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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
1. Організовано і проведено
 Конференції
III Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та
сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» (16.06.2020)
(Малинка Л., методисти кабінету)
Міжнародна науково-практична конференція «Дуальна форма здобуття
освіти: успіхи та проблеми першого року запровадження пілотного проєкту у
закладах фахової передвищої освіти України» (22.10.2020, Чайковська А.,
методисти кабінету);
V
Міжнародна
науково-практична
конференція
«Органічне
агровиробництво: освіта і наука» (04.11.2020, Малинка Л., методисти кабінету)
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-ресурсне
забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства»
(11.11.2020, Жуковська С., працівники лабораторії);
Всеукраїнська науково-практична конференція «Впровадження системи
HАССР в Україні. Актуальні питання науки і практики» (24.03.2020,
Дудус Т., Синявська Н., Вишневська О.);
Всеукраїнська наукова конференція «Фахова передвища і професійна
освіта: теорія, методика, практика» (06.2020, Лихогод Н., методисти
лабораторії);
Всеукраїнська
науково-практична
онлайн-конференція
«Сучасні
проблеми ветеринарної хірургії» присвячена 100-річчю з дня народження
заслуженого діяча науки і техніки України, доктора ветеринарних наук,
професора Калашника І.О. (Харківська ДЗВА, 20.10.2020, Дудус Т.).
 Семінари, вебінари, тренінги
Семінари в рамках реалізації німецько-українського проєкту «Сприяння
розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України» (FABU):
Практичний семінар «Діджиталізація у рослинництві» (2-5.03.2020).
Практичний семінар «Селекція та насінництво» (2-5.11.2020).
Практичний семінар «Введення в діджиталізацію» (2-5.11.2020)
Практичний семінар «Управління» (2-5.11.2020).
Практичний семінар «Діджиталізація в рослинництві. Точне
землеробство» (1-3.11.2020).
Практичний семінар «Процеси заготівлі сіна та силосу з налаштуванням
та обслуговуванням жаток» для викладачів закладів фахової передвищої
освіти зі спеціальності 208 Агроінженерія (2-5.11.2020).
Семінар «Інформаційні системи управління підприємством (ІСУП)» для
викладачів закладів фахової передвищої освіти зі спеціальності 208
Агроінженерія (10-11.12.2020)
Семінар «Діджиталізація та автоматизація в аграрній електротехніці»
(15-17.12.2020).
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Практичний семінар «Складання навчальних планів, що ґрунтуються на
формуванні компетентностей» (27-28.10.2020).
Практичний семінар «Розроблення тестів для електронної системи
іспитів», підсумкові наради (29-30.10.2020).
Вебінар «Благополуччя тварин» (14.07.2020).
Вебінар «Судово-ветеринарна експертиза тварин, постраждалих від
жорстокого поводження» (17.09.2020).
Онлайн-семінар «Проблеми репродуктології тварин. Шляхи вирішення»
(15.12.2020).
Вебінар «Особливості лімфатичної системи тварин» (грудень).
Онлайн-засідання керівників груп зі спеціальностей німецькоукраїнського проєкту «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних
коледжах України» (19.10.2020).
Онлайн-семінар «Техніка для приготування й роздачі кормів для ВРХ»
14-18.12.2020).
Онлайн-зустріч німецького експерта др. Мерц з керівниками робочих
груп проєкту для обговорення та підготовки проеєктного завдання щодо
необхідності запровадження другої фази проєкту та визначення з
напрямами діяльності під час її реалізації. (25.11.2020).
Тренінг для представників ЗВО України щодо написання проєктів
ЕРАЗМУС+ (Гетя О.).
Семінар Європейський та український досвід у підготовці фахівців за
дуальною формою. Практичні аспекти (Чайковська А., методисти кабінету).
Семінар «Модернізація основних напрямів діяльності бібліотек в умовах
імплементації Закону «Про фахову передвищу освіту» та запровадження
сучасних інформаційних технологій» (18-19.02.2020 Науково-методичний
центр ВФПО, Степанова І., Лепеха І.);
Семінар кураторів груп «Куратор групи як ключовий суб’єкт виховної
системи закладу освіти» (22-23.06.2020; 07.10.2020, Лепеха І., Степанова І.,
Ковалів Х.).
Семінар «Соціально-педагогічні засади формування громадянської
відповідальності студентів» (30.09.2020, Лепеха І., Степанова І., Ковалів Х.).
Семінар «Інноваційна діяльність бібліотек закладів освіти та їх роль у
формуванні інформаційної культури, творчої активності здобувачів освіти та
педагогічного колективу» за участю завідувачів бібліотек закладів фахової
передвищої освіти (29.09.2020, Степанова І., Лепеха І.).
Психолого-педагогічний семінар «Шляхи удосконалення психологічної
компетенції викладача» (3.12.2020, Лепеха І., Степанова І.).
 Підвищення кваліфікації, атестація
Організаційна робота з підвищення кваліфікації фахівців на базі Науковометодичного центру ВФПО (Чайковська А., Стрішенець Ю.).
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Організаційна робота з підвищення кваліфікації наукових, науковопедагогічних та педагогічних працівників в наукових установах НААН України
у 2021 році (Стрішенець Ю.).
Підвищення кваліфікації керівників закладів фахової передвищої освіти в
режимі онлайн 05-06.10.2020, 3-4.12.2020, Дудус Т.).
Підвищення кваліфікації завідувачів відділень закладів фахової
передвищої освіти (9-10; 12-13.11.2020, Синявська Н.).
Підвищення кваліфікації заступників директорів з навчально-виробничої,
практичної роботи, завідувачів практичною підготовкою закладів фахової
передвищої освіти (24-25, 26-27.11.2020, Малинка Л., Зібарєва І.).
Підвищення кваліфікації заступників директорів з навчальної роботи
«Ефективне управління освітнім процесом» (11-12.03.2020, 27-28.10.2020,
9-10.12.2020, Шевченко В., Борхаленко Ю., Маринич Ю., Перевозник Л.,
Павлюк Л.);
Підвищення кваліфікації завідувачів відділень, методистів, завідувачів
методичних (педагогічних) кабінетів ЗФПО «Сучасні методологічні та
дидактичні засади організації інноваційного освітнього середовища в умовах
діджиталізації освітнього процесу» (07-08.12.2020, Синявська Н.).
Підвищення кваліфікації заступників директорів з виховної роботи
(5-6.11.2020, 16-17.12.2020, Лепеха І., Степанова І.).
Підвищення кваліфікації «Інноваційна педагогічна діяльність. Розробка і
впровадження електронного освітнього ресурсу» (Львівський екологічний
коледж ЛНАУ, 6-7.02.2020; Коледж ресторанного господарства НУХТ, 2027.02.2020, Лихогод Н.).
Підвищення кваліфікації викладачів дисциплін «Анатомія і фізіологія
сільськогосподарських тварин», «Акушерство, гінекологія та штучне
осіменіння сільськогосподарських тварин», «Патологічна фізіологія та
патологічна анатомія сільськогосподарських тварин» зі спеціальності 211
«Ветеринарна медицина» (Вишневська О.).
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників аграрних коледжів і
технікумів спеціальності 201 Агрономія, 4 дисципліни (онлайн, НУБіП,
Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму, 12-16.05.2020,
Деркач Н.).
Підвищення кваліфікації викладачів дисциплін «Технологія відтворення
сільськогосподарських тварин і птиці», «Основи генетики і селекції»,
«Розведення сільськогосподарських тварин» зі спеціальності «Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва» (онлайн, НУБіП, Навчальнонауковий інститут неперервної освіти і туризму, 18-22.05.2020, Вишневська О.).
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів фахової
передвищої освіти із спеціальності 208 Агроінженерія за дистанційною формою
навчання (1-5.06.2020, онлайн, НУБіП, Навчально-науковий інститут
неперервної освіти і туризму, Борхаленко Ю.);
Підвищення кваліфікації викладачів обліково-економічних дисциплін
аграрних ЗО (онлайн, НУБіП, Навчально-науковий інститут неперервної освіти
і туризму, 25-29.05.2020, Кураченко Г.).
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Підвищення кваліфікації викладачів Мирогощанського аграрного
коледжу (16-20.12.2020, Павлюк Л.);
В рамках підвищення кваліфікації педагогів:
- онлайн курс-практикум «Професійна розробка електронного
освітнього контенту»;
- онлайн-сесії:
«Проєктування та створення електронних підручників та посібників»;
«Проєктування та створення відеолекцій та відкритих онлайн-курсів»;
«Проєктування електронних освітніх ресурсів» (січень-лютий, вересеньгрудень, Жуковська С., Піроженко Ю.).
Участь у підвищенні кваліфікації як спікер (Лихогод Н., Жуковська С.,
Заболотна В., Шевченко В., Лепеха І., Чайковська А., Малинка Л., Шишкіна К.,
Гетя О., Сєрова І., Хрустальова О., Трісунова О.).
Участь у підвищенні кваліфікації як слухачі (методисти Науковометодичного центру ВФПО).
Підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання (Чайковська А.,
методисти кабінету).
Формування плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників на
2021 рік (Чайковська А., Стрішенець Ю.).
