовідвідування занять науково-

педагогічних працівників кафедри  

Завідувач кафедри  

О.В.Сахно  

3.  Спільне засідання кафедри ПП та М та кафедри 

ТНОП та Д.  

Застосування інноваційних технологій навчання 

в умовах діджиталізації освіти 

В.Є. Харагірло 

О.В. Сахно 

 

Засідання 9 (листопад) 

1.  Про рекомендацію до розгляду Вченою Радою 

БІНПО навчально-методичних видань, 

підготовлених науково-педагогічними 

працівниками кафедри 

Науково-педагогічні 

працівники 

2. Внутрішній моніторинг якості проведення 

занять та пропозиції щодо вдосконалення 

освітнього процесу КПК 

Завідувач кафедри 

Є.В. Івашев 

3 Про стан виконання підтеми науково-дослідної 

роботи кафедри. 

Завідувач кафедри 

О.В.Сахно 

Засідання 10 (грудень) 

1.  Затвердження звітів про роботу науково-

педагогічних працівників кафедри та виведення 

рейтингу за 2021 р.  

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2.  Затвердження звіту про роботу кафедри в 2021р.  

 

Рейтинг науково-педагогічних працівників. 

Цільові показники кафедриу 2021 році. 

Завідувач кафедри  

Є.В.Івашев,  

науково-педагогічні 

працівники  

3.  Затвердження звіту з підтеми науково-дослідної 

роботи інституту за 2021 рік  

Завідувач кафедри  

Є.В.Івашев,  

науково-педагогічні 

працівники  

4.  Розподіл навчального навантаження науково-

педагогічних працівників кафедри на 2022 рік  

Завідувач кафедри  

Є.В.Івашев,  

науково-педагогічні 

працівники  

5.  Про затвердження робочих навчальних програм  Завідувач кафедри  

Є.В.Івашев,  
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науково-педагогічні 

працівники  

6.  Затвердження плану роботи кафедри на 2022 рік  Науково-педагогічні 

працівники  
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8. ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ 

 
Науково-

педагогічний 

працівник 

Категорія слухачів 
Дата та форма 

заняття 
Тема заняття 

Грядуща В.В., 

к.т.н., проф. 

Майстри 

виробничого 

навчання 

23 вересня 2021 року 

о 13-30 в он-лайн 

режимі на платформі 

Microsoft Teams 

«Електронні освітні 

ресурси» (ЗМ 5 «Цифрові 

технології в закладі 

професійної (професійно-

технічної) освіти) 

 


