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и вс ко о унів рсит ту ім ні ориса Грінч нка;
7.

Про кт “Початкова школа – освіта для життя”;

8.

Нові освітні

ро рами, навчал ні

лани

ід отовки фахів ів
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Місія

кафедри

–

аб

чити

конкур нто датно о дошкіл но о

якісну

ід отовку

сучасно о

да о а від овідно до а итів сус іл ства
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іннова і ни

наукови

от н іал усіх

суб’ ктів освітн о о ро су.
Візія кафедри –

аб

ч ння

дності освітн о о

ро

су і науково

діял ності викладачів та студ нтів, навчання студ нтів на дослідни кі
основі; дотримання ор оративно о стандарту науково діял ності, ро виток
кадрово о от н іалу каф дри та формування контин нту студ нтів.
Пріоритетні на рями ро оти кафедри на озна ени

еріод.

Навчально-методична :
−

удосконал ння існуючих освітніх ро рам та інт рованих курсів на
міждис и лінані основі;

−

створ ння банку навчал но-м тодично літ ратури для

ідвищ ння

ф ктивності викладання фахових дис и лін на дослідни кі основі;
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ро рам
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роботодав ями алуч ння х до формування місту

ід отовки ма бутніх фахів ів дошкіл но освіти;

−

а очаткування викладання окр мих дис и лін (модулів) ан лі с кою
мовою;

−

диф р н іа ія та індивідуалі а ія місту
урахуванням

а итів сус іл ства
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ід отовки
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−

ідвищ ння роф сі но кул тури викладачів.
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ро виток науково о
кваліфіка і ;
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Міжнародна:
−

ро шир ння міжнародних контактів і с орідн ними каф драми
вро
р

−

с ких унів рсит тів м тою обміну науковим досвідом
нта і наукових ід ;

ід отовка с іл них міжнародних убліка і

кол ами і

ВНЗ в рамках ід исаних від овідних у од ро с ів ра ю;

арубіжних

−

отримання наукових рантів.

Підвищення кваліфікації викладачів:
- створ ння школи молодо о викладача;
-

аб

ч ння умов для активі а і

окр ма, ч р
-

роф сі но мобіл ності викладачів

міжнародн стажування (1 ра на три роки);

ідвищ ння рівня

убліка і но активності викладачів у наукових

виданнях що інд ксуют ся міжнародними ба ами даних.
Формування контингенту студентів:
− ров д ння адр сно

рофорі нта і но роботи ви ускниками ЗНЗ і

да о ічних кол джів;
−

о уляри а ія
ідн с ння

да о ічно

роф сі в інт рн т м р жах, ЗМІ шляхом

на високи со іал но начущи рів н .

Реалізація ро рамних авдан вибудовуватим т ся на асадах
р ро оділ но о лід рства та кор оративно кул тури.