 Тренінги, майстер-класи
Тренінг «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в
умовах діджиталізації суспільства» для викладачів Київського медичного
коледжу № 3 (Науково-методичний центр ВФПО, 17.02.2020, Жуковська С.А.,
працівники лабораторії);
Тренінг «Інноваційна педагогічна діяльність. Розробка і впровадження
електронних освітніх ресурсів» для викладачів (Коледж ресторанного
господарства НУХТ, 20.02.2020, Жуковська С.А., Пироженко Ю.);
Тренінг «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в
умовах діджиталізації суспільства» для викладачів Київського коледжу
готельного господарства, 24.02.2020, Науково-методичний центр ВФПО,
Жуковська С., працівники лабораторії).
 Круглий стіл
Організація і функціонування регіональних практичних центрів з
органічного виробництва (9-10.07.2020, Малинка Л.).
 Конкурси
«Педагогічний ОСКАР-2020» (Лихогод Н., методисти Науковометодичного центру ВФПО – експертна оцінка конкурсних матеріалів, у часть в
засіданні робочих груп).
І етап Конкурсу на кращий вебсайт серед закладів фахової передвищої
освіти (Заболотна В., методисти лабораторії).
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 Організаційний супровід роботи Науково-методичної ради МОН
1. Організаційний супровід проведення:
- засідання конкурсної комісії з відбору членів сектору вищої освіти НМР
МОН (4.02.2020, МОН) (Ковальчук М.);
- засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів до складу сектору
фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і
науки України (24.04.2020, Науково-методичний центр Науково-методичний
центр ВФПО, Ковальчук М.);
- засідання конкурсної комісії з відбору до складу науково-методичних
комісій (підкомісій) сектору фахової передвищої освіти НМР МОН (24.06.2020,
Науково-методичний центр ВФПО) (Ковальчук М., Євстрат’єва Н., Пшенична О., Сєнчева О.); окремих НМК (підкомісій) (6 жовтня) (Ковальчук М.,
Євстрат’єва Н., Пшенична О.); окремих НМК (підкомісій) (8.12.2020)
(Ковальчук М.);
- засідання конкурсної комісії з відбору членів окремих НМК (підкомісій)
сектору вищої освіти НМР МОН (10.11.2020, Науково-методичний центр
ВФПО) (Ковальчук М.);
- засідання сектору вищої освіти НМР МОН (6.02.2020, Науковометодичний центр ВФПО) (Ковальчук М., Євстрат’єва Н.); (26.05.2020,
Науково-методичний центр ВФПО) (Ковальчук М., Євстрат’єва Н.,
Сєнчева О.); (10.11.2020, Науково-методичний центр Науково-методичний
центр ВФПО, Ковальчук М.);
- засідання сектору фахової передвищої освіти НМР МОН (26.05.2020,
Науково-методичний центр ВФПО) (Ковальчук М., Євстрат’єва Н.);
(24.06.2020, Науково-методичний центр ВФПО) (Ковальчук М., Євстрат’єва Н.,
Пшенична О.); (29.10.2020, Науково-методичний центр ВФПО) (Ковальчук М.);
-загальних зборів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої
освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України
(заплановано на 17-19.03.2020, скасовано) (Ковальчук М., Євстрат’єва Н.).
- вебінару «Освітні стандарти» за участю Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти та Науково-методичної ради МОН
(11.12.2020) (Ковальчук М., Євстрат’єва Н., Пшенична О.,);
- онлайн-тренінгу з розробки проєктів СФПО для членів сектору фахової
передвищої освіти НМР МОН (29.10.2020) (Ковальчук М.);
- засідання робочих груп (онлайн) щодо розробки стандартів фахової
передвищої освіти зі спеціальностей (відповідальні методисти Науковометодичного центру ВФПО);
- онлайн-тренінгу з розробки проєктів СФПО для членів НМК
(підкомісій) сектору фахової передвищої освіти НМР МОН (2.11.2020)
(Ковальчук М.);
- перших засідань НМК (підкомісій) сектору фахової передвищої освіти
НМР МОН і розсилка інформаційних матеріалів (Ковальчук М.);
- засідання підкомісії 281 Публічне управління та адміністрування
(23.01.2020, Науково-методичний центр ВФПО) (Євстрат’єва Н.).
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- засідання комісій (підкомісій) сектору фахової передвищої освіти
Науково-методичної ради МОН за окремим графіком (відповідальні методисти
Науково-методичного центру ВФПО).
2. Підготовлено:
- пропозиції щодо внесення змін до Методичних рекомендацій з
розроблення стандартів вищої освіти (Ковальчук М.);
- пропозиції до методичних рекомендації щодо розробки стандартів
фахової передвищої освіти (Малинка Л., Синявська Н.);
- протоколи:
• засідання конкурсної комісії з відбору членів сектору вищої освіти НМР
МОН (Ковальчук М.);
• засідання конкурсної комісії з відбору членів сектору фахової передвищої
освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України
(Ковальчук М.);
• засідання конкурсної комісії з відбору членів до складу науковометодичних комісій (підкомісій) сектору фахової передвищої освіти НМР МОН та
окремих НМК (підкомісій) (від 24 червня, від 6.10, від 8.12) (Ковальчук М.);
• засідання конкурсної комісії з відбору членів до складу окремих науковометодичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти НМР МОН (від 10.11 –
Ковальчук М.);
• засідання сектору вищої освіти НМР МОН (від 6.02 ‒ Ковальчук М.), (від
26.05 ‒ Сєнчева О.), (від 10.11 – Ковальчук М.);
• засідання сектору фахової передвищої освіти НМР МОН (від 26 травня
‒Ковальчук М.В.), (від 24.06 ‒ Ковальчук М.В.); (від 29.10 ‒ Ковальчук М.В.);
- база претендентів на участь у конкурсному відборі членів окремих
науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науковометодичної ради Міністерства освіти і науки України (Ковальчук М.);
- списки членів сектору фахової передвищої освіти і НМК (підкомісій) з
контактними даними (Ковальчук М., Євстрат’єва Н., Сєнчева О., Пшенична О.).
- список керівного складу НМК (підкомісій) сектору вищої освіти НМР
МОН (Євстрат’єва Н.);
- список керівного складу НМК (підкомісій) сектору фахової передвищої
освіти НМР МОН (Євстрат’єва Н., Пшенична О.);
- проєкти листів щодо відзначення членів сектору вищої освіти НМР
МОН (Ковальчук М.);
- проєкти листів щодо відзначення членів НМК (підкомісій) сектору
вищої освіти НМР МОН за розробку СВО, які затверджено у 2019,
2020 рр.(Євстрат’єва Н.).
- листи-виклики членам підкомісій НМК НМР МОН на відповідні
засідання, за окремими графіками (Ковальчук М., Євстрат’єва Н.).
- проєкти іменних листів на сесії НМК (підкомісій) сектору вищої освіти
НМР МОН (Євстрат’єва Н.).
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3. Здійснено:
- облік процедури розгляду, погодження та затвердження стандартів
вищої освіти (Ковальчук М.);
- прийом документів на конкурсний відбір членів сектору фахової
передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки
України і створено відповідну базу претендентів (Ковальчук М.);
- прийом документів на конкурсний відбір членів НМК (підкомісій)
сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства
освіти і науки України і створено відповідну базу претендентів (Ковальчук М.,
Євстрат’єва Н., Сєнчева О., Пшенична О., Бєльченко С.);
- прийом документів на конкурсний відбір членів окремих НМК
(підкомісій) сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради
Міністерства освіти і науки України і створено відповідну базу претендентів
(вересень, жовтень) (Ковальчук М., Євстрат’єва Н., Пшенична О.);
- інформування голів підкомісій НМК сектору вищої освіти НМР МОН
про необхідність підготовки і скеровування подання до МОН щодо внесення
змін в СВО в частині перезарахування кредитів ЄКТС, отриманих за
попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти (Євстрат’єва Н.,
Пшенична О.).
 Методичний, організаційний супровід впровадження ЄДКІ
1. Проведено, взято участь:
- нарада щодо концептуальних питань впровадження ЄДКІ (23.01.2020,
Науково-методичний центр ВФПО) (Дудник Т., Ковальчук М., Дудус Т.,
методисти Науково-методичного центру ВФПО);
- тренінги з розробки програми ЄДКІ для робочих груп з питань
методичного, організаційного та аналітичного забезпечення ЄДКІ за
спеціальностями 272 Авіаційний транспорт (3.12.2020, 8.12.2020, 22.12.2020)
(Ковальчук М.), (15.12.2020) (Дудник Т., Ковальчук М., Євстрат’єва Н.,
Пшенична О.); 273 Залізничний транспорт (9.12.2020) (Ковальчук М.);
- онлайн-нарада з організаційних питань та тренінг з питань розробки
програм ЄДКІ (20.11.2020) (Дудник Т., Ковальчук М., Євстрат’єва Н.,
Пшенична О.);
- засідання робочих груп з питань розробки програм ЄДКІ за
спеціальностями 211 Ветеринарна медицина, 212 Ветеринарна гігієна, санітарія
і експертиза (26.11.2020) (Дудник Т., Ковальчук М., Дудус Т.).
- засідання робочої групи з питань розробки програми ЄДКІ за
спеціальністю 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (28.12.2020)
(Ковальчук М., Дудус Т.);
- робоча зустріч щодо подальших дій з підготовки до ЄДКІ за
спеціальністю 273 Залізничний транспорт (29.12.2020) (Ковальчук М.).
