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ВІЗИТІВКА КАФЕДРИ 

 

 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА 

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 

завідувач кафедри – ЄРМОЛЕНКО Андрій Борисович, 

кандидат політичних наук, доцент 

 

е-mail: binpomethodica@ukr.net 

фейсбук: https://www.facebook.com/binpomethodica/ 

адреса сторінки кафедри в Електронній бібліотеці НАПН 

України: https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/dvemh/ 

 

Місія кафедри: 

Науково-методичний супровід розвитку фахової компетентності педагога 

професійної освіти для навчання впродовж життя 

 

Візія кафедри: 

Команда однодумців, яка характеризується інноваційною освітою, постійним 

професійним зростанням, є кластером науково-методичної компетентності і 

соціокультурного розвитку педагогічних працівників освітньо-професійного 

середовища Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти. 

 

Цінності кафедри: 

• безперервний професійний розвиток і саморозвиток творчої індивідуальності 

педагога; 

• академічна свобода і доброчесність; 

• професійна та загальнолюдська культура; 

• емпатія; 

• професійна довіра. 

 

ЗАВДАННЯ  КАФЕДРИ  на  2022 р. 

Кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін 

(Кафедра) є структурним підрозділом Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти (Інститут). Колектив кафедри вибудовує свої пріоритети 

відповідно до Плану роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти на 2022 рік, з урахуванням Стратегії розвитку БІНПО на 2020–2025 роки. 

Компетентнісний розвиток слухачів, зокрема науково-методичної компетентності, 

реалізовується через потенціал кафедри шляхом формальної, неформальної та 

інформальної освіти. Здійснюючи мету Концепції реалізації державної політики у 

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

технічна) освіта” на період до 2027 року, науково-педагогічні працівники кафедри 

mailto:binpomethodica@ukr.net
https://www.facebook.com/binpomethodica/
https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/dvemh/
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спрямовують свої зусилля на забезпечення якості професійної освіти шляхом 

модернізації освітнього середовища, що забезпечує інноваційність, доступність, 

прозорість, гнучкість і відкритість освітнього процесу. Поряд з цим, продовжуємо 

удосконалювати систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників із 

залученням до освітнього процесу висококваліфікованих фахівців професійної освіти 

та стейголдерів. Підготовлена НПП кафедри науково-, навчально-методична, 

навчальна, довідкова та інша продукція сприяє впровадженню дидактичних інновацій 

(моделей, методик, технологій тощо) в освітній процес закладів професійної освіти. 

На даному етапі колектив кафедри ґрунтовно опрацьовує теоретичні та методичні 

засади викладання, здійснює пошук оптимальних моделей ефективного застосування 

змішаного навчання. 

Колектив кафедри вибудовує свої пріоритети з урахуванням реалізації стратегії 

Інституту та у тісній взаємодії з іншими кафедрами, структурними підрозділами. 

Діяльність кафедри, реалізація її місії здійснюється на засадах кластерного підходу 

як основної форми взаємодії і партнерства між усіма учасниками освітнього кластеру 

за завданнями: 

• проєктування змісту підвищення кваліфікації з урахуванням навчальних 

потреб слухачів та вимог національного соціокультурного простору; 

• 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 

методики професійного навчання та впровадження інноваційних технологій у 

професійну діяльність фахівців професійних навчальних закладів; 

• постійне поповнення електронних інформаційних ресурсів 

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

метою професіоналізації змісту навчальних модулів; 

• науковий пошук розв’язання проблемних питань розвитку науково-

методичної компетентності педагогічних працівників професійної освіти; 

• підготовка та організація Усеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції «Інноваційні технології при підготовці фахівців сфери послуг та 

народних ремесел» для педагогічних працівників закладів П(ПТ)О та ФПО; 

• проведення Регіонального науково-практичного семінару за темою 

«Удосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу в умовах 

реформування професійної освіти»; 

• участь у наукових конференціях з питань інноваційної діяльності педагогів в 

системі професійно-технічної освіти; 
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• надання науково-методичної допомоги обласним навчально-методичним 

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

України; 

• 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. 
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1. ДОВІДКА  ПРО  КАФЕДРУ 

1.1 Штат науково-педагогічного персоналу кафедри на навчальний рік 

затверджено у кількості 13 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 

18 13 2 5 6 - 5 1 2 2 - 

 

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

старшого лаборанта, який має вищу освіту. 

