
ЗВІТ 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ У 2021 р. 

ПІДТЕМИ НДР КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ, ОХОРОНИ 

ПРАЦІ ТА ДИЗАЙНУ «РОЗВИТОК  ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 

 

(завідувач кафедри ІВАШЕВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, кандидат 

юридичних наук) 

 

У 2021 році науково-педагогічні працівники кафедри технологій навчання, 

охорони праці та дизайну: доцент Сахно О.В., старші викладачі Грядуща В,В., 

Денисова А.В.,  працювали над виконанням 5 етапу НДР з теми «Розвиток  цифрової 

компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій», яка є 

частиною комплексної науково-дослідної теми «Удосконалення сучасних моделей 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у контексті формування і 

розвитку компетентностей педагогів професійної освіти» Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти Університету менеджменту освіти Національної 

академії педагогічних наук України (номер державної реєстрації НДР 0117U002381, 

Дата реєстрації в УкрІНТЕІ 12.01.17, номер супровідного листа 01-02/76), 

затверджена протоколом Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» № 12 

від 21.11.2016 р. та протоколом Вченої ради Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України № 1 від 

25.01.2017 р. Термін виконання: з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2020року. 

Мета дослідження 5 (підсумково-узагальнюючого) етапу полягала у аналізі та 

узагальненні отриманих результатів експериментального етапу, перевірки 

ефективності інноваційної професійно-орієнтованої моделі розвитку цифрової 

компетентності (ЦК) педагогічних працівників ЗП(ПТ)О засобами ІКТ у системі 

підвищення кваліфікації, формування перспективних програм професійного розвитку 

та професійної поведінки педагогічних працівників в цифровому суспільстві. 

Так, науково-педагогічними працівниками кафедри аналізувалися умови 

використання розроблених спецкурсів та цифрових технологій в процесі підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у курсовий та міжкурсовий періоди, проводився 

моніторинг рівня володіння комп’ютерними технологіями, його вплив на розробку та 

використання ЕЗНП. Отримані дані дозволили сформулювати напрямки 

перспективних наукових досліджень  щодо розробки та впровадження інноваційної 

професійно-орієнтованої моделі розвитку цифрової компетентності педагогів 

професійної освіти;  є актуальною та спрямована на вдосконалення системи 

неперервної освіти педагогічних працівників. 



 Було: 

-  проаналізовано ефективність використання розроблених програм спецкурсів, 

які впроваджувалися в модуль 5 «Цифрові технології в освіті» курсів  

підвищення кваліфікації; 

- перевірено дію механізмів науково-методичного супроводу освітнього 

процесу у курсовий та міжкурсовий періоди; 

- проведено: науково-практичні конференції та семінари за проблемами 

підготовки фахівців та реалізації розробленої та впровадженої практично-орієнтованої 

моделі розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників закладів 

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

- узагальнено дані та підготовлено підсумковий звіт НДР. 

Підготовлено: 

- розділ у монографії «Інноваційні моделі підвищення кваліфікації педагогів 

професійних навчальних закладів у контексті формування та розвитку їх професійної 

компетентності»; 

- 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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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 

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 

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


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 

14. /«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. 

 

Навчальні посібники, підручники: 

15. 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» 

16. 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» 

17. 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» 

18. 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» 

19. 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. 

 

20. 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. 

 

У електронній бібліотеці НАПН України розміщено основні праці членів 

кафедри, а саме у 2021 році: 

Ресурсів - 19: 

6 ресурсів ст.викладача Грядущої В.В., 

9 ресурси ст.викладача Денисової А.В., 

1 ресурс доцента Лукіянчук А.М., 

1 ресурс доцента Івашева Є.В.  

2 ресурси доцента Сахна О.В. 

 

За рівнем завантаження – 336 раз: 

Ст викладач Денисова А.В. – 140 

Ст.викладач Грядуща В.В. – 75 

Доцент Сахно О.В.- 21 

 

За цитуванням : 

Доцент Сахно О.В. – 2  

Ст.викладач Грядуща В.В. – 2 

Ст.викладач Денисова А.В. – 1 

 

 



 

 

 



 

 



 
 

 

 



 

 

 
 



 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 


