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Статус Київського університету імені Бориса Грінченка в системі 
педагогічної освіти України, досягнутий зусиллями колективу протягом багатьох 
років, зобов’язує до високої ініціативи й активності щодо реформування 
педагогічної освіти, оптимізації її традицій та інновацій, впровадження новітніх 
підходів і педагогічних технологій. Останнє потребує розробки обґрунтованої і 
реалістичної Програми розвитку Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка. 

 
І. Основні положення 

1.1. Програма розвитку  Педагогічного інституту Київського університету  
імені Бориса Грінченка на 2011-2015 роки (далі - Програма) є документом, що 
розроблений із метою встановлення пріоритетів (стратегічних цілей), 
принципів, завдань і механізмів розвитку Педагогічного інституту (далі – 
Інституту) Київського університету імені Бориса Грінченка (далі – Університету) 
на 2011-2015 роки. 

1.2. Програма спирається та зорієнтована на виконання положень: 
- Конституції України; 
- Закону України «Про освіту»; 
- Закону України «Про вищу освіту»; 
- Закону України «Про дошкільну освіту»; 
- Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань 

загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного 
процесу»( N 2442-VI від 6 липня 2010 р.); 

- Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом 
Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002; 

- Державної програми «Вчитель», затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 березня 2002 р. № 379; 

- Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти України та її 
інтеграції в  європейський  освітній  простір,  затверджених  наказом 
Міністерства освіти і науки України від 31 грудня 2004 р. № 998; 

- Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 
функціонування та розвитку освіти в Україні» від 4 липня 2005 р.; 

- рішення Київської міської ради від 22 серпня 2007 р. № 329/3163 «Про 
затвердження Комплексних заходів з реалізації Концепції цілісної Системи 
підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у м. Києві»; 

- Концепція розвитку Київського міського педагогічного університету 
імені Б.Д. Грінченка на 2008-2012 роки, затвердженого Рішенням Конференції 
трудового колективу КМПУ імені Б.Д. Грінченка (Протокол № 1 від «23» 
листопада 2007 р.); 

- Положення «Про Педагогічний інститут Київського університету імені 
Бориса Грінченка», затвердженого наказом Ректора № 279 від 11 грудня 2009 р. 

 
1.3. Програма має таку структуру: 
- Основні положення, 
- Сучасний стан і місце Інституту в структурі Університету, 



- Пріоритетні напрями розвитку Інституту, 
- Мета і завдання розвитку Інституту за основними напрямами діяльності, 
- Механізми реалізації Концепції розвитку Інституту 

 
ІІ. Сучасний стан і місце Інституту в структурі Університету 

 
Педагогічний інститут є одним із шести інститутів Київського університету 

імені Бориса Грінченка – найбільшим за кількістю студентів, науково-
педагогічного та допоміжного персоналу. Його навчальний корпус знаходиться за 
адресою: м. Київ, бульвар О. Давидова, 18/2. Зараз у структурі Інституту 
функціонує 4 кафедри (Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та 
родинного виховання; Кафедра методики і технологій дошкільної освіти; 
Кафедра педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-
математичних дисциплін; Кафедра теорії початкової освіти, індивідуального 
навчання та методик викладання дисциплін гуманітарного циклу), які 
здійснюють підготовку фахівців за напрямами (спеціальностями) «Дошкільна 
освіта», «Початкова освіта» ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» денної і 
заочної форм навчання. 

Станом на 01.09.2010 р. кількість студентів складає 2477 осіб, у т.ч. 1497 
студентів – на денній формі навчання, 980 студентів – на заочній формі навчання. 
Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький персонал, що налічує 
79 осіб, із них 70 працюють на постійній основі, серед яких 4 доктор наук, 
професори, 23 кандидати наук, доценти. 

Частка науково-педагогічних працівників із науковими ступенями та 
вченими званнями – 39,7%, у тому числі на постійній основі – лише 35,7%. 

 
ІІІ. Пріоритетні напрями розвитку Інституту 
3.1. Провідна ідея – утвердження Університету як провідного центру 

дошкільної та початкової освіти, батьківської педагогіки та педагогічного 
просвітництва у м. Києві та Україні.  

3.2. Стратегічна мета – реалізація компетентнісного підходу до підготовки 
конкурентоспроможного фахівця – вихователя ДНЗ і вчителя початкових класів, 
здатних працювати на рівні сучасних освітньо-виховних технологій. 