 

У момент складання плану роботи кафедри складає: 

1 к. політ. н., доцент, завідувач кафедри; 

1 д. філ. н., професор; 

1 к. пед. н., доцент; 

1 старший викладач, без наукового ступеня; 

1 к. пед. н., доцент (0,5 ст. ставки за внутрішнім сумісництвом); 

1 к. пед. н., доцент (0,5 ст. ставки за зовнішнім сумісництвом); 

2 ст. викладач (0,5 ставки за внутрішнім сумісництвом). 

 

 

1.3. У 2022 році навчальне навантаження штатних працівників кафедри 

заплановано: 

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

професор, доктор наук– навчальне навантаження - 450 годин; 

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; 

Мандрагеля В.А. – д. філософ. н, професор, заступник завідувача кафедри, 

відповідальний за науково-видавничу роботу кафедри; 

Кучерак І.В. – к. пед. н., доцент, відповідальна за ПР-діяльність кафедри та 

представлення науково-педагогічних працівників кафедри в 

електронних наукових репозиторіях; 

Шевчук С. С. – старший викладач, секретар кафедри; 
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Качур Л.О. – старший лаборант кафедри; відповідальний за розміщення 

інформації в соціальних мережах та зовнішню комунікацію 

 

 

Кадрове забезпечення навчального процесу кафедри на початок 2022 р. 

представлено таблицею 1. 

Таблиця 1 

Кадрове забезпечення навчального процесу кафедри МПО та СГД у 2022 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 
14 

освіта дорослих. 

будівництво. 

2. Мандрагеля В.А. професор 
д.ф.н, 

проф. 
30 

філософія освіти. 

інженерія 

3. Кучерак І.В. доцент к.пед.н 9 народні ремесла 

4. Шевчук С. С. ст. викладач − 37 металургія 

Сумісники 

1. Масліч С.В. 
доцент 0,5 

ставки 

к. пед. н.,  

 
27 сфера послуг 

2. Набок М.В. 
доцент 0,5 

ставки 

к. пед. н.,  

доцент 
20 

добувна 

промисловість 

3. Кулішов В. С. 
доцент 0,5 

ставки 

к. пед. н, 

доцент 
9 транспортна галузь 

4. Щипська Т.П. 
ст. викладач 

0,5 ставки 
_ 20 швейна галузь 

5. Петрушак О. М. 
ст. викладач 

0,5 ставки 
− 1/20 художні промисли 
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1.4. Обсяг навчальної роботи кафедри  на 2022  навчальний рік складає 5447,09 год.,  із  них: 

  

Категорія слухачів 
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о
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У
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о
г
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1. Старші майстри  

(заочна форма) 

26 1 16 2 12 2     4     60 8,58   88,58 

2. Старші майстри  

(очно-дистанційна форма) 

55 2 16 2 12 2     4 4 2 126 18,15   170,15 

3. Викладачі професійно-теоретичної 

підготовки (очна форма) 

27 1 24 2 14 4   4 8           32,00 

4. Викладачі професійно-теоретичної 

підготовки (заочна форма) 

269 9 162 18 72 18 18 36 36     408 88,77   694,77 

5. Викладачі професійно-теоретичної 

підготовки (очно-дистанційна форма) 

465 16 288 32 128 32 32 64 64 64 32 660 153,4

5 

  1261,4

5 

7. Майстри виробничого навчання  

(заочна форма) 

