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Вступ 

Педагогічний інститут (далі Інститут) є структурним підрозділом 

Київського університету імені Бориса Грінченка (далі - Університет). Ефективне 

функціонування Інституту забезпечують: 

 5 кафедр (дошкільної освіти, початкової освіти, педагогіки та 

психології, іноземних мов і методик їх навчання, теорії та історії педагогіки); 

 навчальна лабораторія творчої педагогіки; 

 навчальний відділ. 

Адміністративний блок Інституту представлений трьома заступниками 

директора Інституту (з науково-методичної та навчальної роботи; наукової 

роботи; науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи). 

Науково-педагогічний склад Інституту налічує 80 співробітників, з-поміж 

яких 67 осіб - штатні, 13 – часткова зайнятість. Загальна кількість докторів наук, 

які забезпечують освітній процес в Інституті сьогодні – 13 осіб, з них на 

постійній основі – 8 осіб, з частковою зайнятістю – 5, а також 49 кандидатів наук, 

з яких 47  штатних працівників, 2 – часткова зайнятість. 

Упродовж 2019 року діяльність Інституту була узгоджена з Планом 

роботи на означений період і спрямована на реалізацію Нової освітньої стратегії, 

метою якої є підвищення якості підготовки сучасного педагога через інтеграцію 

провідних наукових досліджень у галузі педагогічної освіти та кращих 

вітчизняних і зарубіжних практик, забезпечення конкурентоспроможності в 

системі столичної освіти.  

 

І. Контингент студентів і результати вступної кампанії 2019 року 

 

Станом на 31.10.2019 року контингент студентів Інституту становив 1360 

осіб на денній та заочній формах навчання. У порівнянні з 2018-2019 н.р., у 2019-

2020 н.р. спостерігається зменшення контингенту денної та заочної форм 

навчання на 311 осіб (22,8%).  

 

Контингент студентів станом на 31.10.2019р.  

( у порівнянні з 2017-2018 н.р. та 2018-2019 н.р.) 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ДФН ЗФН ДФН ЗФН ДФН ЗФН 

Бакалавр 616 592 555 518 493(+1*) 384 

Магістр 104 322 107 491 109 372(+1*) 

Разом 720 914 662 1009 603 757 
* +1 академічна відпустка 

 

Зменшення загального контингенту студентів обумовлено рядом 

об'єктивних причин, а саме: 

- зменшенням кількості вступників 2019 року на бакалаврські та 

магістерські програми; 
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- випуском студентів другого (магістерського) освітнього рівня 

спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» (далі – ДО), 013 «Початкова освіта» (далі 

– ПО) заочної форми навчання в кількості 197 осіб (червень 2019 року); 

- випуском студентів другого (магістерського) освітнього рівня, освітніх 

програм 012 ДО, 013 ПО, 2,2 р.н. (жовтень 2018 року) та випуском студентів 

освітніх програм 012 ДО, 013 ПО, ОКР «Спеціаліст», 2,6 р. н. (лютий 2019 року); 

- змінами у загальній кількості груп на першому (бакалаврському) рівні 

(денна форма навчання: замість 3 груп та 2 груп на базі молодшого спеціаліста – 

2 групи (4.0) та 1 група (2.0); заочна форма навчання, 5 курс, перший 

(бакалаврський) освітній рівень: замість 3 груп – 1 група). 

З іншого боку, цей факт є свідченням недостатньої результативності 

профорієнтаційної роботи та потреби в розширенні освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка фахівців. 

Вступна кампанія 2019 року проходила в умовах вибору потенційними 

абітурієнтами закладів вищої освіти та визначення пріоритетів серед обраних 

спеціальностей.  

 

Кількість вступників за ОР (2017, 2018, 2019 рр.) 

ОР 
Рік набору Динаміка (2018-

2019 рік вступу) 2017 2018 2019 

Бакалавр 289 296 235 -61 

Магістр 278 262 211 -17 

 

Зменшення у 2019 році кількості вступників на перший та другий освітні 

рівні (- 78 осіб у порівнянні з 2018 роком вступу) відображає як загальну 

тенденцію взаємозв’язків  «випускник – абітурієнт – вступник», що 

обумовлюється правилами прийому в заклади вищої освіти, так і недостатній 

рівень роботи професорсько-викладацького складу щодо психолого-

педагогічного супроводу освітньої діяльності студентів першого 

(бакалаврського) рівня на етапі вступу до магістратури.  

На освітні програми першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 012 

«Дошкільна освіта» та 013 «Початкова освіта» у 2019 році було подано 369 та 

232 заяви відповідно, що дає змогу порівняти динаміку за три роки. 

 

Динаміка подання заяв за три роки 

Рік набору Усього заяв 

2017 565 

2018 558 

2019 601 

   

Безперечно, кількість поданих заяв на 1-й курс спеціальностей 

«Дошкільна освіта» та «Початкова освіта», яка становила 369 та 232 заяви 

відповідно (у порівнянні з 2018 роком – 336 та 223) можна вважати позитивним 

чинником цьогорічної вступної кампанії. Цей факт засвідчує зростання 
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впізнаваності з-поміж закладів вищої освіти Інституту, зокрема, та Університету-

загалом, але водночас актуалізується пошук ефективних механізмів кореляції 

кількості поданих заяв із кількістю фактично зарахованих на навчання 

вступників.  

 

Динаміка вступу на освітні програми  

першого (бакалаврського) освітнього рівня у розрізі трьох років 

(2017-2018н. р., 2018-2019 н. р., 2019-2020 н.р.) 

ОР 
Освітня 

програма 

Кількість вступників 

(денна + заочна) 

Динаміка 

(2018-

2019 рік 

вступу) 
2017 

2018 
2019 

Бакалавр 

Дошкільна 

освіта 

131 

(64+67) 

139 

(86+53) 

112 

(82+30) 
-27 

Початкова 

освіта 

158 

(103+55) 

157 

(99+58) 

123 

(93+30) 
-34 

 

Аналіз якісних показників вступників дозволяє зробити висновки про 

таке: збільшився загальний середній бал вступника, зарахованого на бюджетну 

форму навчання: «Дошкільна освіта» – 178 балів (176 балів у 2018 році), 

«Початкова освіта» – 176 балів (165 балів у 2018 році).  