3.3. Важливим аспектом діяльності Інституту є забезпечення наступності 
між дошкільною і початковою освітою, педагогічною освітою і неперервною 
освітою дорослих.  

3.4. Найважливіші завдання розвитку Інституту є такі: 
- Покращення якісного складу науково-педагогічного персоналу 

(науковий, віковий аспекти) згідно ліцензійних вимог за ОКР «магістр». 
- Удосконалення змісту професійної підготовки у відповідності з 

державними стандартами та розширення варіативної частини (у т.ч. за вибором 
студентів). 

-  Реорганізація існуючих та створення нових кафедр Інституту, які б 
забезпечували весь цикл професійно-практичної підготовки. 



- Розробка сучасного навчально-методичного забезпечення, особливо для 
організації самостійної навчальної роботи студентів. 

- Створення комфортного, естетично привабливого, ергономічного 
середовища навчальних аудиторій і рекреацій. 

-  Сприяння студентському самоврядуванню, стимулювання громадській 
активності студентів. 

- Органічне поєднання педагогічної і наукової діяльності викладачів. 
навчальної і дослідницької діяльності студентів, теоретичної і практичної 
підготовки майбутніх фахівців. 

-  Формування іміджу сучасного педагога, пошук обдарованої шкільної 
молоді, яка має покликання і бажання опановувати фах педагога. 

 
 

ІV. Мета і завдання розвитку Інституту 
за основними напрямами діяльності 

 
4.1. Освітня діяльність 

Вихідними положеннями освітньої діяльності Інституту є такі:  
- підвищення якості освіти є пріоритетним напрямом діяльності 

професорсько-викладацького персоналу Інституту; 
- повторна акредитація напрямів підготовки (спеціальностей) «Дошкільна 

освіта», «Початкова освіта» за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр»; 
- формування педагога високої професійної компетентності та 

особистісної культури; 
- вдосконалення змісту психолого-педагогічної, науково-методичної 

підготовки педагогічних працівників, здатних працювати в умовах 
інтенсивного розвитку інформаційно-технологічного суспільства та 
змін, що відбуваються в сучасних освітніх закладах; 

- розробка та впровадження наскрізної програми підготовки майбутніх 
педагогів у системі «Університетський коледж – Педагогічний 
інститут», створення системи безперервної педагогічної освіти; 

- ширше запроваджувати в навчальний процес сучасні інформаційні 
технології, елементи дистанційного навчання, створення електронних 
навчально-дидактичних посібників; 

- забезпечення реалізації базового принципу модульної системи – 
індивідуалізації навчання студентів; 

- створення сучасної системи самостійної роботи студентів як важливого 
складника модернізації навчально-виховного процесу; 

- поглиблення практичної підготовки фахівців, інтеграція навчального 
процесу у різні сфери освітньої діяльності; 

- забезпечення академічної мобільності студентів; 
- введення прозорої системи обліку навчальної роботи студентів і 

науково-педагогічної діяльності викладачів; 
- започаткування поряд з існуючими нові спеціалізації: «Практична 

психологія», «Логопедія»; 



- здійснення психолого-педагогічного супроводу професійної підготовки 
студентів та надання додаткових освітніх послуг, зокрема 
сертифікованих курсів; 

- вдосконалення системи підвищення кваліфікації професорсько-
викладацького складу, надання фахівцям можливостей безперервного 
професійного кар’єрного зростання; 

- залучення до освітнього процесу, консультацій, майстер-класів 
провідних учених України та інших країн.  

 
4.2. Навчально-методична робота 

4.2.1. Вдосконалити зміст професійної підготовки фахівців згідно з 
сучасними вимогами освітнього процесу, відповідно нормативно-законодавчій 
базі МОН України, враховуючи освітні виховні вартості та цінності українського 
народу. 

4.2.2. Розробити нові навчальні плани та робочі програми навчальних 
дисциплін із напрямів підготовки (спеціальностей) «Дошкільна освіта» та 
«Початкова освіта» ОКР «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр», у т.ч. для нових 
спеціалізацій «Практична психологія» і «Логопедія». 

4.2.3. Створити віртуальний методичний кабінет, електронне навчально-
методичне забезпечення на CD–носіях та сайті Інституту. 

4.2.4. Вдосконалювати освітні технології, що базуються на рівноправній, 
партнерській педагогічній взаємодії викладачів зі студентами, організації 
продуктивної самостійної та індивідуальної навчальної діяльності, створенні 
умов для розвитку не лише професійного мислення, а й серця (Г.Сковорода), 
цілісної самодостатньої професійно компетентної особистості. 