355 13 234 26 104 26 26 52 52     540 117,1

5 

  943,15 

8. Майстри виробничого навчання 

(очно-дистанційна форма) 

803 26 468 52 208 52 52 104 104 104 52 126

4 

264,9

9 

  2256,9

9 

Усього 2000 68 1208 134 550 136 128 260 272 172 86 3058 651,09 0 5447,09 

 



Завдання освітнього кластеру 

• модернізація змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

професійної освіти на засадах компетентнісного підходу; 

• створення освітнього середовища, що забезпечує інноваційність, 

доступність, прозорість, гнучкість і відкритість освітнього процесу; 

• підвищення ефективності освітнього процесу та вдосконалення науково-

методичного супроводу розвитку фахової компетентності фахівців шляхом 

розроблення та впровадження інноваційних методик, технологій, методів навчання; 

• оновлення змісту та підготовка робочих навчальних програм до змістових 

модулів кафедри; 

• розробка навчально-методичного забезпечення з проблем дидактики 

професійної освіти та впровадження інноваційних технологій у професійну діяльність 

фахівців закладів професійної освіти; 

• підготовка науково-практичних заходів з питань професійної підготовки 

конкурентоздатних фахівців в умовах реформування професійної освіти; 

• удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

професійної освіти із залученням до освітнього процесу висококваліфікованих 

працівників виробництва і сфери послуг. 

• надання науково-методичної допомоги обласним навчально-методичним 

центрам та закладам професійної освіти України; 

• співпраця із вітчизняними та зарубіжними  закладами освіти, кафедрами 

закладів вищої освіти з питань апробації та впровадження у професійну підготовку 

інноваційних технологій навчання. 

 

Розроблено три освітньо-професійної програми для категорій слухачів: 

• старші майстри закладів професійної освіти; 

• майстри виробничого навчання закладів професійної освіти; 

• викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної освіти; 

• персонал, який залучається до професійного навчання на виробництві. 

Підготовлено робочі навчальні програми одинадцяти змістових модулів та 

сімнадцяти спецкурсів. 

 

Ризики для реалізації освітнього кластеру 

Зовнішні ризики: 

Нормативно-правові: 

• несформованість законодавчо-нормативної бази ПО; 

• централізована та бюрократизована система управління у сфері професійної 

освіти; 

• недостатній обсяг фінансування професійної освіти; 

• відсутність системи професійних кваліфікацій та єдиного освітнього 

середовища професійної освіти; 

• недостатня співпраця закладів професійної освіти з роботодавцями та бізнес-

партнерами; 

• недостатній моніторинг регіонального ринку праці щодо затребуваних 

спеціальностей, кваліфікації, компетентностей. 

Операційно-технологічні: 
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• конкуренція на ринку освітніх послуг у системі підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників ЗПО; 

• втрата привабливості та престижності робітничих професій; 

• зниження соціального статусу педагогічних працівників закладів 

професійної освіти; 

• застаріла матеріально-технічна база закладів професійної освіти; 

• невідповідність змісту освіти і методики викладання вимогам сучасного 

ринку праці та потребам сучасного фахівця. 

 

Внутрішні ризики: 

Нормативно-правові: 

• відсутність кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників ЗПО. 

Навчально-методичні: 

• обмежені можливості науково-методичного забезпечення підвищення 

кваліфікації за галузевим спрямуванням; 

• не всі науково-педагогічні працівники мають досвід роботи в закладах ПО; 

• недостатній рівень упровадження інноваційних методик, технологій в 

освітній процес підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗПО; 

• недостатній рівень розвитку цифрової компетентності педагогів ЗПО. 

Програмно-технічні: 

• обмеженість матеріально-технічного та програмного забезпечення для 

створення відкритого освітнього середовища кафедри за професійною спрямованістю 

ЗПО. 

Організаційні: 

• низька соціально-економічна мотивація педагогічних працівників до 

професійного саморозвитку; 

• відсутність необхідного фінансування програм, проєктів тощо. 
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1.5 SWOT-АНАЛІЗ діяльності кафедри 

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ 

• згуртованість команди кафедри; 

• готовність викладачів працювати за 

всіма перспективними моделями 

підвищення кваліфікації; 

• зростання публікаційної активності 

науково-педагогічних працівників 

кафедри (безпосередньо у виданнях 

Scopus та Web of Science); 

• збільшення кількості навчально-

методичної продукції за провідними 

напрямами роботи кафедри; 

• достатньо високий професійний 

рівень науково-педагогічних 

працівників; 

• високий рівень академічної 

мобільності 

• плинність кадрів; 

• не збалансована система взаємодії і 

виконання завдань НПП кафедри; 

• 33 % викладачів кафедри володіють 

досвідом викладання та практичним 

досвідом методики професійної освіти; 

• у сфері методичної роботи не всі 

науково-педагогічні працівники мають 

методичні розробки за напрямом 

діяльності кафедри; 

• недостатнє науково-методичне 

забезпечення освітнього процесу, що 

відповідає запитам замовників освітніх 

послуг та ринку праці; 

• недостатньо активне використання 

цифрового потенціалу кафедри для 

представлення в медіапросторі, 

соціальних мережах тощо; 

• відсутність участі кафедри в 

грантових проєктах 

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ 

• співпраця із роботодавцями, 

підприємствами у сфері будівництва та 

інфраструктури України; 

• налагоджена комунікація із 

представниками структурних 

підрозділів НАПН України, Державної 

служби якості освіти України та МОН 

України; 

• освоєння можливих і 

перспективних технологій та форм 

змішаного навчання для підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників; 

• система партнерських зв’язків з 

кафедрами-лідерами вітчизняного 

науково-освітнього простору; 

• оновлення складу кафедри, що 

відповідають її профілю. 

• відсутність нормативно-правової 

бази ПО; 

• відсутність нормативно-правового 

регулювання та методичного супроводу 

змішаного навчання; 

• посилення конкуренції на ринку 

освітніх послуг 
 

ВИСНОВОК: ініціативна та цілеспрямована робота колективу кафедри у 2022 

році використовуючи потенціал та сильні сторони над реалізацією 

можливостей, дозволить мінімізувати загрози і ліквідувати слабкі сторони.  
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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. 

Перероблення 

(удосконалення) робочих 

навчальних програм 

змістових навчальних 

модулів: 

  січень  

 ЗМ.3.1. «Дидактика 

професійної освіти» (для всіх 

категорій) 

Рукопис 1 д. а. Шевчук С.С.   

 

ЗМ. 3.2. «Дидактика 

професійної освіти: 

практико-зорієнтований 

аспект» (викладачі) 

«Дидактика професійної 

освіти в умовах 

виробництва: практико-

зорієнтований аспект» 

(майстри в/н) 

Рукопис 1 д. а. Шевчук С.С.   

 

ЗМ. 4.1«Сучасні освітні 

практики в процесі 

професійно-теоретичної 

підготовки» (викладачі) 

«Сучасні освітні практики в 

процесі виробничого 

навчання» (майстри в/н) 

Рукопис 1 д. а. Кучерак І.В.   

 

НМ 3, НМ 4, ЗМ 7.1 для 

підвищення кваліфікації 

старших майстрів за різними 

формами навчання 

Рукопис 1,5 д. а. Єрмоленко А.Б.   
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НМ 3, НМ 4 для підвищення 

кваліфікації для персоналу, 

який залучається до 

професійного навчання на 

виробництві за очною 

формою навчання 

Рукопис 1 д. а. Кулішов В.С.   

 

«Інтерактивні методики 

навчання в професійній 

діяльності педагога ФПО» 

(для всіх категорій 

педагогічних працівників 

ЗФПО) 

Рукопис 1 д. а. Єрмоленко А.Б.   

2. 

Розробка робочої навчальної 

програми спецкурсу: 

«Причини і тенденції 

трансформації світового, 

європейського та 

вітчизняного ринку праці» 

Рукопис 0,5 д.а. Мандрагеля В.А. січень  

3. 

Розробка робочої навчальної 

програми спецкурсу: 

«Підготовка педагогічних 

працівників до створення 

інклюзивного освітнього 

середовища в закладі 

професійної освіти» 

Рукопис 1 д.а. Кучерак І.В. січень  

4. 

Розробка робочої навчальної 

програми спецкурсу: 

«Методика організації і 

проведення занять за 

дистанційною і змішаною 

формами навчання» 

Рукопис 1 д.а. Масліч С.В. січень  

5. 

Розробка робочої навчальної 

програми семінарського 

заняття: «Методика 

організації та проведення 

занять за змішаною формою 

навчання» 

Рукопис 0,5 д.а. Масліч С.В. січень  

6. 

Розроблення (удосконалення) 

дидактичних матеріалів до 

занять (схем, діаграм, слайдів 

тощо) та методичного 

забезпечення дистанційних 

курсів. 

схеми, діаграми, 

слайди тощо 

Всі НПП 

кафедри 
січень  
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4. НАУКОВА РОБОТА 
 

№ 

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      

2      

4.1 Наукова інфраструктура: 

Експериментальну базу для проведення науково-дослідної роботи кафедри 

складають шість закладів професійної (професійно-технічної) освіти: 

1. ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг». 

2. ДНЗ «Дніпровський центр професійної освіти», м. Дніпро. 

3. ДНЗ «ПТУ 26», м. Кременчук,  Полтавська обл. 

4. ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну». 

5. Регіональний центр професійно-технічної освіти, м. Зіньків, Полтавська 

обл. 

6. ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та 

машинобудування», м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. 

4.2 Нові грані міжнародного співробітництва: 

Напрям партнерства Партнери Індикатор успіху Очікуваний результат 

 

професійна 

комунікація та 

наукова співпраця 

Коледж«Михай 

Емінеску» (м. Сороки, 

Республіка Молдова) 

вивчення зарубіжної 

практики в сфері 

освіти та обмін 

перспективним 

педагогічним 

досвідом; 

 

упровадження 

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; 

Ассоциация 

международного 

обучения и стажировки 

(г. Варна, Республика 

Болгария) 

Вище училище 

менеджменту (м. Варна, 

Болгарія) 

Договір № 05А/Д від 

29.06.2021 р.  

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. 

Центр міжнародних 

освітніх проєктів у 
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Німеччині (м. Білефельд, 

Німеччина) 

Центр міжнародних 

освітніх проєктів 

(м. Краків, Польща) 

 

4.3 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 

Меморандум 

про співпрацю 

(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 

наукових досліджень та науково-

практичних заходів; 

обмін досвідом щодо реалізації 

інноваційних підходів до підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників 

ЗПО; 

здійснення наукового обґрунтування 

теоретико-методологічних засад, 

опрацювання та експериментальна 

перевірка технології професійної 

підготовки майбутніх кваліфікованих 

працівників; 

розробка та впровадження у практику 

діяльності закладів П(ПТ)О навчально-

методичних комплексів для 

забезпечення професійної підготовки 

фахівців. 