- засідання робочої групи з питань розробки програми ЄДКІ за
спеціальністю 211 Ветеринарна медицина (30.12.2020) (Ковальчук М.,
Дудус Т.).
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2. Підготовлено:
- протокол наради щодо концептуальних питань впровадження ЄДКІ
(Ковальчук М., Сєрова І., Сєнчева О.);
- лист про надання пропозицій щодо кандидатів у члени робочих груп з
розробки програм і завдань ЄДКІ та узагальнено відповідні пропозиції до
складу робочих груп із зазначенням контактних даних членів (Ковальчук М.);
- порядок апробаційного проведення ЄДКІ за допомогою комп’ютерних
технологій у 2020/2021 навчальному році (Євстратˊєв С., Ковальчук М.);
- остаточний варіант проєкту листа на ЗВО щодо апробаційного
проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту за окремими
спеціальностями (Ковальчук М.);
- адаптовано Методику розрахунку норм витрат часу на розробку
тестових завдань (кейсів) ЄДКІ для Науково-методичного центру ВФПО
(Сєрова І.);
- узагальнено контактні дані членів робочих груп з питань методичного,
організаційного та аналітичного забезпечення ЄДКІ за відповідними
спеціальностями (Пшенична О.).
- внесено окремі тестові завдання для проведення ЄДКІ в оболонку
MOODLE.
 Засідання, наради
Рада деканів і підкомісій зі спеціальностей 211 «Ветеринарна медицина»
та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» (4.06.2020, Дудус Т.)
Рада деканів і підкомісій зі спеціальностей 211 «Ветеринарна медицина»
та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» (6.07.2020, Дудус Т.)
Рада деканів і підкомісій зі спеціальностей 211 «Ветеринарна медицина»
та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» (28.08.2020, Дудус Т..
Рада деканів зі спеціальностей 211 «Ветеринарна медицина» та 212
«Ветеринарна гігієна санітарія і експертиза» (26.11.2020, Дудус Т.)
Рада деканів зі спеціальностей 211 «Ветеринара медицина», 212
«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» щодо організаційних питань
проведення ЄДКІ (27.11.2020, Дудус Т.)
Рада деканів зі спеціальностей 211 «Ветеринара медицина», 212
«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» (22.12.2020, Дудус Т.)
Засідання Науково-методичної ради Науково-методичного центру ВФПО
– 7 засідань (Сєрова І.).
Засідання робочої групи з розробки електронного підручника з вищої
математики для ЗВО (22.01.2020, МОН, 29.01.2020, МОН), підготовлено
протоколи (Євстрат’єва Н.).
Засідання робочої групи щодо удосконалення навчальних планів і
програм відповідно до вимог Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ) разом з
проєктом технічної допомоги ЄС «Вдосконалення законодавства, контролю та
поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та
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благополуччя тварин в Україні» (ILCA) щодо підготовки фахівців галузі знань
«Ветеринарна медицина» жовтень (впродовж року, Дудус Т.)
Засідання робочих груп з питань удосконалення підготовки фахівців із
спеціальностей в аграрних ЗФПО (відповідальні методисти).
Засідання робочої групи із забезпечення функціонування «Платформи
знань органічного виробництва в Україні» в рамках німецько-українського
проєкту «Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства»
(Малинка Л., Гетя О., Євстратˊєв С., Шишкіна К., методисти).
Засідання робочих груп з різних питань (за планом роботи) (методисти
Науково-методичного центру ВФПО).
 Впровадження дуальної системи освіти
(Чайковська А.Б., методисти кабінету)
Підготовка опитувальника для звітування закладів освіти щодо реалізації
пілотних проєктів із впровадження дуальної форми здобуття освіти
Узагальнення звітів закладів освіти щодо впровадження Наказу МОН
щодо впровадження пілотного проєкту з підготовки фахівців за дуальною
формою здобуття освіти за обраними спеціальностями в вищій та фаховій
передвищій освіті – опрацювання звітів ЗО з електронної Google-форми
https://forms.gle/1Ct89r7HhWGu4kEw9
Підготовлено Аналітичний звіт за результатами першого року проведення
експерименту із запровадження пілотного проєкту у закладах фахової
передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою
здобуття освіти.
Підготовлено Аналітичний звіт «Думки роботодавців про дуальну освіту»
за результатами дослідження обізнаності роботодавців про дуальну форму
здобуття освіти та досвіду участі у пілотному проєкті із її запровадження на
рівні фахової передвищої та вищої освіти.
Робота із закладами освіти щодо створення відео-кейсів про досвід
впровадження дуальної освіти.
Підготовка спільно з Фондом Ф.Еберта та Федерацією роботодавців
анкет щодо зацікавленості та готовності українських роботодавців до
налагодження співпраці із закладами освіти з метою розширення практики
запровадження дуальної форми здобуття освіти.
Участь у семінарі щодо впровадження пілотного проєкту з дуальної
освіти у закладах вищої та фахової передвищої освіти залізничного
спрямування (19.02.2020, Чайковська А., виступ).
Участь в інформаційно-освітньому семінарі для університетів та закладів
професійно-технічної освіти з питань дуальної форми здобуття освіти «DYALО: СХІД можливостей» (5-7.02.2020, Чайковська А., виступ).
Експертна зустріч «Розробка нормативної бази для розгортання
впровадження дуальної форми здобуття освіти у вищу школу України».
Засідання робочої групи МОН з реалізації І та ІІ етапів Концепції
підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти у вищій та фаховій
передвищій освіті.
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Участь у засіданнях робочої групи з розроблення проєкту Договору про
дуальну форму здобуття професійної (професійної-технічної) освіти (3
засідання).
Підписано Меморандум про співпрацю між Міністерством освіти і науки
України, представництвом фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Науковометодичним центром ВФПО (Чайковська А.).
 Виховні заходи
Онлайн-зустрічі студентського самоврядування аграрних закладів освіти
України та польських закладів освіти (26.10.2020, Лепеха І., Степанова І.,
Ковалів Х.).
Онлайн-зустріч студентського самоврядування аграрних закладів освіти
(17.06.2020, Лепеха І., Степанова І., Ковалів Х.).
Завершальний етап англомовного конкурсу «Стратегічний розвиток
аграрного сектору – бачення молодих українських спеціалістів» (08.10.2020
Ковалів Х., Лепеха І.).
Засідання Ради з виховної роботи закладів фахової передвищої освіти
(02.12.2020, Лепеха І., Ковалів Х.).
Незалежний замір знань студентів (шляхом дистанційного тестування)
за допомогою сервісів Moodle аграрних закладів фахової передвищої освіти (23
ЗФПО, 701 студент, Заболотна В., Євстратˊєв С., методисти лабораторій).
Узагальнення пропозицій щодо незалежного заміру знань студентів
закладів вищої освіти в 2020 році (Євстрат’єва Н.).
 Супровід заходів (технічний, господарський тощо)
Технічно-господарський супровід організаційних заходів Науковометодичного центру ВФПО (Євстрат’єв С., Габрільчук В., Рибицький А.,
Євстрат’єва Н., Сердюк Н., Пшенична О., Кураченко Б., Заболотна В.,
Саєнко Л., Стрішенець Ю, Ковалів Х., Давиденко О., методисти Науковометодичного центру ВФПО).

2. Взято участь

(методисти Науково-методичного центру ВФПО)
V Всеукраїнська онлайн-конференція «Uni-Biz Bridge» (Чайковська А.,
Стрішенець Ю., Саєнко Л., Хрустальова О., Рудницька А.).
VII Міжнародна конференція «Органічна переробка та торгівля 2020»
(26.11.2020, Малинка Л.).
XI Міжнародна конференція «Ефективне управління агрокомпаніями»
15.09.2020, Малинка Л.).
Вебінар «Рік з Агрокебетами: перші успіхи та виклики» (26.05.2020,
Дудус Т., Шевченко В., Борхаленко Ю.)
Вебінар «Як зміна клімату впливає на сільські громади та сільське
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господарство в Україні» за організації ГО Центр екологічних ініціатив
«Екодія» (Синявська Н., Вишневська О.);
Виїзний семінар-тренінг «Інноваційна педагогічна діяльність. Розробка і
впровадження
електронного
освітнього
ресурсу»
(Жуковська
С.,
Перевозник В.);
Відкрита лекція Алекса Ліссітси «50 актуальних питань та відповідей про
агрополітику України» (01.07.2020) (Дудус Т.);
Всеукраїнський навчально-методичний вебінар «Дистанційна і дуальна
форми навчання – невід’ємна складова вищої та фахової передвищої аграрної
освіти» (ВНАУ, 26.05.2020, Малинка Л., Зібарєва І., Деркач Н., Сердюк Н.).
Засідання робочої групи з розробки проєктів Положення про акредитацію
освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти та Порядку
проведення інституційного аудиту закладів фахової передвищої освіти і
настанов до внутрішніх систем забезпечення якості фахової передвищої освіти
(10.03.2020, Державна служба якості освіти України, Деркач Н.,
Борхаленко Ю., Трісунова Т.);
Інтернет-конференція
«Науково-технічні
засади
розроблення,
випробування та прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій
(25.09.2020, Шевченко В., Борхаленко Ю.).