 

Рейтингові бали вступників (динаміка 2017- 2019 рр.) 

ОСВІТНЯ 

ПРОГРАМА 

2017 2018 2019 Загальний 

бал зарах. 

на бюджет 

(2019р. ) 

мін. макс. мін. макс. мін. макс. 

Дошкільна 

освіта 

114,8 175,2 116,4 188,1 119 188 178 

Початкова 

освіта 

120,2 188,4 123,3 184,1 110 191 176 

 

 

Мінімальний бал на спеціальності 012 «Дошкільна освіта» становив у 

2019 р. – 119; максимальний – 188 (бюджет). Тоді як у 2018 році мінімальний та 

максимальний бали визначилися як 116, 4 та 188,1 відповідно. У 2017 році ці 

показники становили 114,8 та 175,2. На спеціальності «Початкова освіта» 

мінімальний бал вступника становив 110 балів, максимальний – 191 (у 2018 році 

– 123,3 та 184,1 відповідно; у 2017 – 120,2 та 188,4). Динаміка зростання 

спостерігається упродовж трьох років.  
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Показники якості успішності першокурсників на етапі вступу  

в Університет у 2019 р. (за результатами ЗНО) 

 
Математика 

Українська 

мова 
Історія Біологія 

мін. – макс. мін. – макс. мін. – макс. мін. – макс. 

Початкова 

освіта 

Б 

(32) 

117-172 150-191 110-165 110-170 

К 

(10) 

104-146 122-164 105-166 110-155 

Дошкільна 

освіта 

Б 

(35) 

 132-188 124-175 119-174 

К 

(25) 

 120-166 100-169 109-139 

 

Порівняльний аналіз мінімального та максимального балів вступників на 

освітні програми Інституту виявив деякі тенденції щодо зниження якості 

загальноосвітньої підготовки вступників першого (бакалаврського) освітнього 

рівня, зокрема з математики, про що свідчать результати виконання 

діагностичних завдань для моніторингу рівня сформованості математичної 

компетентності студентів 1 курсу освітніх програм «Дошкільна освіта», 

«Початкова освіта» першого (бакалаврського) освітнього рівня.  

Моніторинговий зріз якості знань першокурсників зумовив необхідність 

створення «груп вирівнювання», зокрема з навчальної дисципліни «Математика» 

за освітніми програмами «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта» першого 

(бакалаврського) освітнього рівня, що функціонуватимуть впродовж 2019-

2020 н.р. 

У вступі 2019 року при наборі першокурсників першого (бакалаврського) 

освітнього рівня на навчання за кошти місцевого бюджету фіксувались відмови. 

Так, на спеціальності 012 «Дошкільна освіта» денної форми навчання 

зафіксовано 10 відмов; на спеціальності 013 «Початкова освіта» – 8 відмов. 

Основна причина – вступ до іншого ЗВО.  

Серед негативних результатів цьогорічної вступної кампанії варто 

відзначити деяке зменшення кількості вступників на 1 курс (скорочений термін 

навчання) на освітні програми 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 

що обумовлено рядом причин, серед яких як загальне зменшення кількості 

студентів коледжів, так і велика кількість вакантних посад у закладах ЗДО, 

ЗЗСО. 

Звертає на себе увагу подальше зменшення кількісних показників 

поданих заяв на освітню програму 012 «Дошкільна освіта» на 1 курс (скорочений 

термін навчання) у відповідності до фактично зарахованих студентів. Так, у 2018 

році на цю спеціальність було подано 33 заяви за наявності 35 бюджетних місць, 

кількість відмов – 7, зараховано на навчання 26 осіб. А вже в 2019 році, після 

зменшення кількості бюджетних місць за результатами вступної кампанії 2018 
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року, така тенденція набула системних ознак: 30 бюджетних місць, 28 заяв, 6 

відмов, 22 зарахованих студенти. 

 

Кількісні показники контингенту студентів  1 курсу 

 (скорочений термін навчання) (2017 р., 2018 р., 2019 р.) 

ОР 
Освітня 

програма 

Кількість вступників  

(денна + заочна) 

Різниця 

(2018-

2019 рік 

вступу) 2017 2018 2019 

Бакалавр 

Дошкільна 

освіта 

70 (40+30) 
40 (26+14) 

32 (22+10) 
-8 

Початкова 

освіта 
100 (53+47) 94 (47+47) 81 (51+30) -13 

 

Аналіз вступної кампанії на вищевказані освітні програми дав змогу 

констатувати, що, з-поміж іншого, зменшення вступників обумовлено бажанням 

випускників коледжів продовжувати навчання в Університеті за неспорідненими 

спеціальностями, а також їхню недостатню вмотивованість до здобуття 

подальшого рівня освіти, що спричинено працевлаштуванням на момент 

вступної кампанії. Відтак актуальними стають зміна підходів до формування 

пропозицій для здобувачів освіти у вигляді нових конкурентоспроможних 

освітніх програм, спеціалізацій, що унеможливлюватимуть дублювання змісту 

навчання на різних освітніх рівнях; розширення можливостей вступу молодших 

спеціалістів зі споріднених спеціальностей на освітні програми 012 «Дошкільна 

освіта», 013 «Початкова освіта». Також подальшого розвитку має набути 

співпраця Інституту з Університетським коледжем та регіональними коледжами, 

що передбачатиме проведення спільних освітніх заходів: лекцій, практичних 

занять, вебінарів, позааудиторних зустрічей, круглих столів тощо, з метою 

розкриття можливостей та перспектив здобувачів бакалаврських та 

магістерських програм за спеціальностями «Дошкільна освіта», «Початкова 

освіта». Такі програми співпраці були ініційовані Інститутом у 2019 році з КВНЗ 

Київської обласної ради «Богуславський гуманітарний коледж імені І.С. Нечуя-

Левицького», Університетським коледжем. 

 

Цьогорічна вступна кампанія на магістерські освітні програми 

відзначилась розширенням освітніх пропозицій для здобувачів другого 

(магістерського) освітнього  рівня. Так, у 2019 році було здійснено перший набір 

на освітні програми 012.00.02 «Педагогіка і методика дошкільної освіти» (заочна 

форма навчання) та 013.00.02 «Педагогіка і методика початкової освіти» (заочна 

форма навчання) для вступників на базі ступеня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю.  
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Контингент вступників  

на другий (магістерський) освітній рівень (2019 р.) 

ОР Освітня програма 
Кількість вступників 

(денна + заочна) 
Всього 

Магістр 

Дошкільна освіта 106 (25+81) 

245 

Початкова освіта 97 (23+74) 

Педагогіка вищої школи 12 (10+2) 

Педагогіка середньої освіти 7 

Педагогіка і методика 

дошкільної освіти 
12 

Педагогіка і методика 

початкової освіти 
11 

 

Динаміка вступу на освітні програми  

другого (магістерського) освітнього рівня  

(2017р., 2018 р., 2019 р.) 

ОР 
Освітня 

програма 

Кількість вступників 

(денна + заочна) 

Різниця 

(2018-

2019 рік 

вступу) 2017 2018 2019 

Магістр 

Дошкільна освіта 125 

(25+100) 

128 

(24+104) 

106 

(25+81) 
-22 

Початкова освіта 119 

(15+104) 

109 

(19+90) 
97 (23+74) -12 

Педагогіка вищої 

школи 
14 15 (11+4) 12 (10+2) -3 

Педагогіка 

середньої освіти 
20 13 7 -6 

Педагогіка і 

методика 

дошкільної освіти 

- - 12 - 

Педагогіка і 

методика 

початкової освіти 

- - 11 - 

 

Не зважаючи на деяке зменшення кількості вступників 2019 року на 

навчання на магістерських програмах, які традиційно пропонує Інститут, нові 

магістерські програми «Педагогіка і методика дошкільної освіти» та «Педагогіка 

і методика початкової освіти» дозволили практично урівноважити показники 

магістерського набору 2018 та 2019 року.  
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Набір до магістратури Інституту з урахуванням  

нових освітніх програм ПМДО, ПМПО 

ОР 

Кількість 

вступників 

2018 р. 

(д+з) 

Освітня 

програма 

Кількість вступників  

2019 р. 
Динаміка 

денна заочна 
Разом 

(д+з) 
 

Магістр 

128 

(24+104) 

ДО + 

ПМДО 

25 

(ДО) 

93 
(81*+12*) 

118 -10 

106  

(19+87) 

ПО + 

ПМПО 

23 

(ПО) 

85 
(74*+11*) 

108 +2 

*кількісні дані по вступникам на магістерські освітні програми «Дошкільна освіта», 

«Початкова освіта» 

** кількісні дані по вступникам на магістерські освітні програми «Педагогіка і методика 

дошкільної освіти», «Педагогіка і методика початкової освіти» 

 

Кількісні показники вступу випускників Інституту (бакалаврський 

рівень) до магістратури Університету на споріднені спеціальності 

 

 

На другий (магістерський) освітній рівень спеціальності 012 «Дошкільна освіта» 

характерне деяке зменшення кількості вступників у 2019 році (45,3%) у 

порівнянні з 2017 роком (53,64%). 

Такий стан вказує на необхідність підвищення уваги до психолого-

педагогічного супроводу студентів-випускників першого (бакалаврського) 

освітнього рівня й роз’яснення переваг і перспектив продовження навчання за 

обраним фахом на наступному освітньому рівні. 

   

 

 

 

 

 

 ОП 

Кількість 

поданих 

заяв 

Кількість 

випускників- 

бакалаврів 

Кількість 

вступників  

(д + з) 

Бакалаври 

ПІ (2019), які 

вступили до 

магістратури 

ПІ КУБГ (%) 

2017 
ДО 136 233 125 (25+100) 53, 64% 

ПО 138 152 119 (15+104) 78, 28% 

2018 
ДО 200 249 128 (24+104) 51,41% 

ПО 186 156 106 (19+87) 67,95% 

2019 
ДО 157 234 106 (25+81) 45,3% 

ПО 185 158 97 (23+74) 61,39% 
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Вступ 2019 (денна форма навчання, кількісні показники) 
 Дошкільна освіта  Початкова освіта Педагогіка вищої школи Разом 

бюджет контракт бюджет контракт бюджет контракт бюджет контракт 
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2
0

1
7
 

2
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2
0
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2
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2
0
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2
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1к 38 35 35 3 23 25 45 37 32 4 13 10 - - - - - - 83 72 67 7 36 35 

1к 

(ск) 
35 26 22 5 0 0 45 47 50 6 0 1 - - - - - - 80 73 72 11 0 1 

5к 25 20 20 0 4 5 15 15 21 0 4 2 10 10 10 4 1 0 50 45 51 4 9 7 

 
                  213 190 190 22 45 43 

 

 
 

 
 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Динаміка вступу за спеціальностями «Дошкільна освіта» та 
«Початкова освіта» (1 курс) (д.ф.н)

2019 2018 2017

0 10 20 30 40 50 60

Дошкільна освіта 

Початкова освіта 

Динаміка вступу за спеціальностями «Дошкільна освіта» та 
«Початкова освіта» (1 курс , скорочений термін навчання) 

(д.ф.н.)

2019 2018 2017

0 5 10 15 20 25 30

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Педагогіка ви щої школи

Динаміка вступу за спеціальностями «Дошкільна освіта», 
«Початкова освіта», «Педагогіка вищої школи» (5 курс) (д.ф.н.)