Договір про 

співпрацю 

ТОВ «ВОСТОКАГРОІНВЕСТ» 

від Консорціуму інжинірингових 

підприємств України «Еко-21» 

(угода про співпрацю №123/д від 

08.12.2020) 

Організація професійного 

партнерства та співпраці, зміцнення 

освітніх, наукових та інформаційних 

зв’язків, підвищення ефективності та 

якості освітнього процесу 

Договори про 

співпрацю із 

ЗП(ПТ)О 

України 

1. НМЦ ПТО у Рівенській 

області (Угода про співпрацю 

№31/д від 17.02.2020) 

2. Арбузинський професійний 

аграрний ліцей (угода про 

співпрацю №27/д від 

17.02.2020); 

3. Дігтярівський професійний 

аграрний ліцей (угода про 

співпрацю №132/д від 

11.12.2020); 

4. ДНЗ «Білоцерківський 

професійний ліцей» (угода про 

співпрацю №13/д від 

05.02.2020); 

• Проведення спільних науково-

методичних та науково-практичних 

заходів з проблем упровадження 

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; 
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5. ДПТНЗ «Харківське ВПУ 

сфери послуг» (угода про 

співпрацю №44/д від 

25.02.2020); 

12. ДНЗ «Сєверодонецький 

професійний ліцей» (угода про 

співпрацю №48/д від 06.03.2020) 

• науково-методичне 

дорадництво, супервізія з актуальних 

проблем організації навчально-

методичної роботи ЗП(ПТ)О. 

Договори про 

співпрацю із 

закладами 

фахової 

передвищої 

освіти 

України 

Базові обласні заклади: 

1. ДВНЗ «Миколаївський 

політехнічний фаховий коледж» 

(угода про співпрацю №02/д від 

09.01.2020); 

2. Комунальний заклад 

фахової передвищої освіти 

«Івано-Франківський медичний 

фаховий коледж» Івано-

Франківської обласної ради 

(угода про співпрацю №15/д від 

05.02.2020); 

3. ВСП «Фаховий коледж 

транспорту та комп’ютерних 

технологій Національного 

університету «Чернігівська 

політехніка» (угода про 

співпрацю №06/д від 

22.01.2020); 

4. КЗ «Чернігівський базовий 

фаховий медичний коледж» 

Чернігівської обласної ради 

(угода про співпрацю №07/д від 

22.01.2020); 

5. ВСП «Надвірнянський 

фаховий коледж Національного 

транспортного університету» 

(угода про співпрацю №022/д 

від 05.02.2020); 

6. Одеський фаховий коледж 

транспортних технологій (угода 

про співпрацю №122/д від 

24.09.2020); 

7. Чернівецький фаховий 

коледж бізнесу та харчових 

технологій (угода про 

співпрацю №41/д від 

19.02.2020); 

8. ВСП «Технологічний 

фаховий коледж Дніпровського 

державного технічного 

університету» (угода про 

співпрацю №05/д від 16.01.2020); 

• проведення спільних науково-

методичних та науково-практичних 

заходів із проблеми впровадження 

інноваційних освітніх технологій; 

• співпраця з проведення спільних 

емпіричних досліджень; 

• обмін інформаційними 

ресурсами щодо науково-методичного 

забезпечення підготовки фахівців; 

• супервізія науковцями кафедри 

педагогічних працівників фахової 

передвищої освіти з актуальних 

питань організації навчально-

методичної роботи. 
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9. Вінницький фаховий коледж 

Національного університету 

харчових технологій (угода про 

співпрацю №05/д від 16.01.2020); 

10. Відокремлений структурний 

підрозділ Житомирський 

технологічний фаховий коледж 

Київського національного 

університету будівництва і 

архітектури (угода про 

співпрацю №69/д від 

17.03.2020); 

11. Понад 40 УГОД із 

закладами фахової передвищої 

освіти. 

 

4.5 Публікаційна діяльність: 

 Scopus та Web 

ofScience 

Міжнародні 

видання 

Фахові видання 

категорії «Б» 

монографії 

професор 2 (співавторст.) 2 2 1 (співавторст.) 

доцент 1 (співавторст.) 1 2 1 (співавторст.) 