Інформаційний онлайн-захід на тему: «Вплив пандемії коронавірусу на
процес навчання в аграрних вищих навчальних закладах» (5.06.2020, проєкт
«Німецько-Український Агрополітичний Діалог» (АПД) спільно з Науковометодичним центром ВФПО (Шевченко В., Борхаленко Ю., Маринич Ю.,
Перевозник Л.).
Інформаційні заходи проєкту АPD (методисти науково-методичного
центру ВФПО).
Конференція «Органік: знання, досвід, результат» (12.08.2020,
Малинка Л.).
Міжнародна виставка «АгроВесна 2020» (19.02.2020, методисти).
Науково-методичний семінар з підвищення педагогічної майстерності
науково-педагогічних працівників гуманітарно-педагогічного факультету
НУБіП (28.01.2020, Жуковська С., Цендревич М.);
Онлайн нарада-семінар «Вступна кампанія 2021: Умови прийму та
організація роботи» організатор Міністерство освіти і науки України
(Рибицький А., Манзюк В.).
Онлайн Римська Міністерська конференція (Гетя О.)
Онлайн-вебінар
«Навчання за допомогою уяви – застосування
мультимедійного онлайн-інструменту на основі НТ для інноваційного та
простого викладання та навчання» (Гетя О.).
Онлайн-вебінар «Дистанційна і дуальна форми навчання-невід’ємна
складова вищої та фахової перед вищої аграрної освіти» (26.05.2020,
Маринич Ю., Перевозник Л.).
Підготовка заходу для викладачів аграрної політики щодо участі у
Зимовій школі за ініціативи АПД (Гетя О.).
Семінар щодо впровадження пілотного проєкту з дуальної освіти у
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закладах вищої та фахової передвищої освіти залізничного спрямування
(19.02.2020, Чайковська А.).
Форум «Вся правда про равликовий бізнес. Як заробляти на вирощуванні
равлика у власному городі. Основи равликівництва» (лютий 2020, Дудус Т.,
Вишневська О.)
Форум «Людський капітал: новий порядок денний» (Чайковська А.,
Хрустальова О., Саєнко Л.).
ХХХІІ Міжнародна агропромислова виставка «АГРО» (11-14.08.2020,
Малинка Л.).
Участь методистів Науково-методичного центру ВФПО у всіх
запланованих заходах.

СУПРОВІД НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Участь в інформаційному онлайн-заході на тему «Вимоги до належної
наукової роботи: Останні тенденції та вимоги до аграрних досліджень в
Україні» (16.09.2020) (Ковальчук М., Євстрат’єва Н.).
Підготовлено 5 науково-експертних висновків з оцінювання проєктів на
проведення прикладних досліджень і один ‒ за перехідним і завершеним
етапом прикладного дослідження в системі «Наука в університетах»
(Ковальчук М.).

ПІДГОТОВКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ
ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ
Аналіз та висновки до практичних рекомендацій з розробки
виробничої практики студентів закладів фахової передвищої освіти в рамках
проєкту «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України»
(Павлюк Л.).
Додаток до проєкту наказу МОН щодо змін до кількісного складу
науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науковометодичної ради Міністерства освіти і науки України (Ковальчук М.).
Додаток до проєкту наказу нової редакції структури та кількісного
складу науково-методичних комісій (підкомісій) сектору фахової передвищої
освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (серпень)
(Ковальчук М.).
Додаток до проєкту наказу про внесення змін до персонального складу
НМК (підкомісій) сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради
Міністерства освіти і науки України (Ковальчук М., Євстрат’єва Н.,
Пшенична О.).
Додаток до проєкту наказу про внесення змін до структури та
кількісного складу науково-методичних комісій (підкомісій) сектору фахової
передвищої освіти Науково-методичної ради МОН (жовтень) (Ковальчук М.).
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Додаток до проєкту наказу про оголошення конкурсного відбору
членів окремих науково-методичних комісій (підкомісій) сектору фахової
передвищої освіти Науково-методичної ради МОН (жовтень) (Ковальчук М.).
Додаток до проєкту наказу щодо переліку окремих підкомісій науковометодичних комісій сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної
ради Міністерства освіти і науки України та кількості осіб, які мають бути
відібраними до їх складу (серпень) (Ковальчук М.).
Додаток до проєкту наказу щодо персонального складу науковометодичних комісій (підкомісій) сектору фахової передвищої освіти Науковометодичної ради Міністерства освіти і науки України (Ковальчук М.,
Євстрат’єва Н., Сєнчева О., Пшенична О.).
Зміни до додатку до проєкту наказу МОН щодо персонального складу
науково-методичних комісій (підкомісій) сектору фахової передвищої освіти
НМР МОН (Ковальчук М.).
Інструкція про встановлення протипожежного режиму в Науковометодичному центрі ВФПО (Рудніцька А.).
Наказ Науково-методичного центру ВФПО «Про затвердження плану
заходів щодо організації та проведення ЄДКІ у 2020/2021 н. р. (Ковальчук М.).
Положення про підвищення кваліфікації у Науково-методичному
центрі ВФПО (Чайковська А.).
Порівняльна таблиця до проєкту постанови Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
5 грудня 2014 р. № 726 (Нова редакція Типової форми контракту з керівником
державного закладу вищої освіти); щодо порівняльної таблиці до проєкту
постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 417» (Дудус Т.).
Проєкт концепції про проведення олімпіад серед закладів освіти
(Заболотна В.).
Проєкт наказу про встановлення протипожежного режиму в Науковометодичному центрі ВФПО (Рудніцька А.).
Проєкт
наказу
про
порядок
підвищення
кваліфікації
педагогічних/науково-педагогічних працівників установ та закладів освіти в
Науково-методичному центрі ВПФО (Чайковська А.).
Проєкт наказу про утворення робочої групи з питань методичного,
організаційного та аналітичного забезпечення єдиного державного
кваліфікаційного іспиту (Ковальчук М.).
Проєкт наказу про утворення робочої групи з питань організації
конкурсу на розроблення електронного підручника з вищої математики для
студентів закладів вищої освіти (Євстрат’єва Н.).
Проєкт Типового положення про регіональний навчальний-практичний
центр з органічного виробництва сільськогосподарської продукції (Березенко І.,
Рибицький А.).
Пропозиції до Методичних рекомендацій щодо розробки, структури та
змісту навчального плану підготовки здобувачів фахової перед вищої освіти на
2020-2021 навчальний рік (методисти).
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Пропозиції до переліку проведення наукових конференцій з проблем
вищої освіти і науки в системі МОН на 2021 рік (Ковальчук М.).
Пропозиції до Положення «Про фахове методичне об'єднання закладів
фахової передвищої освіти» (Малинка Л., Вишневська О., Синявська Н.).
Пропозиції до Положення про навчально-методичну комісію
(Шевченко В., Борхаленко Ю., Маринич Ю.).
Пропозиції до Положення про проведення практики студентів закладів
освіти України відповідно до участі в робочій групі Міністерства освіти і науки
України з питань розробки (Шевченко В., Борхаленко Ю.).
Пропозиції до проєкту «Порядок проведення інституційного аудиту
закладів фахової передвищої освіти тощо (Деркач Н., Борхаленко Ю.).
Пропозиції до проєкту Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності (Трісунова Т.).
Пропозиції до проєкту наказу Про забезпечення методичних та
організаційних питань проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту
за окремими спеціальностями у 2020/2021 навчальному році (Ковальчук М.).
Пропозиції до проєкту Положення про акредитацію освітніх програм,
за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти
(Трісунова Т.).
Пропозиції до проєкту Стратегії розвитку вищої освіти України на
2021-2031 роки у частині «Викладач майбутнього» (Ковальчук М.).
Пропозиції щодо проведення профорієнтаційної роботи з урахуванням
соціально-побутових умов закладу освіти (Лепеха І., Степанова І.).
Пропозицій і зауваження до проєкту Закону України «Про освіту
дорослих» (Хрустальова О.).
Рекомендації щодо проведення Конкурсу на кращий вебсайт серед
ЗФПО (Заболотна В.).
Рекомендації
щодо
проведення
незалежного
дистанційного
моніторингу знань студентів вищих та фахових передвищих закладів освіти з
використанням інформаційно-комунікаційних технологій (Заболотна В.).
Робота над проєктом постанови КМУ «Про затвердження положення про
присвоєння професійних кваліфікацій» (Хрустальова О., Рудніцька А.).
 Листи
- щодо проєкту технічної допомоги ЄС «Вдосконалення законодавства,
контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів,
здоров’я та благополуччя тварин в Україні» (ILCA) (Дудус Т.);
щодо розбіжності земельних площ згідно з перевіркою Рахункової
палати України у ВЗО (Манзюк В.);
- обґрунтування пропозицій для Клубу аграрного бізнесу стосовно
підтримки фіксованого обсягу державного замовлення на прийом студентів на
аграрні спеціальності для сільської молоді та стан підготовки фахівців у
аграрній освіті (Манзюк В., Рибицький А.).
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МЕТОДИЧНА РОБОТА
 Методичний супровід та участь у розробці стандартів вищої освіти
зі спеціальностей (ступеня вищої освіти бакалавр, магістр, доктор
філософії)
Загальний методичний супровід проєктів стандартів вищої освіти НМК з
аграрних наук та ветеринарії (Ковальчук М.).
Облік процедури розгляду, погодження та затвердження стандартів вищої
освіти (Ковальчук М., Євстрат’єва Н., Сєнчева О., Пшенична О.).
Підготовка комплектів документації на погодження проєктів СВО в
НАЗЯВО (Ковальчук М., Євстрат’єва Н.).
Підготовка листів щодо проведення зовнішнього рецензування проєктів
СВО:
- на проведення методичної експертизи (Ковальчук М.);
- на проведення фахової експертизи (Ковальчук М., Євстрат’єва Н.,
Сєнчева О., Пшенична О.).
Ведення електронної бази складової стандартів вищої освіти «Опис
предметної діяльності) (в Word ‒ Ковальчук М., в Excel ‒ Сєнчева О.,
Пшенична О.);
Ведення електронної бази складової СВО «Обмеження щодо обсягів
зарахування попереднього навчання» (Ковальчук М.);
Ведення бази наявних фахових експертів СВО за спеціальностями
ступеня вищої освіти бакалавр, магістр, доктор філософії (Пшенична О.).
Редакційний супровід стандартів вищої освіти (Сєрова І.).
 Методичний супровід та участь у розробці стандартів освіти зі
спеціальностей:
Супровід підготовки СВО «магістр», «доктор філософії» спеціальностей:
201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 203 «Садівництво та
виноградарство», 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове
господарство» (Малинка Л., методисти кабінету).
Супровід розробки СВО «доктор філософії» із спеціальності 208
«Агроінженерія» (Шевченко В., Борхаленко Ю.).
Доопрацювання стандартів вищої освіти «магістр» із спеціальностей 204
«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», 207 «Водні
біоресурси та аквакультура» (Синявська Н.).
Підготовка проєкту стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності
207 «Водні біоресурси та аквакультура» для розміщення в МОН на громадське
обговорення (Синявська Н.).
Підготовка проєкту стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності
211 «Ветеринарна медицина», 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»
(Дудус Т.).
Супровід розробки стандарту фахової передвищої освіти зі
спеціальностей 207 «Водні біоресурси та аквакультура», 181 «Харчові
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технології», 184 «Гірництво», 185 «Нафтогазова інженерія та технології»
(Синявська Н.).
Супровід розробки стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності
204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
(Вишневська О.).
Підготовлено:
- електронні програмно-методичні комплекси – 3 (Деркач Н., Дудус Т.,
Вишневська О., Перевозник В.);
- посібники нового покоління – 4 (методисти, Жуковська С., працівники
лабораторії);
- електронні практикуми – 2;
- електронні посібники – 19 (методисти, Жуковська С., працівники
лабораторії);
- відеолекції – 17 (методисти, Жуковська С., методисти, працівники
лабораторії)
- методичні рекомендації – 2
- опорні конспекти – 1 (Хрустальова О.).
- інтерактивні робочі зошити – 3 (Деркач Н., Вишневська О.,
Жуковська С., працівники лабораторії);
- орієнтовний перелік типового обладнання спеціальності «Ветеринарна
медицина» (Вишневська О., Світельська С.).
- навчальні відео (5) щодо роботі як викладач на платформі moodle
(Євстратˊєв С.).
Модернізовано:
- електронних підручників та переформатовано відео у формат HTML –
39 (Жуковська С., методисти, працівники лабораторії)
Внесено зміни в тестові завдання для незалежного заміру знань студентів
(шляхом дистанційного тестування) із спеціальностей (відповідальні методисти
Науково-методичного центру ВФПО),

АНАЛІТИЧНО-ПРОГНОСТИЧНА РОБОТА,
ПІДГОТОВКА ЗВІТІВ, ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Аналіз діяльності аграрних закладів освіти «Зведений звіт за формою
2-3нк про діяльність аграрних закладів освіти за 2019/2020 навчальний рік»
(Манзюк В., Трісунова Т.).
Аналіз та внесення змін до проєктів Статутів 110 закладів фахової
передвищої освіти за дорученням Генерального директора Директорату вищої
освіти і освіти дорослих І. Шарова (надійшло до лабораторії 192 проєкти
Статутів, в тому числі 110 перший раз, 54 повторно (з них 21 проєкт Статутів
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подано на затвердження до МОН України), 28 в електронному варіанті
(Рибицький А., Сєрова І., Манзюк В., Березенко І., Пшенична О.).
Аналіз зарахування студентів на 01 січня 2020 та формування графіків по
спеціальностях «Медсестринство», «Стоматологія», «Фармація, промислова
фармація», «Технології медичної діагностики та лікування» (Дудус Т.).
Аналіз зарахування студентів на 01 січня 2020 та формування графіків по
спеціальностях «Харчові технології», «Водні біоресурси та аквакультура»
(Синявська Н.).
Аналіз інформації та моніторинг даних зі спеціальностей щодо вступу та
контингенту здобувачів освіти (відповідальні методисти).
Аналіз кількості виданих документів про освіту за рік та прогноз на
наступний рік згідно з попереднім замовленням (Заболотна В.).
Аналіз кількості затверджених проєктів досліджень і розробок ЗВО і НУ,
що належать до сфери управління МОН (Євстрат’єва Н., Сєнчева О.).
Аналіз контингенту студентів у ЗВО України за 2016-2020 роках, які
ведуть підготовку ОС «Бакалавр» і «Магістр», ОКР «Спеціаліст» в розрізі,
спеціальностей та ЗВО (Рибицький А,, Бєльченко С.).
Аналіз потреби в підручниках із закріплених спеціальностей
(відповідальні методисти).
Аналіз потреби документів про загальну середню освіту на наступний рік
на запит ДП «Інфоресурс» (Заболотна В.).
Аналіз реєстру суб’єктів освітньої діяльності у сфері фахової передвищої
освіти щодо отримання ліцензії на підготовку фахового молодшого бакалавра в
розрізі закладів освіти (по регіонах) та спеціальностей (Бєльченко С.).
Аналіз розбіжностей земельних площ згідно з Додатком 2.5 звіту
Рахункової палати та інформації від ЗВО (Рибицький А., Манзюк В.).
Аналіз статистичної інформації щодо діяльності ЗФПО (Трісунова Т.).
Аналіз ступеневої освіти у 2020 році в аграрних ЗВО (Рибицький А,,
Бєльченко С.).
Аналіз, узагальнення, перевірка, коригування відомостей контролю
«Заходів формування земельних ділянок, їх державної реєстрації та реєстрації
речових прав у ЗВО та ПТНЗ» (Бєльченко С., Рибицький А.).
Аналітична інформація за 1995, 2000, 2010, 2014-2019 (2020 за наявності)
роками по ЗВО України, а саме: контингент студентів; науково-педагогічних та
педагогічних працівників; в розрізі підпорядкування; розрахунок науковопедагогічних та педагогічних працівників на 100 студентів; моніторинг
інформації Служби зайнятості України (Рибицький А,, Манзюк В.).
Аналітична інформація про кількість безробітних з числа осіб, які
упродовж року з дня закінчення ЗВО зареєструвалися в Державній службі
зайнятості (за освітньо-кваліфікаційними рівнями освіти та напрямами
підготовки) порівняно з кількістю осіб, які закінчили навчання у 2019 році
(Рибицький А.);
Аналітична інформація про стан та обсяги підготовки фахівців в аграрній
освіті для Клубу аграрного бізнесу (Рибицький А,, Манзюк В.).
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Аналітична інформація стосовно контингенту та обсягів прийому у
Харківській ДЗВА в порівняні з показниками аграрних ЗВО у 2019 році
(Рибицький А,, Манзюк В.).
Аналітична інформація стосовно обсягів прийому студентів у 2020 році за
ОПС «фаховий молодший бакалавр» в розрізі спеціальностей (Рибицький А.).
Аналітична інформація щодо контингенту та обсягів прийому студентів
до аграрних закладів фахової передвищої освіти у 2019 році (Рибицький А,,
Манзюк В.).
Динаміка обсягів випуску фахівців ЗВО України за 2016-2019 роки в
розрізі спеціальностей ОС «Бакалавр» і «Магістр» (Бєльченко С.).
Зведені дані про стан тваринництва України станом на травень 2020 р.
(Синявська Н.);
Інформаційні матеріали щодо діяльності навчально-практичних центрів
(Маринич Ю.).
Інформаційні статистичні матеріали з вищої освіті (Маринич Ю.,
Перевозник JI.).
Інформація «Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК, «Аналітичні
дослідження роздрібних цін», «Зведені дані про стан тваринництва України», «
Інформаційний бюлетень». «Тенденції розвитку галузі тваринництва та ринків
м'ясо-молочної продукції отриману від НДІ «Украгропромпродуктивність» на
відправку до ЗО (Синявська Н.);
Інформація стосовно контингенту студентів у аграрних закладах вищої та
ФПО в розрізі освітніх ступенів та спеціальностей (Манзюк В.).
Інформація щодо кількості студентів другого (магістерського) рівня
вищої освіти за спеціальністю ветеринарного спрямування» (Дудус Т.).
Інформація щодо підготовки молодшого спеціаліста у технікумах і
коледжах з економічних спеціальностей за даними сайту ЄДЕБО: кількість та
назви закладів освіти, контингент, зарахування, випуск, ліцензійний обсяг за
спеціальностями (Кураченко Г.).
Моніторинг вступної кампанії 2020 в аграрних ЗВО (Бєльченко С.).
Моніторинг вступної кампанії 2020 року. Встановлення обсягів прийому
студентів ОПС «фаховий молодший бакалавр» на основі базової загальної
середньої освіти (Рибицький А,, Ковалів Х).
Моніторинг інформації щодо вступної кампанії 2020 (Трісунова Т.,
Кураченко Г.).
Моніторинг інформації щодо розробки галузевих стандартів вищої освіти
за спеціальностями (Перевозник Л.).
Моніторинг та підготовка аналітичної інформації (контингент, вступ 2018
та 2019 роки) в розрізі закладів вищої освіти щодо окремих спеціальностей (211
«Ветеринарна медицина», 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»,
272 «Авіаційний транспорт», 274 «Автомобільний транспорт») для пілотного
проєкту єдиного державного кваліфікаційного іспиту ( Рибицький А.).
Моніторинг та узагальнення обсягів контингенту студентів ОКР
«Молодший спеціаліст» у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
(Бєльченко С).
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Підготовка річного звіту Науково-методичного центру ВФПО за
2019 р. (Сєрова І.).
Перевірка та узагальнення інформації щодо наявності земельних ділянок
у ЗВО міста Києва, перевірка наявності державних актів, що підтверджують
право постійного користування земельними ділянками (методисти Науковометодичного центру ВФПО).
Порівняльна таблиця за 2016-2019 роки щодо обсягів випуску фахівців
ОС «Бакалавр» та їх частка у кількості зарахованих на ОС «Магістр» на базі ОС
«Бакалавр» в розрізі спеціальностей (Бєльченко С.).
Порівняльний аналіз обсягів прийому у 2020 до 2019 року ОС
«Бакалавр», «Магістр» (211 «Ветеринарна медицина», 212 «Ветеринарна
гігієна, санітарія і експертиза», 226 «Фармація, промислова фармація»)
(Бєльченко С.).
Узагальнення інформації близько 100 професійно-технічних, вищих
закладів освіти, підприємств щодо переоформлення безстрокової ліцензії у
сфері професійно-технічної освіти відповідно до листа Міністерства освіти і
науки України від 10.11.17 № 1/9-607 у форматі Excel (Хрустальова О.).
Узагальнення інформації від закладів освіти щодо участі здобувачів
освіти у навчання за дуальною формою здобуття освіти у 2019-2020 н.р.
(Саєнко Л.).
Узагальнення інформації щодо підвищення кваліфікації педагогічних
працівників у 2020 році у Науково-методичному центрі ВФПО (Чайковська А.,
методисти кабінету).
Узагальнення пропозицій до проєкту Положення про дуальну форму
здобуття освіти у закладах вищої та фахової передвищої освіти (Чайковська А.,
Стрішенець Ю.).
Узагальнення щотижневих звітів структурних підрозділів Науковометодичного-центру ВФПО (Кураченко Г.).

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
(Гетя О.В., методисти кабінету)
1. Проєкт ЕРАЗМУС+ Ag-Lab «Поліпшення навичок з лабораторної
практики у фахівців агро-продовольчого сектору Східної Європи». За
3 роки проєкту:
- підготовлено підручник «Лабораторна практика» (англійською та
українською мовами).
- розроблено і постійно наповнюється вебпортал проєкту;
- розроблено навчальні програми для підготовки магістрів з
лабораторної справи;
- набрано пілотні магістерські групи. Є перші випускники;
- підвищено кваліфікацію викладачів ЗВО та фахівців лабораторій
шляхом стажувань в європейських університетах;
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- організовано стажування українських студентів в європейських
університетах;
- університети придбали лабораторне обладнання на 20 тис. євро;
- проведено 2 онлайн віртуальних вебінари «Вивчення процесу
переробки продуктів для покращення підготовки студентів», експерт
FERRUH ERDOGDU (університет Анкари, Турція) та експерт Rainer
Svacinka (Австрія);
- проведено моніторинг проєкту за участі ЕРАСМУС+ офісу в Україні;
- проведено семінар для стейкхолдерів за участі ЕРАСМУС+ офісу в
Україні та МОН України;
- онлайн наради з реалізації проєкту в умовах карантину (постійно);
- онлайн наради щодо наповнення MOODLE платформи в рамках
проєкту;
- підготовлено та надано Європейському координатору План роботи на
2021 рік;
- отримано дозвіл на продовження проєкту до 14 жовтня 2021 та подано
документи на перереєстрацію проєкту;
- участь у міжнародних онлайн ЕРАЗМУС днях, де представлено фільм
щодо використання університетами обладнання, купленого коштом
проєкту. Фільм розміщено на веб-порталі проєкту;
- підготовка та проведення онлайн-зібрання в рамках проєкту Ag-Lab
щодо створення Коаліційної ради з метою планування життя проєкту
після його закінчення.
2. Проєкт КРАЗМУС+ UniClaD «Підвищення спроможності
університетів ініціювати та брати участь у розвитку кластерів на
принципах інновацій та сталості». В умовах карантину:
- проєкт зареєстровано, отримано реєстраційну картку;
- проведено онлайн установчі збори проєкту;
- проведено 3 онлайн робочі зустрічі з партнерами;
- проведено онлайн-тренінг «Європейський досвід створення
кластерів»;
- розроблено та підписано Партнерську угоду;
- інформацію про проєкт розміщено на його сайті, постійно готується
матеріал для його поповнення;
- проведено попередній моніторинг проєкту за участі представників
ЕРАЗМУС+ офісу в Україні;
- розроблено План оцінювання якості проєкту;
- організовано зустрічі українських партнерів проєкту з місцевою
адміністрацією та стейкхолдерами;
- проведено онлайн-вебінар, присвячений правовим та економічним
аспектам створення кластерів в Україні;
- зібрано інформацію щодо можливостей створення Центрів
Компетентності при українських університетах;
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Розроблено альбом «Французсько-українська співпраця»
Робота в рамках німецько-українського проєкту «Сприяння розвитку
професійної освіти в аграрних коледжах України».
Робота в рамках Співпраці з Посольствами Німеччини та Франції в
Україні.
Робота з налагодження співпраці між закладами вищої та фахової
передвищої освіти з зарубіжними ЗВО.
Робота з українськими закладами вищої та фахової передвищої освіти
(налагодження контактів, організація спільних заходів тощо).
Участь в розробці Магістерських курсів «Лабораторна справа» для
пілотних груп проєкту Ag-Lab.
3. Візит пана Ганса-Йоахима Фухтеля, Парламентського статс-секретаря
Федерального міністерства продовольства та сільського господарства
Німеччини (20.02.2020, Науково-методичний центр ВФПО, керівники
структурних підрозділів).

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Забезпечення комп’ютерного набору, коригування, редагування
навчально-методичних матеріалів, розроблених у Науково-методичному центрі
ВФПО (Талюта Л., Сєрова І., Улєзко Л., Моргун І., Федорченко Н.,
Світельська С., Цибенко Н.,. Салмай Н.; стандартів вищої освіти (Сєрова І.О.),
статутів ЗФПО (Сєрова І., Світельська С.), переклад на українську мову титрів
до відеофільмів (Давиденко О., Цибенко Н.).
Публікації на сторінках періодичних видань, на сайті
Інформація на сайт щодо організаційних заходів (впродовж року,
методисти Науково-методичного центру ВФПО).
Навчально-методичний журнал «Фахова передвища освіта»
(Жуковська С.)
Іщенко Т.Д., Хоменко М.П., Жуковська С.А. Етапи інноваційної епохи.
Інформаційний вісник «Освітня траєкторія» (Сєнчева О., Щербакова Л.,
Ткачук О., Сєрова І.):
«Що треба знати про систему HACCP» (Дудус Т.).
«Професія – лікар ветеринарної медицини» (Вишневська О.).
«Практична підготовка як невід’ємна складова у підготовці
конкурентоспроможного фахівця»(Синявська Н.).
«Педагогічні інновації: від стратегії до реалізації» (липень, Ткачук О.).
«Для чого проводити студентські олімпіади?» (червень, Ткачук О.).
«Як розпізнати фейк?» (Сєрова І.).
«Як провести карантин вдома з користю!» (Щербакова Л., Зібарєва І.).
«Віртуальна подорож до навчання: понад 500 закладів фахової передвищої
освіти на відстані кліку!» (Заболотна В.).
23

«Співпраця закладів освіти з виробництвом як рушійний чинник розвитку
держави» (Шевченко В., Борхаленко Ю.).
«Вишита сорочка як символ української душі» (Степанова І.).
«Невербальні комунікації, як головний засіб передачі інформації»
(Руденко А.).
«Міжособистісні конфлікти – породження мобінгу на роботі» (Руденко А.).
«Джерело педагогічної мудрості» (Лепеха І., Степанова І.).
«Цікаві проєкти студентського самоврядування» (Лепеха І., Ковалів Х.).
«Інноваційна діяльність бібліотек закладів освіти та їх роль у формуванні
інформаційної культури, творчої активності здобувачів освіти та педагогічного
колективу» (Степанова І.).
«Дистанційне навчання: практика в умовах карантину» (Чайковська А.).
«Дистанційне навчання під час підвищення кваліфікації викладачів».