2019 2018 2017
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Вступ 2019 (заочна форма навчання, кількісні показники) 

 

 
 

 
 

 

0 5 10 15 20 25

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Динаміка вступу за спеціальностями «Дошкільна освіта» та 
«Початкова освіта» (1 курс) (з.ф.н.)

2019 2018 2017

0 5 10 15 20 25 30 35

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Динаміка вступу за спеціальностями «Дошкільна освіта» та 
«Початкова освіта» (2 курс) (з.ф.н.)

2019 2018 2017

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Дошкільна освіта 

Початкова освіта 

Динаміка вступу за спеціальностями «Дошкільна освіта» та 
«Початкова освіта» (1 курс, скорочений термін навчання) 

(з.ф.н.)

2019 2018 2017

 

Дошкільна освіта Початкова освіта 

Педагогіка вищої школи/ 

Педагогіка середньої 

освіти 

Разом 
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1к 0 0 0 6 23 7 0 0 0 3 3 0 - - - - - - 0 0 0 9 26 7 

2к 0 0 0 31 19 13 0 0 0 6 10 1 - - - - - - 0 0 0 37 29 14 

1к 

(ск) 
0 0 0 30 14 10 0 0 0 47 46 30 - - - - - - 0 0 0 77 60 40 

5к 2

0 
25 25 79 79 68 25 25 25 78 64 60 0 0 0 20 17 9 45 50 50 

17

7 

16

0 
137 

                   45 50 50 300 275 198 
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Динаміка руху контингенту денної форми навчання в 2019 році (за 1-й 

семестр 2019-2020 н.р.) відзначилась зменшенням кількості відрахованих 

студентів і становила на 31 жовтня 2019 року 4 студенти (0,64%) («Дошкільна 

освіта» – 2 (0,69%) осіб; «Початкова освіта» – 2 осіб (0,65%)). На денну форму 

навчання поновилось 2 студенти. На заочній формі навчання було відраховано 4 

особи (0,52%) («Дошкільна освіта» – 1 особа (0,26%), «Початкова освіта» – 3 

особи (0,87%)), поновлено 4 студенти. У переважній більшості випадків 

причиною відрахування є власне бажання, яке зумовлено різними життєвими 

обставинами. За результатами аналізу анкет, що заповнюють здобувачі на етапі 

оформлення документів на відрахування, студенти розглядають можливість 

подальшого поновлення на освітні програми Інституту та готові 

порекомендувати навчатись в Університеті своїм друзям, знайомим, що свідчить 

про загальне задоволення від навчання.  

Зберігається тенденція переведень на заочну форму навчання, але їхня 

кількість майже однакова на обох спеціальностях: 5 осіб (1,73%) – «Дошкільна 

освіта» та 6 осіб (1,95%) – «Початкова освіта». Така ситуація пояснюється 

необхідністю поєднувати навчання та роботу за фахом.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100 120

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Педагогіка ви щої школи/
Педагогіка середньої освіти

Динаміка вступу за спеціальностями «Дошкільна освіта», 
«Початкова освіта», «Педагогіка вищої школи» / «Педагогіка 

середньої освіти» (5 курс) (з.ф.н.)

2019 2018 2017
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Зведена таблиця показників відрахування, переведення, поновлення 

студентів денної форми навчання (2017-2018 н.р./ 2018-2019н.р.) 

 денна 

відрахування 

переведення 

на ЗФН 
поновлення 

власне бажання 

невиконання 

навчального 

плану 

не 

приступили 

до навчання 
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зі списків 
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6 

б-6 
- б-1 - - 
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- - - - - 

б

-
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- - 
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б-7 

к-3 
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б-3 
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- 1 1 

ПО 
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10 
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б-1 
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8 

б-6 
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10 

б-8 
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- 

 
- - - 
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12 

б-9 

к-3 

11 

б-

10 

к-1 

6 

б-4 

к-2 

2 - 1 

ПВШ - - - - 
1 

б-1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Разом 

2017-

2018 

36 17 2 

Разом 

2018-

2019 

33 21 1 

Разом 

2019-

2020 

4 11 2 

 

 

Зведена таблиця показників відрахування, переведення, поновлення 

студентів заочної форми навчання (2017-2018 н.р. / 2018-2019н.р.) 

 

 заочна 

відрахування 

переведення на 

ЗФН  

поновленн

я власне 

бажання 

невиконання 

навчального 

плану 

не приступили 
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інший 
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ПВШ к-9 к-3 - - - - - к-1 - - - - - - - - - - - - - - - - 
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33 17 9 
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2018-
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42 23 13 
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4 11 4 
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Якісні показники навчання студентів Інституту 

(2017-2019) (%) 

Курс 

2017-2018 

зимова сесія 

2017-2018 

літня сесія 

2018-2019 

зимова сесія 

2018-2019 

літня сесія 

ДО ПО ПВШ ДО ПО ПВШ ДО ПО ПВШ ДО ПО ПВШ 

І 78 87 - 64 34 - 50 77 - 62 84 - 

ІІ 77 74 - 82 43 - 60 66 - 46 74 - 

ІІІ 46 47 - 34 42 - 54 57 - 57 75 - 

IV 54 43 - 79 72 - 37 44 - 57 51 - 

V 80 80 57 58 53 50 46 72 73 58 83 60 

VI 57 50 67 100 100 83 47 80 - - - - 

 

Упродовж 2019 р. традиційно здійснювався моніторинг якості навчання та 

об’єктивності оцінювання знань студентів. Моніторинг якісних показників 

навчання студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальностей 

012 «Дошкільна освіта» та 013 «Початкова освіта» впродовж екзаменаційно-

залікових сесій 2017-2018 та 2018-2019 н.р. свідчить про підвищення 

об’єктивності оцінювання результатів навчання на завершальному етапі 

вивчення тієї чи іншої навчальної дисципліни, що досягається проведенням 

семестрового контролю у письмовій формі. Так, якісні показники навчання 

студентів першого курсу спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» та 013 

«Початкова освіта» у зимову сесію 2017-2018 н.р. становили 78% та 87% 

відповідно, а в зимову сесію 2018-2019 н.р. - 50% та 77% відповідно. 

У розрізі підвищення якості освітнього процесу в Інституті за звітний 

період проведено: 

- моніторингове опитування студентів щодо ефективності викладацької 

діяльності «Викладач очима студентів» та здійснено аналіз отриманих 

результатів; 

-  моніторингове опитування роботодавців (голів АК і практиків) щодо 

оцінки рівня сформованості фахової компетентності випускників. 

          Аналіз показників щорічного опитування «Викладач очима студентів» дав 

змогу з’ясувати, що у 2019 році середня оцінка викладачів Інституту склала 4,5 

бали: мінімальна – 3, 25, а максимальна – 5,00 (3 викладачі). При цьому            

78,57 %  викладачів Інституту мають оцінку більше, ніж 4,5 бали; 12,86 % - від 4 

до 4,5; 8,57 % -менше, ніж 4 бали.  

Голови Атестаційних комісій відзначили загалом високий рівень 

професійної підготовки випускників освітніх програм першого (бакалаврського) 

та другого (магістерського) освітніх рівнів. У звітах відзначено актуальність 

проблем магістерських досліджень відповідно до потреб практики, достатньо 

високий рівень володіння студентами-випускниками першого (бакалаврського) 

освітнього рівня теоретичним змістом фахових методик і спроможності 

вирішувати завдання практичного характеру. Результати магістерських 

досліджень, зокрема розроблення консультативних сайтів, методичних 

рекомендацій, варіантів планування, інтерактивних презентацій тощо, на думку 
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голів АК мають широкі можливості до застосування в практиці роботи освітніх 

закладів. Разом з тим, були висловлені побажання щодо урізноманітнення форм 

захисту робіт та проєктів, здійснення індивідуальних міні-досліджень.   

Ситуація на ринку праці спонукає колектив Інституту розробляти нові форми 

організації освіти студентів, які успішно виконують навчальний план і 

виявляють бажання поєднувати навчання з роботою за фахом. У 2017-2018 н.р. 

було надано індивідуальні графіки навчання 100 студентам. Станом на 01 жовтня 

2019 року індивідуальні графіки оформлено 56 студентам: 40 осіб- спеціальність 

013 «Початкова освіта», 15 осіб – 012 «Дошкільна освіта», 1 особа – 011 «Освітні, 

педагогічні науки: Педагогіка вищої школи» . 

 

ІІ. Аналіз рівня виконання завдань на 2019 рік за освітнім, науковим, 

соціально-гуманітарним напрямами діяльності. 

 

 ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Упродовж 2019 року діяльність Інституту в контексті якості освіти була 

спрямована на забезпечення інноваційного розвитку освітнього процесу, 

створення індивідуальної траєкторії навчання студентів, реалізацію освітніх 

стандартів, профорієнтаційну роботу. 

За звітний період:  

 Розроблено та оновлено освітні програми: 012.00.01 «Дошкільна 

освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за скороченим терміном 

навчання; 012.00.02 «Педагогіка і методика дошкільної освіти» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти; 013.00.01 «Початкова освіта» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за скороченим терміном навчання; 13.00.01 

«Початкова освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми 

навчання (розширення); 013.00.02 «Педагогіка і методика початкової освіти» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання; розроблено 

нову освітньо-професійну програму «Корпоративна педагогіка та розвиток 

персоналу» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»; підготовлено до акредитації 

освітньо-наукові програми з підготовки докторів філософії (PhD) за 

спеціальностями 011 «Науки про освіту», 012 «Дошкільна освіта».  

Кафедрами Інституту розроблено, оновлено та впроваджено 175 робочих 

навчальних програм дисциплін, у т.ч. 45 робочих навчальних програм дисциплін 

для забезпечення освітнього процесу в інших інститутах та факультетах 

Університету, зокрема: 

Кафедра педагогіки та психології: 

 оновлено зміст 51 робочої навчальної програми та 10 навчальних 

програм практик. Для студентів 1-2 курсів спеціальностей «Дошкільна освіта», 

«Початкова освіта» до змісту програм практик внесено «Е-портфоліо 

особистісно-професійного зростання студентів», дослідницький, рефлексійний 

компоненти. 
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Кафедра дошкільної освіти: 

 розроблено та оновлено 7 робочих навчальних програм дисциплін 

для другого (магістерського) освітнього рівня; 11 робочих навчальних програм 

дисциплін для першого (бакалаврського) освітнього рівня; 

 розроблено та оновлено 8 програм педагогічних практик. 

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання: 

 розроблено 4 нові робочі навчальні програми дисциплін; 

 інтегровано 4 робочі програми навчальних дисциплін;  

 удосконалено та пролонговано 26 робочих програм навчальних 

дисциплін для першого (бакалаврського) освітнього рівня. 

Кафедра початкової освіти: 

 оновлено програми педагогічної практики відповідно до Концепції 

Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти та нової 

освітньої стратегії Університету: перший (бакалаврський) освітній рівень – 5, 

другий (магістерський) освітній рівень – 4. 

Кафедра теорії та історії педагогіки: 

 оновлено та розроблено 16 робочих навчальних програм для 

студентів другого (магістерського) освітнього рівня спеціальностей 

012  «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 011 «Освітні, педагогічні 

науки: Педагогіка вищої школи» та «Освітні, педагогічні науки: Педагогіка 

середньої освіти». 

Таким чином освітній процес 100% забезпечено робочими навчальними 

програмами дисциплін спеціальностей 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова 

освіта», 011 «Освітні, педагогічні науки». 

 

Системні заходи щодо забезпечення якості освіти передбачають, з-поміж 

іншого, дотримання засад академічної доброчесності всіма суб’єктами 

освітнього процесу. Саме тому сталою практикою для Інституту є запроваджена 

система перевірки випускових робіт на антиплагіат.  455  магістерських робіт 

випускників 2019 року було перевірено у системі антиплагіат 

(внутрішньоуніверситетській + Unicheck). 

 

Засади практико-орієнтованого навчання, яке є одним з ключових напрямів 

Нової освітньої стратегії, що реалізується в Університеті, обумовлюють 

розширення освітнього середовища через виведення навчальних занять за межі 

аудиторій в різні освітні установи (ЗДО, ЗЗСО, ЗВО, музеї); залучення до 

освітнього процесу провідних науковців і практиків у галузі педагогічної освіти; 

інноватизацію та діджиталізацію навчання. 

Так, у 2019 році було проведено понад 200 виїзних практичних занять у  

провідних освітніх і культурно-мистецьких установах м. Києва. Змістове 

наповнення виїзних занять було оновлено шляхом перенесення акцентів на 

частково самостійне опанування студентами навчального матеріалу, пошук 

необхідної інформації та обговорення її з викладачем. У межах вивчення 

навчальних дисциплін робота кафедр була спрямована на застосування нових 



 16 

форм та методів роботи зі студентами. Реалізуючи нову освітню стратегію 

«Аудиторія – центри компетентностей – заклади освіти», упродовж 2019 року 

кафедрою педагогіки та психології розроблено та проведено серію тренінгів та 

майстер-класів для студентів. Підвищенню якості практичної підготовки 

майбутніх фахівців спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» 

сприяли організована та проведена для студентів 1-го курсу серія майстер-класів 

«Входження в педагогічну професію» та «Педагогічна практика: здобутки та 

виклики» (лютий-березень, 2019 р.). 

Заняття з навчальних дисциплін «Людинознавство», «Педагогіка», 

«Інклюзивна освіта» проводились на базі ЗДО, ЗЗСО, Державної науково-

педагогічної бібліотеки України В.О. Сухомлинського, Національного музею 

медицини України, Педагогічного музею України, Центру соціально-

психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями 

Дарницького району міста Києва, Інклюзивно-ресурсного центру № 2 

Дарницького району міста Києва, спеціальної школи № 10 міста Києва. 

Кафедрою дошкільної освіти зроблено акцент на: 

 пошуці студентами тематичних матеріалів у бібліотеці та он-лайн;  

 складанні резюме прочитаних матеріалів; 

 навчанні постановці проблем, а також вирішенні в групах завдань, 

поставлених викладачем;  

 проведенні міні-досліджень, написанні звітів, письмових робіт тощо; 

 груповій роботі в ході семінарських і практичних занять над проєктом, 

проблемою; урахуванні критичних зауважень колег і конструктивній критиці 

інших, самооцінюванні; 

 відвідуванні вистав київських театрів з наступним обговоренням; 

 проведенні студентських майстер-класів (ЗДО № 441 Дніпровського району 

міста Києва; майстер-клас: «Крізь гру – до самовдосконалення»). 

 навчальних подорожей та екскурсій зі студентами по Україні, рефлексійних 

семінарах, подорожі у мистецькому столичному просторі (навчальна 

екскурсія зі студентами 2-3 курсів спеціальності «Дошкільна освіта» в 

м. Трипілля (Трипільська іграшка); 

 уведенні рефлексійних усних і графічних вправ, рольових ігор, мистецьких 

перфоменсів та плейбеків.   

Кафедрою іноземних мов і методик їх навчання оновлено засоби 

діагностування для проведення проміжного, підсумкового контролю знань та 

атестації, що передбачали виконання комп’ютерних тестів та практико-

орієнтованих завдань; організовано та проведено практичні заняття у межах 

вивчення дисциплін: «Іноземна мова з методикою навчання», «Іноземна мова 

професійного спрямування», «Методика навчання іноземної мови», «Сучасна 

англійська мова з практикумом», «Професійне спілкування іноземною мовою»  

для студентів спеціальностей 013 «Початкова освіта», 012 «Дошкільна освіта», 

025 «Музичне мистецтво (Сольний спів)», 022 «Дизайн» в культурних осередках 

міста Києва: 

  художня галерея «НЮ АРТ»;  
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  Національна художня галерея; 

  НКММК «Мистецький Арсенал»; 

  Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків; 

  Музей популярної науки і техніки; 

  Пінчук Арт Центр; 

  Київський академічний театр ляльок; 

  Національний музей «Київська картинна галерея»; 

  Центр української культури та мистецтва; 

  Музей популярної науки і техніки «Експериментаріум»; 

  Національний музей медицини; 

  Музей історії Київського метрополітену. 

Кафедрою початкової освіти проведено практичні / лабораторні заняття на 

базах кращих за рейтингом ЗЗСО міста Києва, шкіл нового типу (Академія 

Сучасної Освіти А+, Новопечерська школа тощо), навчального центру творчої 

педагогіки, що функціонує при Інституті, музеїв, парків, бібліотек, будинків 

дитячої та юнацької творчості; бінарні заняття з учителями-практиками (ділове 

партнерство). Кафедрою теорії та історії педагогіки впроваджено у процес 

підготовки викладача ЗВО активні форми та методи роботи, серед яких: case-

study, distance learning, cooperative learning, mobile learning. 

До освітнього процесу були залучені провідні науковці та практики, які 

провели відкриті лекції для студентів: 

- лекція-дискусія заступника директора з навчально - виховної роботи, 

вчителя початкових класів Новопечерської школи м. Києва М. Пристінської 

«Нейронаука для педагогів: знати не можна ігнорувати» (3 жовтня 2019 року); 

- скайп-лекція професора кафедри прикладних та соціальних наук 

Європейського університету Кіпру Ісаака Пападопулоса «The World Around Us: 

from intercultural sensitivity to intercultural literacy in practice» для студентів 1 

курсу спеціальності 013 «Початкова освіта» в межах вивчення дисципліни 

«Іншомовна освіта: Іноземна мова з методикою навчання» (06 грудня 2019 р.);  

- публічна лекція кандидата медичних наук, розробника програми 

навчальної дисципліни та автора навчального посібника «Інклюзивна освіта» 

М. Порошенко на тему «Інклюзивна освіта як невід’ємна складова Нової 

української школи» для студентів спеціальностей 013 «Початкова освіта», 

«Соціальна робота» та «Спеціальна освіта» (20 грудня 2019 р.). 

