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КАФЕДРИ

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ОСВІТИ ТА  СОЦІАЛЬНО 

ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Місія кафедри 
•Компетентнісний супровід фахового зростання 
педагога професійної освіти на всіх етапах його 
освітньо-професійної траєкторії

•Візія кафедри

•Збалансований розвиток кафедри, як 
середовища можливостей освітньо-професійного 
зростання педагогічних працівників в контексті 
підвищення кваліфікації

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, 
ПСИХОЛОГІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

•Місія кафедри 

• Професійний розвиток педагогів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти

• Візія кафедри

• Розвиток психолого-педагогічної 
компетентності та інноваційного 
потенціалу педагогів

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ 
НАВЧАННЯ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА 

ДИЗАЙНУ
Місія кафедри 

• Підготовка висококваліфікованих та
конкурентоздатних фахівців у галузі охорони
праці та дизайну, розвиток інформаційної
компетентності та компетентності з охорони
праці педагогічних працівників закладів
професійної (професійно-технічної) освіти.

•Візія кафедри
•Підготовка спеціалістів з охорони праці в
Україні, що визначає стандарти якості навчання
цих фахівців, відповідно до вимог часу, умов
ринкової економіки та європейської інтеграції
України



КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ЯК 
ФОРМА ПРОФЕСІЙНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ І 
ПАРТНЕРСТВА 

• Трансформація від 
лінійної до мережевої 
(кластерної) моделі 
безперервного 
професійного розвитку 
фахівців
• інтеграція ресурсів і 

потенціалів структурантів 
кластеру

ВІД КВАЛІФІКОВАНОГО,  
КОМПЕТЕНТНОГО 

РОБІТНИКА ДО 
МАГІСТРА 

• Безперервна 
система підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників закладів 
професійної 
(професійно-
технічної) освіти, 
фахової передвищої
освіти

ЄДИНА 
ОСВІТНЬО-ЦИФРОВА 

ЕКОСИСТЕМА 

• Поєднує 
інтелектуальний, 
науковий, професійний, 
освітній, технологічний 
потенціал суб’єктів 
мережевого освітньо-
цифрового середовища

• LMS «Профосвіта», 
інформаційно-методичний 
ресурс «Методична 
скарбничка», цифрові освітні 
курси, цифрові програмно-
методичні комплекс, 
персональні веб-ресурси 
викладачів
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АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ. 
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. 

МІЖНАРОДНЕ 
СТАЖУВАННЯ

• Краківська Академія ім. Фрича
Моджевського (Польша, м. Краків)

• Вища Школа Економіко-
Гуманітарна (Польша, м. Бельско-Бяла )

• Рar University College (Хорватія, м. Рієка)

• Juraj Dobrila University of Pula (Хорватія, 
м.Пула)

• філіал Акціонерного Товариства 
«Національного Центра Підвищення 
Кваліфікації «Өрлеу» Інституту Підвищення 
Кваліфікації Педагогічних Працівників по 
Жамбильській області (м. Тараз, Республіка 
Казахстан)

• Тбіліський центр з підготовки і 
перепідготовки водіїв автотранспорту 
(м. Тбілісі, Грузія)

• Таллінський технологічний університет 
(м.Таллін, Естонія),

• Колледж Санта Фе (США),

• Республіканський інститут професійної 
освіти (Білорусь, м. Мінськ),

• Мінський державний професійно-технічний 
коледж кулінарії (Республіка Білорусь, м. 
Мінськ)

МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ 
ПОСЛУГ ДЛЯ НАВЧАННЯ 

ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ

• Гнучке, конкурентне, 
відкрите освітнє 
середовище з 
домінуванням 
мобільних програм 
підвищення 
кваліфікації

• Освітній маркетинг у соціальній 
мережі (Social Media Marketing, SMM)

• залученням до освітнього процесу 
висококваліфікованих працівників 
виробництва та сфери послуг

• формування системи професійних 
кваліфікацій

• інформування, консультування, 
координування,

• науково-методичний супровід 
безперервного професійного розвитку 
фахівців;

• участь в атестації, акредитації, сертифікації 
навчальних закладів

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ 
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

• Студія корпоративного 
тимбілдингу

• Віртуальна школа 
педагогічного коучингу

• онлайн Академія 
цифрових технологій

• Школа лідерів професійної 
освіти
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ 

ПЕШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО ) СТУПЕНЯ

053 «Психологія» 
015 «Професійна освіта» за спеціалізаціями

Дизайн 
Охорона праці  

053 «Психологія»
073 «Менеджмент» за спеціалізаціями

Управління навчальним закладом
Адміністративний менеджмент

011 Наука про освіту (Педагогіка вищої школи)

ДРУГОГО  (МАГІСТЕРСЬКОГО ) СТУПЕНЯ

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ


