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Нормативне забезпечення
Програми розвитку кафедри педагогіки та
психології
Закон України
«Про освіту»

Закон України
«Про вищу освіту»

Концепція розвитку Київського
університету імені Бориса
Грінченка

Програма розвитку Педагогічного інституту Київського університету імені
Бориса Грінченка на 2017-2022 роки
Корпоративний стандарт наукової діяльності співробітників
Київського університету імені Бориса Грінченка
Декларація про академічну доброчесність науково-педагогічного, наукового,
педагогічного працівника Київського університету імені Бориса Грінченка

Кодекс корпоративної культури Київського університету імені Бориса
Грінченка
Освітні програми, навчальні плани підготовки фахівців із дошкільної
та початкової освіти

Місія і візія
кафедри педагогіки та психології
Місія – забезпечення якості та функціональності психолого-педагогічної
підготовки фахівців відповідно до антропоцентричної освітньої стратегії;
сприяння функціонуванню команди лідерів, які поділяють цінності
корпоративної культури Університету

Візія - удосконалення змістово-технологічного забезпечення викладання
психологічних
та
педагогічних
дисциплін
із
урахуванням
антропоцентричного підходу, потреб особистості, сучасної сім’ї, громади,
держави щодо освіти молодої генерації; організація інноваційного
освітнього середовища з метою підвищення якості навчання фахівців, що
ґрунтується на дослідницькій основі; дотримання Корпоративного
стандарту наукової діяльності
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Пріоритетні напрями діяльності
кафедри педагогіки та психології
• Освітній напрям діяльності
кафедри
• Науковий напрям діяльності
кафедри
• Соціально-гуманітарний
напрям діяльності кафедри
19.06.2019

Освітній напрям діяльності кафедри
педагогіки та психології
Вивчення потреб працедавців щодо професійної компетентності
сучасного педагога
• залучення студентів до вивчення потреб закладів освіти щодо підготовки сучасного
фахівця;
• оновлення тематики курсових, дипломних, магістерських робіт відповідно до потреб
працедавців
Удосконалення змістово-технологічного забезпечення
навчальних дисциплін
• реалізація у змісті, формах і методах викладання навчальних дисциплін антропоцентричного
(людинознавчого) підходу;
• створення банку відео-лекцій із актуальних проблем педагогіки та психології (25%);
• розроблення ЕНК для студентів заочної форми навчання (100%);
• упровадження в освітній процес підготовки фахівців інноваційних технологій (технологія
«Self-book», коуч-технології, тренінги, майстер-класи, міждисциплінарні дослідницькі
проекти)

Розширення освітнього простору
• проведення тренінгів професійної спрямованості на базі центру самопізнання та
саморозвитку для студентів і педагогів ЗЗСО та ЗДО;
• організація і проведення профорієнтаційних майстер-класів «Освіта – це життєвий успіх»
для майбутніх здобувачів вищої освіти;
• підготовка фахівців із дошкільної та початкової освіти за моделлю «аудиторія – центри
компетентностей – заклади освіти»
• проведення лекцій, семінарських, практичних занять, навчальних екскурсій на базі
наукових установ НАПН України та ЗДО, ЗЗСО України та за кордоном

Науковий напрям діяльності кафедри
педагогіки та психології
Реалізація наукової теми кафедри

• підвищення якості наукових досліджень із проблеми «Антропоцентричний вимір підготовки
педагога в умовах освітніх змін» у руслі наукової теми Педагогічного інституту «Нова
стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції»;
• упровадження в освітній процес, розроблених за результатами наукової теми кафедри,
програми особистісно-професійного саморозвитку студентів педагогічних спеціальностей
(моделі, профілів та індикаторів особистісно-професійного саморозвитку педагогів);
• організація та проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії
педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції»
(2019, 2021, 2023)
Публікаційна активність

• реалізація індивідуальної стратегії наукової діяльності кожного викладача щодо публікації
статей у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science;
• підготувати до друку: монографії (2), навчально-методичні посібники для студентів закладів
вищої освіти, статті, що входять до фахових та наукометричних видань
Міжнародна співпраця

• щорічно подавати індивідуальні (2) та колективні (1) грантові заявки;
• стажування у провідних зарубіжних університетах, відповідно до вимог Корпоративного
стандарту наукової діяльності Університету;
• академічна мобільність;
• підготовлено проекти угод про міжнародну співпрацю з Akademia Ignatianum w Krakowie,
кафедрою Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania (кафедра загальної педагогіки та
теорії виховання)

Науковий напрям діяльності кафедри
Наукова робота студентів
організація науково-пошукової
діяльності викладачів кафедри та
студентів спеціальностей:
«Дошкільна освіта», «Початкова
освіта» з наукової теми кафедри
та Педагогічного інституту

підготовка у співавторстві зі
студентами наукових
публікацій із актуальних
проблем сучасної освіти (25);

апробація результатів емпіричних
досліджень із актуальних
проблем педагогіки та психології
на науково-практичних
конференціях, різних рівнів,
конкурсах, олімпіадах

оприлюднення результатів
студентських наукових пошуків
на електронній сторінці кафедри,
Педагогічного інституту,
Київського університету імені
Бориса Грінченка і у соціальних
мережах

апробація дипломних,
магістерських проектів на базі
центрів компетентностей
Університету, навчальнонаукових установ, закладів
освіти

підготовка індивідуальних і
колективних проектів (міжнародних)
за науковою темою кафедри;
науковий супровід
міждисциплінарного студентського
наукового гуртка «Професійна
підготовка сучасного педагога в
умовах євроінтеграції»

Соціально-гуманітарний напрям діяльності
відзначення ювілейних дат
провідних педагогів та
психологів, діячів культури,
які зробили значний внесок
у розвиток освіти

участь у реалізації
соціального проекту
«З Києвом і для Києва»

психолого-педагогічний
супровід адаптації
студентів першого курсу

організація і проведення
просвітницьких заходів на
базі Педагогічного музею
України, ДНПБ України
імені В. Сухомлинського

функціонування
студентських творчих і
наукових гуртків

Співпраця з ЗДО та ЗЗСО м. Києва
моніторинг потреб закладів освіти щодо
сформованості
професійної
компетентності вихователів і вчителів
початкових класів

проведення
аукціону
студентських
наукових проектів для працедавців за
актуальними темами ЗЗСО, ЗДО
організація й
майстер-класів
ЗДО та ЗЗСО
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проведення тренінгів,
для педагогів-практиків

Кадрове забезпечення
Підготовка кадрів вищої
кваліфікації (присвоєння вченого
звання доцента: Антипін Є.Б.,
Венгловська О.А., Карнаухова А.В.,
Куземко Л.В., Новик І.М.,
Мельник І.С., Подофєй С.О.)

Підготовка дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора наук –
Голота Н.М.,
доктора філософії:
Матюшинець Я.В., Хомич О.О.
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