Викладачі кафедр активно долучались до організації та проведення 

семінарів, відкритих лекцій, майстер-класів для студентів та освітянської 

спільноти м. Києва, України.  

Кафедрою педагогіки та психології розроблено та проведено майстер-

класи:  

• тренінг «Арт-терапія в діяльності педагога: розмаїття підходів»; 

• майстер-клас «Особливості корекційної роботи з проявами 

гіперактивності, агресивності та тривожності дітей дошкільного та шкільного 

віку»; 

• майстер-клас «Психологічна готовність дітей до школи»; 
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• тренінг «Майстерня успіху педагога: технології оволодіння емоціями  та 

методикою розвитку емоційного інтелекту, або як протистояти стресу»; 

• тренінг «Як запобігти професійному вигоранню та поновити ресурси. 

Дизайн благополуччя педагога»; 

• тренінг «Як налаштувати комунікацію вихователя з батьками». 

 

Кафедрою дошкільної освіти упродовж 2019 року проведено: 

• дискурс-тренінг «Підготовка дитини до НУШ: ліквідувати не можна 

змінити» у рамках освітнього заходу «НУШ-ФЕСТ»;  

• футуристичний коучинг «Мистецтво теплих дотиків» у рамках Дня 

Педагогічного інституту; 

• методичний семінар для вихователів «Ознайомлення дітей з природою 

засобом казки» на базі ЗДО № 706 м. Києва; 

• методичний конструктор «Упровадження технології образотворення в 

арт-освіту дітей дошкільного віку» на базі ЗДО № 100 м. Києва; 

• методичний тренінг «Як зрозуміти сучасного дошкільника»; 

• майстер-клас з теми «Технологія образотворення» у рамках освітнього 

форуму «Ukrainian Education Day»; 

• майстер-клас «Три кроки ефективної інтеграції в освітньому процесі: 

педагогічні лайфхаки» в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього 

процесу: погляд науковців і практиків». 

 

Кафедрою іноземних мов і методик їх навчання організовано та проведено: 

•  бінарне практичне заняття з дисципліни «Іноземна мова з методикою 

навчання» «Вe yourself, other roles are occupied (O. Wilde)» / («Будь собою, інші 

ролі зайняті (Оскар Уайльд)») для студентів спеціальності 013 «Початкова 

освіта» першого (бакалаврського) освітнього рівня; 

• методичні англомовні заняття за участі представників Cambridge University 

Press в Україні, MM Publications Ukraine, Міжнародного освітньо-методичного 

центру Dinternal Education для студентів спеціальностей 013 «Початкова освіта» 

та 012 «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

освітніх рівнів. З-поміж них: How to teach like a pro; Turn your teaching into FUN; 

Teaching English: Implementing the new Education reform; 

      навчально-методичний семінар «GOETHE-ZERTIFIKAT von A1 bis C2 – 

стратегія успішної підготовки» для студентів спеціальності 012 «Дошкільна 

освіта» першого (бакалаврського) освітнього рівня; 

      навчально-методичний англомовний семінар для студентів «IELTS: 

стратегія успішної підготовки» для студентів спеціальностей 012 «Дошкільна 

освіта» та 013 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) освітнього рівня.

  

Кафедрою початкової освіти проведено відкриту лекцію професора 

кафедри Мієр Т.І. «Якість освіти як феномен. Матрично-тестовий підхід як засіб 

організації якісного процесу навчання магістрів». 
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Освітня діяльність Інституту упродовж 2019 року була спрямована на 

поетапну інтеграцію освіти і науки у підготовці майбутніх педагогів на основі 

моделі «Навчання через дослідження» (research based education). Реалізація 

зазначеної моделі відбувалась, зокрема, на базі Центру самопізнання і 

саморозвитку, що, з-поміж іншого, забезпечує міждисциплінарну проєктну 

діяльність студентів. 

За звітний період на базі Центру самопізнання і саморозвитку 

(координатор: Куземко Л.В., к.пед.н.) викладачі кафедр здійснювали роботу з 

надання студентам 1 курсу психолого-педагогічної підтримки та створення умов 

для їхньої адаптації до освітнього процесу в Університеті; формували у студентів 

спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» та 013 «Початкова освіта» анатомо-

фізіологічні, психолого-педагогічні знання про людину на різних етапах її 

розвитку, ознайомлювали з особливостями майбутньої педагогічної діяльності, 

розвивали у студентів здатність до самопізнання та самовдосконалення, 

готовність до професійної самоідентифікації та розвитку вмінь, способів 

діяльності в освітньому середовищі ЗДО та ЗЗСО, проєктування індивідуальної 

освітньо-професійної траєкторії. 

Упродовж лютого-травня 2019 року студенти виконували 

міждисциплінарний дослідницький проєкт «Я в очах іншого». Мета якого – 

розвиток у студентів 1 курсу Інституту знань, умінь, способів діяльності щодо 

збереження й зміцнення власного соціального здоров’я та підтримки здоров’я 

оточуючих; формування здатностей оцінювати свій особистісно-професійний 

потенціал, бути прикладом і зразком для наслідування з боку дітей. Його 

виконання передбачало інтеграцію знань і умінь з навчальних дисциплін 

«Людинознавство» (змістовий модуль: «Педагогічна антропологія»), 

«Педагогіка» (змістові модулі «Педагогіка дошкільна», «Дидактика початкової 

школи»), Психологія (змістовий модуль «Психологія вікова»). У результаті 

виконання проєкту студенти створили індивідуальні програми самовиховання 

(за технологією self book).  