4.2.5. Для методичного забезпечення навчального процесу видати 
колективні монографії, підручники та посібники з профільних дисциплін: 
«Дошкільна педагогіка», «Практична дитяча психологія», «Психологія дитячої 
творчості», «Інноваційні технології в дошкільній освіті», «Професійна підготовка 
майбутніх працівників дошкільної галузі у вищій школі», «Підготовка сучасного 
вчителя в умовах неперервності педагогічної освіти», «Формування професійної 
компетентності майбутнього вчителя початкових класів», «Модернізація 
педагогічної освіти як основа вдосконалення професійної та світоглядно-
методологічної підготовки вчителя початкових класів» та ін. 

 
4.3. Науково-дослідна робота 

4.3.1. Розвиток науково-дослідної діяльності Інституту зорієнтувати на:  
- забезпечення єдності наукового, навчального і виховного процесів; 
- посилення інтеграційних зв’язків із вітчизняними та зарубіжними 

науково-дослідними закладами та науковими школами; 
- участь професорсько-викладацького складу Інституту в підготовці 

сучасних підручників, навчально-методичних посібників, у т.ч. електронних; 
- активна підготовка викладачами наукових публікацій (не менше 4-6 

наукових публікацій щорічно для кожного викладача); 



- створення умов для активного залучення до участі в наукових 
дослідженнях студентського наукового товариства Інституту; 

- підготувати призерів Всеукраїнської студентської олімпіади та 
конкурсів студентських наукових робіт; 

- стимулювання науково-дослідної роботи студентів: робота наукових 
гуртків і студій, проведення студентських наукових конференцій і семінарів; 
підготовка кожним магістром публікації за результатами своєї магістерської 
роботи. 

4.3.2. З метою підвищення наукового потенціалу Інституту, а також для 
практичної апробації теоретичних доробок у галузі дошкільної та початкової 
освіти відкрити: 

1) Науково-дослідну лабораторію «Особливості розвитку, навчання і 
виховання дітей 5-річного віку в умовах суспільного та родинного виховання», у 
науковій проблематиці якої будуть дослідження проблем розвитку дітей 5-
річного віку та практики їх виховання в сім’ ї, центрах розвитку ДНЗ, 
прогулянкових або сімейних групах, школі, а також вивчення проблеми 
виховання батьків-професіоналів та формування професійної компетентності 
педагогів-вихователів і вчителів початкової школи. 

2) Музей-лабораторію «Історія вітчизняного дошкілля», зміст діяльності 
якого буде поєднувати науково-пошукову, інформаційно-просвітницьку, 
навчально-методичну і виховну роботу. 

4.3.3. Для наукового і професійного зростання молодих викладачів та 
аспірантів при Інституті створити «Товариство молодих науковців». 

4.3.4. Проводити щорічні студентські науково-практичні конференції, раз 
на два роки – Всеукраїнську і одну Міжнародну конференцію з актуальних 
питань дошкільної, початкової та педагогічної освіти. 

4.3.5. Налагодити і підтримувати наукову співпрацю з провідними 
українськими та зарубіжними ВНЗ, педагогічними організаціями і науково-
дослідними закладами: Національний педагогічний університет імені М.П. 
Драгоманова, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 
Глухівський національний університет імені О. Довженка, Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка, Полтавський державний 
педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Г. Сковороди, Інститут психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, Інститут 
проблем виховання НАПН України, а також Московський гуманітарний 
педагогічний Інститут,  Барановичський державний університет (Республіка 
Білорусь), Українське вчительське товариство у Польщі  та ін. 

4.3.6. Розширити Інститутський електронний часопис «Вісник психології та 
педагогіки», висвітлювати в ньому дослідницькі, науково-практичні досягнень 
викладачів та студентів, психолого-педагогічні новини, сучасні педагогічні 
технології роботи з дітьми та молоддю. Розглянути можливість реєстрації його як 
наукового фахового видання, затвердженого ВАК України. 

4.3.7. Кафедрам Інституту брати участь у розробці всеукраїнських і 
міжнародних грантів у галузі дошкільної та початкової освіти. 



4.3.8. Започаткувати серед викладачів і студентів щорічний конкурс 
наукових розвідок педагогічних ідей у літературній спадщині Бориса Грінченка 
та книжок для дітей із неопублікованих (архівних) його творів. 