(Стрішенець Ю.).
«Зелений туризм моєї маленької батьківщини» (Саєнко Л.).
«Вступна кампанія 2020: ким хочуть бути юні українці» (Рибицький А.).
«Спогади про Науково-методичний центр ВФПО» (Манзюк В.).
«Ступенева підготовка в аграрних закладах вищої освіти» (Трісунова Т.).
«Вступна кампанія 2020: новації та результати» (Трісунова Т.).
Підготовлено інтерв’ю з 19 керівниками закладів вищої та фахової
передвищої освіти (Щербакова Л.).
Журнал «АгроТерра» (Шишкіна К., Талюта Л., Сєрова І.)
«Проблеми з водними ресурсами в Україні» (Малинка Л., Шишкіна К.)
«Як писати просто і цікаво» (Сєрова І.)
«Інноваційні підходи до практичної підготовки студентів в закладі
освіти» (Дудус Т.)
«Складові ефективної стратегії розвитку закладу вищої освіти»
(Афанасьєва О., Дудус Т.)
«Деякі питання оренди землі сільськогосподарського призначення в
умовах розвитку земельних правовідносин» (Березенко І., Рибицький А.).
публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів конференцій
Збірник тез III Міжнародної науково-практичної конференції
«Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки
та освіти»
Малинка Л.В., Шишкіна К.І. Наслідки глобального потепління
Губенко Л.В., Малинка Л.В. Вплив зміни кліматичних умов на вегетацію
сільськогосподарських культур (на прикладі Харківської області).
Збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції
«Органічне агровиробництво: освіта і наука»
Виробництво органічної продукції в Україні (Губенко Л., Малинка Л.).
VI International Scientific and Practical Conference Milan, Italy October
Малинка Л., Шишкіна К., Дідур І. Стан та виробництво органічної
продукції в Україні (
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Збірник тез науково-практичної конференції «Впровадження системи
HАССР в Україні. Актуальні питання науки і практики»:
«Впровадження системи НАССР в дошкільних закладах» (Дудус Т.)
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах
діджиталізації суспільства», 11.11.2020:
Іщенко Т.Д. Жуковська С.А. Технології педагогічного дизайну при
створенні електронних програмно-методичних комплексів у Науковометодичному центрі Науково-методичний центр ВФПО.
Ігнатенко О.В. Перевозник В.В. Дистанційне навчання у взаємодії з
онлайн платформами.
Сопілко В.І. Проєктування та створення електронних підручників і
посібників в умовах Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої
освіти;
Пироженко Ю.А. Використання мультимедійних технологій в освіті.
Євстрат’єв С.В. (співавторство). Цифрові компетенції у підготовці
фахівців аграрного профілю, вимоги сучасного ринку праці
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
«Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми першого року
запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої освіти
України», 22.10.2020:
Чайковська А.Б. Чи потрібно в Україні впроваджувати дуальну освіту?
Жуковська С.А. Діджиталізація суспільства: прийняти і зрозуміти нове!
Ігнатенко О.В. Онлайн-платформи як вимога часу.
Збірник тез Всеукраїнської наукової конференції «Фахова передвища і
професійна освіта: теорія, методика, практика»,18.06.2020
Євстрат'єв С.В. Актуальність цифрових компетентностей у підготовці
молодших бакалаврів аграрного профілю.
Збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції
«Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний
аспекти»
Євстрат'єв С.В. Цифрові компетенції — вимога при підготовці фахівців
аграрного профілю.
Тези для участі у міжнародній науково-практичній конференції «Основні
та прикладні дослідження в сучасному світі» (16-18.12.2020, Павлюк Л.).
Окремі публікації:
Малинка Л. Осіннє внесення гербіцидів у посівах зернових культур //
Пропозиція. 2020№ 10. с. 62-64.
Дудус Т.В. співавторство, «Ефективність застосування різних технік
трансплантації амніотичної оболонки за дегенеративних процесів рогівки» у
журналі (Дніпровський державний аграрно-економічний університет
(Theoretical and Applied Veterinary Medicine) (Том 8 № 3 (2020) опубліковано:
2020-09-07;
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Paliy А.P., Stegniy B.T., Palii A.P., Rodionova K.O., Bogatko N.M., Vashchyk
Ye.V., Sakhniuk N.I., Ovcharenko H.V., Dudus T.V., Ihnatieva T.M., Kovalenko
L.V. Microstructural analysis of sausage quality. (Мікроструктурний аналіз
кобас). Ukrainian Journal of Ecology. 10 (2). P. 404–409. DOI: 10.15421/2020_115.
Web of Science (опубліковано 22.06.2020)
Paliy A.P., Sumakova N.V., Rodionova K.O., Nalivayko L.I.,
Boyko V.S., Ihnatieva T.M., Zhigalova O.Ye., Dudus T.V., Anforova M.V.,
Kazakov M.V. (2020). Disinvasive action of aldehyde and chlorine disinfectants on
the test-culture of Toxocara Canis eggs (Дезінвазійні властивості альдегідного і
хлорного деззасобів щодо тест-культури гельмінтів toxocara canis). Ukrainian
Journal of Ecology, 2020, 10(4), 175-183, doi: 10.15421/2020_185 Web of Science
(опубліковано 20.09.2020) UDC 619:576.895.1:631.311.86
Євстрат’єв С. «Цифрові компетентності у підготовці молодших
бакалаврів з агрономії», OD, вип. 3, с. 185-205, Вер 2020.
Дудус Т.В. (співавторство) Спосіб визначення ступеня свіжості м’яса
птиці фотометричним методом. Заявка на видачу Патентів № u 2020 15968;
заявл. 04.12.2020.
Дудус Т.В. (співавторство) Спосіб визначення кислотного числа жиру
титрометричним методом за використання спиртово-бензольної суміші. Заявка
на видачу Патентів № u 2020 15969; заявл. 04.12.2020.
«Безпечність та якість меду та апіпродуктів: монографія» Біла Церква,
2020. 144 с. (Дудус Т.,посібник, співавторство)
«Гігієна виробництва та експертиза харчових та інкубаційних яєць і яйце
продуктів» навчальний посібник. За ред. Н.М. Богатко, І.В. Яценко,
А.Ю. Мельник. Біла Церква, 2020. 165 с. (Дудус Т., посібник, співавторство)

Видано

Монографія «Функціонування фінансового ринку України в умовах
цифровізації суспільства: теорія, методологія та практики» (Жуковська С., Цибенко Н., Світельська С., Салмай Н., Давиденко О.);
Навчально-методичний журнал «Фахова передвища освіта» – 4
(Жуковська С., Пироженко Ю., Цибенко Н., Ігнатенко О.)
Інтерактивний інформаційний вісник «Освітня траєкторія» –
(Щербакова Л., Сєнчева О., Ткачук О., Сєрова І.);
Виробничо-практичне, науково-популярне, наукове видання «АгроТерра:
освіта, наука та бізнес» – 2 (Шишкіна К);
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
«Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми першого року
запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої освіти
України» (Чайковська А.).
Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції
«Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах
діджиталізації суспільства» (Жуковська С., Ігнатенко О., Цибенко Н.,
Світельська С.);
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Збірник тез Всеукраїнської наукової конференції «Фахова передвища і
професійна освіта: теорія, методика, практика» (Рощенко І.).
Збірник «Психологічні поради куратору групи» (Руденко А., Степанова І.,
Лепеха І.).
Збірник «Модернізація основних напрямів діяльності бібліотек в умовах
імплементації фахової передвищої освіти і запровадження сучасних
інформаційних технологій» (Степанова І., Лепеха І.).
Збірник «Інноваційні форми і методи роботи у вихованні студентської
молоді» (методичні рекомендації) з досвіду роботи кураторів закладів фахової
передвищої освіти (Лепеха І.,. Степанова І.).
Збірник «Статистично-аналітичні дослідження діяльність аграрних вищих
навчальних закладів у 2019/2020 навчальному році» (у таблицях, графіках,
діаграмах) (Рибицький А., Манзюк В.);
Збірник «Питання-відповіді до основних правових, організаційних
фінансових засад функціонування фахової передвищої освіти» (Ткачук О.,
Деркач Н.).
Анотований каталог кращих робіт конкурсу «Педагогічний ОСКАР-2020»
(Рощенко І.).
Перелік творчих робіт конкурсу «Педагогічний ОСКАР-2020» за
номінаціями, (Кушніренко В.).
Перелік творчих робіт з обміну досвідом конкурсу «Педагогічний
ОСКАР-2020» (Кушніренко В.).
Буклет
«Конференції,
семінари,
тренінги,
майстер-класи»
(Стрішенець Ю.).

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
Підготовка інформаційних матеріалів, презентацій для заходів, пресрелізів, виступів тощо:
Розширена довідка про аграрну освіту станом на 01.01.2020 (Манзюк В.).
Презентації:
Стратегічні напрями діяльності Науково-методичного центру у 2020 р.
для Іщенко Т.Д. (Сєрова І.).
«Інноваційні підходи до практичної підготовки студентів в закладі
освіти» (Дудус Т.).
«Практична підготовка студентів з використанням сучасних технологій
виробництва та техніки» для виступу на підвищенні кваліфікації керівників
закладів фахової передвищої освіти» (Шевченко В., Борхаленко Ю.).