ст. викл. 1 (співавторст.) 1 (співавторст.) 1 1 (співавторст.) 
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5. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ 

№ 

з/п 
Основні питання, що виносяться на обговорення Відповідальні 

Засідання 1 (січень) 

1. Затвердження індивідуальних планів роботи науково-

педагогічних працівників кафедри 

завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 

2. Затвердження робочих навчальних програм тем, 

спецкурсів 

завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 

3. Про розподіл навчального навантаження науково-

педагогічних працівників кафедри на 2022 рік 

ст.викл. 

Т.П. Щипська 

4. Про стан відповідності науково-методичного 

забезпечення освітнього процесу підвищення 

кваліфікації потребам і запитам замовників освітніх 

послуг, роботодавців і ключових стейкголдерів 

ст. викл. 

С.С. Шевчук 

5. Майстер-клас: «Додаткові можливості використання 

робочого простору Microsoft Teams» 

ст. викл. 

С.В. Сташенко 

Засідання 2 (лютий) 

1. Навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу за змішаною формою навчання 

доц. С.В. Масліч 

2. Про організацію профорієнтаційної роботи на 

кафедрі 

завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 

3. Про діяльність інноваційного віддаленого кластеру 

«Електроімпульс» та участь у проведенні 

педагогічного експерименту регіонального рівня за 

темою: «Забезпечення якості підготовки майбутніх 

фахівців електротехнічного профілю в навчально-

практичних центрах закладів професійної (професійно-

технічної) освіти» 

завідувачі 

кафедри  

А.Б. Єрмоленко 

Л.М. Сергеєва 

4. Круглий стіл: «Комплексне навчально-методичне 

забезпечення професійної підготовки в ЗПО» 

ст. викл. 

С.С. Шевчук 

Засідання 3 (березень) 

1. Про підготовку, проведення та участь науково-

педагогічних працівників кафедри в міжнародних, 

усеукраїнських і регіональних науково-практичних 

заходах 

проф. 

В.А. Мандрагеля 

2. Про публікаційну активність науково-педагогічних 

працівників кафедри у міжнародних журналах, 

включених до наукометричних баз даних, що 

індексуються у Scopus та Web ofScience 

завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 

3. Воркшоп: «Процедура підготовки наукової статті у 

виданнях, що індексуються у Scopus та Web of Science» 

доц. В.С. Кулішов 

Засідання 4 ( квітень) 
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1. Тематичні і авторські курси ПК як важливий чинник 

задоволення професійних запитів замовників освітніх 

послуг 

завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 

2. Організаційно-методичні засади керованої 

самостійної роботи слухачів на дистанційному етапі 

підвищення кваліфікації 

ст. викл. 

С.С. Шевчук 

3. Про підготовку до проведення Регіонального 

науково-практичного семінару «Удосконалення 

науково-методичного забезпечення освітнього процесу 

в умовах реформування професійної освіти» 

завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 

4. Майстер-клас: «Корисні додатки в роботі педагога 

(Googleforeducation, Word art, padlet, canva)» 

доц. І.В. Кучерак 

Засідання 5 (травень) 

Спільне засідання з кафедрою професійної і вищої освіти Центрального 

інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» та кафедрою професійної освіти та технологій 

сільськогосподарського виробництва Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка 

1. Імплементація завдань «Концепції реалізації державної 

політики у сфері професійної (професійно-технічної) 

освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) 

освіта» на період до 2027 року» у системі професійної 

підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників 

завідувачі кафедр 

А.Б. Єрмоленко 

Л.М. Сергеєва 

В.І. Ковальчук 

2. Забезпечення якості освітнього процесу на засадах 

компетентнісного підходу 

завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 

3. Методологічний семінар: «Філософія і стратегія 

освіти в глобалізованому світі» 

проф. 

В.А.Мандрагеля 

Засідання 6 (червень) 

1. Стан виконання індивідуальних планів науково-

педагогічних працівників кафедри. Затвердження 

рейтингів науково-педагогічних працівників кафедри 

за І півріччя 2022 р. 

завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 

2. Наукова діяльність кафедри за результатами науково-

дослідної роботи в І півріччі 2022 р. 

завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 

3. Затвердження звіту про роботу кафедри за І півріччя 

2022 р. 

завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 

4. Про підготовку до Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції «Інноваційні 

технології при підготовці фахівців послуг та народних 

ремесел» 

проф. 

В.А. Мандрагеля 

Засідання 7 (вересень) 

1. Аналіз висвітлення результатів НПП кафедри в 

Електронній бібліотеці НАПН України, цифровій 

бібліотеці БІНПО та інших цифрових ресурсах 

завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 
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2. Про дотримання принципів академічної 

доброчесності науково-педагогічними кафедри 

доц. І.В. Кучерак 

3. Кейс-стаді: «Організація проєктної діяльності в 

закладах професійної освіти» 

доц. С.В. Масліч 

4. Затвердження науково- та навчально-методичних 

матеріалів  

проф. 

В.А. Мандрагеля 

Засідання 8 (жовтень) 

1. Про публікаційну активність і стан підготовки 

наукових статей за результатами науково-дослідної 

роботи кафедри 

проф. 

В.А. Мандрагеля 

2. Про результати проведення Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції «Інноваційні 

технології при підготовці фахівців сфери послуг та 

народних ремесел» 

завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 

3. Про результати внутрішнього моніторингу 

забезпечення якості освітнього процесунауково-

педагогічними працівниками кафедри 

завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 

4. Майстер-клас: «Особливості створення сучасного 

інформаційно-презентаційного навчального 

матеріалу» 

ст. викл. 

О.М. Петрушак 

Засідання 9 (листопад) 

1. Затвердження звіту роботи кафедри за 2022 рік завідувач кафедри 

А.Б. Єрмоленко 

2. Удосконалення змістового й процесуального 

компонентів курсів підвищення кваліфікації на засадах 

компетентністного підходу 

ст. викл. 

С.С. Шевчук 

3. Про хід і результати виконання підтеми НДР кафедри  завідувач кафедри 

А.Б. Єрмоленко 

4. Обмін досвідом організації освітнього процесу, 

використання інноваційних методів, прийомів, 

технологій (за результатами відвідування відкритих 

занять) 

завідувач кафедри 

А.Б. Єрмоленко 

4. Круглий стіл: «Трансформація запитів здобувачів 

освіти в контексті Теорії поколінь» 

завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 

Засідання 10 (грудень) 

1. Про виконання індивідуальних планів науково-

педагогічних працівників кафедри. Рейтинг та цільові 

показники науково-педагогічних працівниківкафедри у 

2022 р. 

завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 

2. Висвітлення діяльності кафедри на офіційних сайтах 

наукових і освітніх установ, соціальних мережах та 

інформаційному просторі 

доц. І.В. Кучерак 

3. Затвердження плану роботи кафедри на 2023 р. завідувач кафедри  

А.Б. Єрмоленко 
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6. 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 

1. Міжнародне стажування 

Єрмоленко А.Б. 

Мандрагеля В.А. 

Кучерак І.В. 

Шевчук С.С. 

Кулішов В.С. 

Петрушак О.М. 

Щипська Т.П. 

протягом року  

 
Компетентнісний розвиток НПП засобами 

неформальної та інформальної освіти 
Всі НПП протягом року  
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7. ЗМІНИ ДО ПЛАНУ 

Дата Розділ Назва змін та доповнень 
Термін 

виконання 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

8. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЛИ РОБОТУ КАФЕДРИ 

Дата Зміст зауважень Підпис 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

9. ПІДСУМКИ  ВИКОНАННЯ ПЛАНУ 

Навчальний рік Зміст 
Підпис 

зав. кафедрою 

   

   

   

   

   

   

   

 

Обговорено та ухвалено на засіданні кафедри 

Протокол №___ від «____»_________ 2022 р. 

Завідувач кафедри   

___________________ А. Б. Єрмоленко 

 