. 
4.4. Вдосконалення практичної підготовки студентів 

4.4.1. Вдосконалити зміст та форми організації всіх видів педагогічної 
практики студентів відповідно до навчальних планів напрямів підготовки 
(спеціальностей) ОКР «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр».  

4.4.2. Розробити наскрізні програми педагогічної практики як дієвого 
чинника формування професійної компетентності майбутніх фахівців, починаючи 
з І курсу ОКР «молодший спеціаліст» і закінчуючи останнім курсом 
магістерської програми підготовки. 

4.4.3. Розширити бази практики, переукласти наявні та укласти нові угоди з 
дошкільними і загальноосвітніми навчальними закладами, навчально-виховними 
комплексами і позашкільними закладами, а також педагогічними коледжами і 
науково-дослідними закладами Київського регіону. 

4.4.4. Для поглиблення практичної підготовки студентів, формування їхньої 
професійно-педагогічної спрямованості залучати до навчального процесу в 
Інституті провідних вихователів-методистів та вчителів початкових класів вищої 
категорії київського регіону. Крім того, при прийомі на роботу викладачів 
враховувати досвід роботи претендента в дошкільних навчальних закладах і в 
початковій школі.  

4.4.5. Інтегрувати в структуру Університету дошкільний заклад освіти і 
початкову школу, створити навчально-виробничий комплекс «ДЗО–ЗОСШ І 
ступеня – Педагогічний інститут» – експериментальний майданчик для 
викладачів-дослідників і ефективної бази практики для студентів – майбутніх 
вихователів і вчителів початкових класів. 

 
4.5. Розвиток виховної та соціально-гуманітарної роботи 

4.5.1. Активно залучати до організації навчально-виховного процесу органи 
студентського самоврядування, профспілки викладачів і студентів. 

4.5.2. Надати системного характеру роботі зі студентами у позааудиторний 
час (особливо в гуртожитку) відповідно до їхнього покликання, інтересів і 
здібностей кожного студента з урахуванням суспільних потреб, специфіки та 
реальних можливостей Інституту та Університету. 

4.5.3. У рамках університетського соціального проекту систематично 
проводити роботу дитячо-батьківського клубу «Чомучки». 

4.5.4. Розширити й урізноманітнити форми реалізації навчально-виховного 
процесу з використанням культурно-історичних, природних і мистецьких 
надбань столиці України. 

4.5.5. Підвищити ефективність роботи кураторів академічних груп, 
розробити систему стимулювання їхньої діяльності. 

4.5.6. Залучати до виконання функцій кураторів студентів, які навчаються 
за магістерською програмою. 



4.5.7. Для розвитку творчих здібностей студентської молоді та викладачів 
Університету створити театральну студію. 

 
4.6. Перспективи розвитку контингенту студентів 

4.6.1. Налагодити систему профорієнтаційної роботи зі старшокласниками 
Київського регіону та України. 

4.6.2. Популяризувати професію вихователя дошкільного закладу і вчителя 
початкових класів серед молоді шляхом відкриття нових спеціалізацій, 
проведення серед старшокласників творчих конкурсів, зустрічей зі студентами, з 
представниками редакцій дитячих видань, із майстрами педагогічної справи. 

4.6.3. Налагодити тісну співпрацю із Університетським коледжем - 
істотним резервом потенційних вступників на напрям підготовки (спеціальність) 
«Дошкільна освіта» і «Початкова освіта»: 

- проводити спільні заходи, надати можливість студентам Коледжу 
відвідувати відкриті лекції, тренінги та майстер-класи в Інституті 

 - узгодити коледжанські та інститутські навчальні плани і програми, 
забезпечити наступність у змісті та методах професійної підготовки за ОКР 
«молодший спеціаліст» та «бакалавр». 

- проводити спільні засідання кафедр Інституту та предметних (циклових) 
комісій Коледжу для вироблення узгоджених підходів до змісту і методів 
навчання. 

4.6.4. Для успішного проведення профорієнтаційної роботи зі 
старшокласниками налагодити співпрацю на основі укладених угод з міським та 
районними відділами освіти м. Києва, Київської області та інших регіонів 
України. 

4.6.5. Проводити профорієнтаційну роботу серед випускників педагогічних 
та інших коледжів столичного регіону та України. 

 
4.7. Кадрове забезпечення 

4.7.1. Кадрову політику зорієнтувати на поліпшення якісного складу 
професорсько-викладацького персоналу, повне укомплектування ним кафедр 
згідно з ліцензійними вимогами. 