Презентації з питань підвищення кваліфікації та впровадження дуальної
освіти – 15 (Чайковська А.).
Презентаційні матеріали з різних питань для керівництва Науковометодичного центру ВФПО (Трісунова Т.).
Аналітична інформація щодо обсягів прийому студентів до аграрних ЗВО
у 2020 році для презентації Хоменка М.П. (Рибицький А.).
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Презентаційні матеріали з різних питань за напрямом діяльності
(методисти).
Адміністрування classroom «Дистанційна робота НМЦ ВФПО»
(Щербакова Л.).
Ведення інформаційної бази підприємств для проходження виробничої
практики з можливістю ведення автоматичного обліку проходження практики
(Євстратˊєв С., Кураченко Б., Шевченко В., Маринич Ю.).
Ведення протоколів за лікарняними листками (Сердюк Н.).
Ведення та оформлення протоколів засідань нарад, зборів (Талюта Л.М.,
Улєзко Л.Л., Сєрова І.О., Моргун І.О.).
Ведення тендеру, ведення майданчика zakupki.prom.ua системи публічних
закупівель PROZORO, ведення та оформлення протоколів із засідань
тендерного комітету, розроблення положення про уповноважену особу для
проведення спрощених закупівель (Сердюк Н.).
Відео- та фотосупровід організаційних заходів Науково-методичного
центру ВФПО (Жуковська С., Цендревич М., Кураченко Б.).
Друк дипломів, подяк, грамот, сертифікатів, посвідчень, запрошень тощо
на різні заходи (Жуковська С., працівники лабораторії).
Забезпечення документами про освіту: підготовка попереднього
замовлення документів про загальну середню освіту державного зразка, що
виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій, та бланків
документів, що виготовляються поліграфічним способом у 2021 році на запит
ДП «Інфоресурс», аналіз виданих документів про освіту за 2019 р. та
прогнозування на 2020 р. (для замовлення друку бланків дипломів та додатків
до дипломів в типографії) (Заболотна В., методисти лабораторії).
Забезпечення функціонування Медіатеки електронних засобів навчання
(Жуковська С., Перевозник В., Цибенко Н., Поліщук В., Ігнатенко О.)
Забезпечено оформлення вітальних листів, привітань до святкових дат
(Талюта Л., Улєзко Л., Сєрова І., Моргун І., Федорченко Н., Лепеха І.,
Євстратˊєв С.).
Забезпечено функціонування та поповнення експонатами, проведено
екскурсії в Музей українського костюма та писанки (Степанова І., методисти).
Збір інформації для створення телефонного довідника ЗФПО, внесення
змін та додаткової інформації (Заболотна В., методисти лабораторії).
Зведення звітів навчально-практичних центрів (Маринич Ю.).
Маркетингова діяльність (Несіна І., Перевозник Н., Погребна Р.).
Модернізація та оновлення комп’ютерної техніки, забезпечення робочого
стану комп'ютерної техніки, обслуговування мережевого обладнання
(Євстрат’єв С., Заболотна В., методисти лабораторій).
Моніторинг паспортів баз практик ЗВО (Маринич Ю.).
Налагодження інформаційно-комунікаційних зв’язків з закладами вищої
освіти, забезпечення розсилки методичних матеріалів електронною поштою
(Заболотна В., Пшенична О.).
Оперативний друк і тиражування (Жуковська С., методисти лабораторії).
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Організація заходів щодо відзначення 55-річчя діяльності Науковометодичного центру ВФПО (Лепеха І., Лихогод Н., Борхаленко Ю.,
Хоруженко Н., методисти).
Організація роботи вайбер-груп з актуальних питань організації
освітнього процесу (Щербакова Л., Заболотна В., Зібарєва І., Лепеха І.,
Синявська Н., Вишневська О., Шевченко В., Борхаленко Ю., Маринич Ю.,
Павлюк Л., Трісунова Т., Степанова І., Ковалів Х.).
Перевірка понад 600 протоколів Державної Акредитаційної комісії щодо
достовірності інформації для переоформлення безстрокової ліцензії у сфері
професійно-технічної освіти (Хрустальова О.).
Переформатування інформаційного вісника «Освітня траєкторія»
(випускаючий редактор ‒ Сєнчева О.).
Підготовка 109 експертних висновків на запит атестаційних комісій ОДА
із 28 закладів освіти (Кучеренко Л.);
Підготовка 12 проєктів наказів про нагородження відзнаками Науковометодичного центру ВФПО (12 Почесних знаків, 24 Грамоти, 105 Подяк)
(Кучеренко Л.)
Підготовка плану проведення протипожежного тренування на тему: «Дії
працівників, учасників заходу та осіб, які проживають у готелі, під час
виникнення пожежі» (Рибицький А.).
Підготовка проєктів наказів щодо нагородження відзнаками установи
(Лихогод Н., методисти Науково-методичного центру ВФПО).
Підготовка, проведення та оформлення матеріалів чергової атестації
працівників Науково-методичного центру ВФПО (Талюта Л., Хоруженко Н.,
Улєзко Л.).
Присвоєння реєстраційних номерів 2805 сертифікатам про підвищення
кваліфікації, участь у семінарах (Кушніренко В.).
Робота
з
питань
протипожежної
безпеки
(Чайковська
А.,
Рудницька А.), проведення вступного інструктажу з охорони праці та вступний
інструктаж з питань пожежної безпеки; підготовка інформації стосовно системи
автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення; надання уточненої
інформації Науково-виробничому центру «Системи пожежного нагляду№
стосовно розробки проєкту системи автоматичної пожежної сигналізації та
оповіщення (Рибицький А.).
Робота з сайтом http://osvita.ua/ (Щербакова Л.),
Робота із соціальними мережами (Щербакова Л., подання інформації –
методисти).
Розсилка інформаційних матеріалів для закладів освіти (Пшенична О.).
Співпраця з ІІТіЗО з питань забезпечення стандартами підготовки
робітничих кадрів (Чайковська А., Хрустальова О.).
Співпраця з Книжковою палатою, надання звітів про друковану
продукцію та отримання ISBN (Степанова І.).
Створення автоматизованої електронної форми для подання Звіту про
діяльність технікумів і коледжів за формою 2-3 НК (в форматі EXEL)
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відповідно до Наказу Державної служби статистики від 16.07.2018 № 151, за
якою подається звітність з 2019/2020 навчального року (Трісунова Т.В.).
Створення електронного інтерактивного інформаційно-презентаційного
довідника та його адміністрування (Заболотна В., працівники лаборвторії).
Супровід діяльності Асоціації аграрних навчальних закладів України
«Украгроосвіта» (Лепеха І.О.).
Супровід онлайн-заходів установи на платформі Zoom (Євстратˊєв С.,
методисти лабораторії).
Супровід та моніторинг наповнення сайту Науково-методичного центру
ВФПО (Євстратˊєв С., Заболотна В., Кураченко Г., Кураченко Б., наповнення
розділів – відповідальні методисти).

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
(Хоруженко Н., фахівці кабінету)
Проведено засідання атестаційної комісії:
• підтверджено відповідність займаній посаді п’ятьом завідувачам
кабінетів;
атестовано та підготовлено документи для передачі на атестаційну
•
комісію Департаменту освіти і науки для підтвердження та присвоєння
кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» двох методистів
з них: підтверджено відповідність кваліфікаційній категорії –
«спеціаліст вищої категорії» – одному методисту; присвоєно
кваліфікаційну категорію ˗ «спеціаліст вищої категорії» одному
методисту;)
• підтверджено відповідність кваліфікаційній категорії – «спеціаліст
першої категорії» – одному методисту;
• підтверджено відповідність кваліфікаційній категорії – «спеціаліст
другої категорії» – одному методисту;
• присвоєно кваліфікаційну категорію – «спеціаліст першої категорії»
п’ятьом методистам;
• присвоєно кваліфікаційну категорію – «спеціаліст першої категорії»
вісьмом методистам;
2. Ведеться постійний контроль щодо
педагогічних працівників установи, з метою
індивідуалізації, широкого обміну досвідом та
документи про удосконалення системи підвищення
працівників.
Продовжують навчання у закладах освіти 2
вищу освіту 2 особи.
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підвищення кваліфікації
забезпечення якості та
виконуючи нормативні
кваліфікації педагогічних
особи, здобувають другу

Ведеться військовий облік військовозобов'язаних працівників та
співпраця з військкоматом (звіти про прийняття та звільнення
військовозобов’язаних, надання інформації про техніку установи, річні звіти).
Ведеться постійний облік та оформлення листків непрацездатності,
кадрових наказів та наказів про всі види відпусток (чергові, часткові, без
збереження заробітної плати, для участі у лабораторних сесіях, відпусток по
вагітності та пологах, по догляду за дітьми тощо), наказів адміністративногосподарської діяльності.
Здійснюється тарифікація з визначення педагогічного стажу працівників,
які приймаються на роботу до Науково-методичного центру ВФПО та
відслідковується черговість встановлення надбавок за стаж педагогічної
роботи, а також готуються накази для виплати надбавок, обраховується
страховий стаж працівників.
Видаються довідки відповідно до звернення працівників.
Здійснюється підготовка документів для нагороджень працівників
установки.
За звітний період:
прийнято 7 працівників,
звільнено 13 працівників
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