4.7.2. Забезпечити оптимізацію вікової структури кадрів, збереження 
спадкоємності та підвищенні мотивації науково-педагогічної діяльності 
викладачів. 

4.7.3. Підготувати не менше 5 докторів наук, професорів та більше 10 
кандидатів наук, доцентів, а також запросити для роботи на постійній основі 
докторів (професорів) і кандидатів наук (доцентів) з інших ВНЗ та науково-
дослідних закладів. 

4.7.4. Посилити практико-орієнтоване спрямування навчання в Інституті 
шляхом залучення до процесу викладання практикуючих фахівців сфери 
дошкільної і початкової освіти. 

4.7.5. Започаткувати цикл зустрічей студентів і викладачів із провідними 
українськими фахівцями-науковцями (академіками і членами-кореспондентами 



НАПН України, докторами наук) у галузі дошкільної та початкової освіти, 
авторами підручників і навчальних посібників для дітей і студентів. 

4.7.6. Для реалізації завдань професійного самовдосконалення викладачів, 
опанування та розроблення ними сучасних методів навчання створити 
віртуальний методичний кабінет. 

4.7.7. Усім викладачам згідно плану проходити одну з форм підвищення 
кваліфікації. 

4.7.8. Для оптимізації навчального процесу, повного забезпечення 
викладання дисциплін циклу професійно-практичної підготовки, раціонального 
розподілу науково-педагогічних кадрів згідно положення Закону України «Про 
вищу освіту» щодо порядку створення та діяльності кафедр ВНЗ, реорганізувати 
існуючі та створити такі кафедри Інституту: 

- Кафедра дошкільної та родинної педагогіки. 
- Кафедра методики та технологій дошкільної освіти. 
- Кафедра педагогіки початкової освіти та методик викладання 

дисциплін гуманітарного циклу. 
- Кафедра теорії початкової освіти та методик викладання 

природничо-математичних дисциплін, 
- Кафедра психології дитинства, 
- Кафедра педагогіки і методики розвитку дитячої творчості. 

За умови наявності науково-педагогічний кадрів для забезпечення 
додаткової спеціалізації «Іноземна мова» створити в Інституті кафедру іноземної 
філології. 

4.8. Удосконалення матеріально технічної бази Інституту 
4.8.1. Проводити роз’яснювальну роботу серед студентів і батьків, 

представників громадськості щодо благодійності з метою покращення 
матеріально-технічної бази Університету, оснащення навчального корпусу 
Інституту сучасними меблями та засобами навчання. 

4.8.2. Активно залучати студентів до підтримання порядку та проведення 
поточного ремонту навчальних та рекреаційних приміщень, закріпити всі 
аудиторії та рекреації за кафедрами Інституту  і студентськими академічними 
групами. 

4.8.3. Спільно з органами студентського самоврядування запровадити 
відпрацювання кожним студентом визначеної кількості годин громадської роботи 
щодо благоустрою навчального корпусу і території Інституту. 

4.8.4. Спільно з Інститутом мистецтв упорядкувати територію, створити 
ландшафтні зони навчального призначення («Школа під відкритим небом») та 
зелені рекреації для студентів і викладачів. 

4.8.5. Оформити рекреації навчального корпусу, продовжити їх озеленення, 
розмістити стендову інформацію про історію і сучасне життя Університету та 
Інституту. 

 
V. Механізми реалізації Програми розвитку Інституту 



5.1. Відповідальність за реалізацію Програми покладається на директора 
Інституту, який щорічно звітується на загальних зборах трудового колективу 
Інституту про її виконання. 

5.2. Основними механізмами розвитку Інституту на 2011-2015 роки є: 
- Формування ефективної команди професіоналів і налагодження плідної 

співпраці з органами  студентським самоврядування. 
- Подолання деяких негативних явищ у взаєминах окремих викладачів зі 

студентами. 
- Забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, 

атмосфери взаємоповаги, взаємовимогливості і взаємовідповідальності. 
- Розвиток персоналу та корпоративної культури Інституту. 
- Прийняття нової редакції Положення про Інститут, Положення про Вчену 

раду Інституту, Положення про директорат Інституту, Положення про студентське 
самоврядування в Інституті. 

- Оптимізація структури Інституту та розвиток матеріально-технічної бази 
Університету.  

- Використання сучасного електронного інформаційного простору (зокрема 
сайти Університету, Інституту, «Вісник психології і педагогіки»). 

 