У жовтні-грудні 2019 року до виконання міждисциплінарного 

дослідницького проєкту «Першокурсники ПІ – «Ось ми які!»» долучились 

студенти 1, 2 та 4 курсів спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкова 

освіта». Студенти 2 та 4 курсів вивчали особливості академічних груп 

першокурсників, результати дослідження презентували у відеороликах. 

Викладачі кафедри педагогіки та психології протягом року здійснювали у Центрі 

самопізнання і саморозвитку супровід особистісно-професійного розвитку 

студентів. До проведення майстер-класів та тренінгів для студентів перших і 

других курсів долучено магістрантів з метою апробації результатів своїх 

магістерських досліджень.  

Реалізуючи практикоорієнтований, діяльнісний та інтегрований  підходи 

до підготовки фахівців на базі Центру самопізнання і саморозвитку упродовж 

року проводились лабораторні, практичні, семінарські заняття у формі 

навчальних тренінгів, ділових ігор, майстер-класів, семінарів-практикумів із 

http://pi.kubg.edu.ua/struktura/inshi-pidrozdily/centr-samopiznanna-ta-samorozvitky/mizhdystsyplinarni-proekty/3169-proekty-2019-2020.html
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інтегрованих навчальних дисциплін «Педагогіка», «Психологія», 

«Людинознавство». 

  

Одним із завдань у плані роботи Інституту на 2019 рік  було запровадження 

дистанційних форм навчання, а також створення та використання електронних 

навчальних курсів (далі – ЕНК) з навчальних дисциплін.  

Кафедри Інституту впродовж 2019 року працювали над розробленням та 

сертифікацією ЕНК. За звітний період проведено роботу щодо наповнення ЕНК 

навчальних дисциплін відповідно до освітніх програм підготовки фахівців. 

Загальна кількість ЕНК на грудень 2019 року складає 63 курси (у графіку 72 

курси, однак після уточнення правил подання курсів на сертифікацію 9 з них 

було знято з сертифікації, як такі, що не задовольняють вимоги до такого виду 

робіт). З них сертифіковано – 48. 6 курсів не подано на сертифікацію згідно з 

графіком сертифікації: кафедра початкової освіти (3 курси перенесено на січень 

2020 р.), кафедра теорії та історії педагогіки (1 курс – перенесено на січень 2020 

р.), кафедра педагогіки та психології (1 курс – перенесено на січень 2020р.), 

кафедра дошкільної освіти (1 курс – перенесено на січень 2020 року). 
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Деталізація щодо сертифікованих у 2019 р.  

електронних навчальних курсів 

 

Кафедра педагогіки та психології 

 

Назва ЕНК Номер наказу Автор(и) 

Технології досліджень в освітній 

галузі (5 курс, ПО, заочна)  

332 від 

10.05.19 
Іванюк Г.І. 

Дидактика початкової школи (2 курс, 

ДО, денна) 
332 від 

10.05.19 

Січкар А.Д., 

Дем'яненко В.І.; 

Матюшинець Я.В. 

Психологія (1 курс, ХОР, денна) 605 від 

20.09.19 
Подофєй С.О. 

Педагогічне партнерство з різними 

соціальними інституціями (5 курс, 

ПО, денна) 

605 від 

20.09.19 

Бондаренко Г.Л., 

Кипиченко Н.С., 

Голота Н.М., 

Карнаухова А.В. 

Технології досліджень в освітній 

галузі (5 курс, ДО, заочна) 

735 від 

31.10.19 
Іванюк Г. І., Новик І. М. 

Психологія (6 курс, ПО, заочна) 735 від 

31.10.19 
Музика О.О. 

Педагогіка і психологія вищої школи: 

Психологія (5 курс, ММ, денна) 

768 від 

11.11.19 
Музика О.О. 

Психологія (1,2 курс ДО, заочна) 882 від 

21.12.19 
Мельник І. С. 

Педагогіка (1,2 курс, ДО, заочна) 
902 від 

28.12.10 

Венгловська О. А., Січкар 

А. Д.,Куземко Л. В., 

Карнаухова А. В. 

Психологія: психологія розвитку 

дитини (5 курс, ПМДО, заочна) 

902 від 

28.12.19 
Музика О. О. 

 

Кафедра дошкільної освіти 

 

Назва ЕНК Номер наказу Автор(и) 

Методика фізичного виховання дітей 

дошкільного віку (3 курс, ДО, заочна) 

332 від 

10.05.19 
Гаращенко Л.В. 

Університетські студії (1 курс, ДО, 

денна) 
332 від 

10.05.19 

Бєлєнька Г.В., 

Машовець М.А., 

Шинкар Т.Ю. 

Мистецьке рукоділля (1 курс, ДО, 

заочна) 

397 від 

03.06.19 
Літіченко О.Д. 

Практикум з ігрової діяльності (3 

курс, ДО, денна) 

397 від 

03.06.19 

Стаєнна О.О.,  

Кондратюк С. Г. 



 22 

Основи природничо-математичних 

наук з методикою (2-3 курс, ДО, 

денна) 

605 від 

20.09.19 

Бєлєнька Г.В., 

Літіченко О.Д. 

Дитяча література та розвиток 

мовлення дітей дошкільного віку (2 

курс, ДО, заочна) 

902 від 

28.12.19 
Кондратюк С.Г. 

Дитяча література та розвиток 

мовлення дітей дошкільного віку з 

методикою (3 курс, ДО, заочна) 

735 від 

31.10.19 
Товкач І.Є. 

Комплексна дисципліна Організація і 

управління в дошкільній освіті (5 

курс, ДО, заочна) 

735 від 

31.10.19 

Волинець Ю. О., 

Волинець К.І., 

Коваленко О.В., 

Омері І. Д. 

Комплексна дисципліна Освітній 

менеджмент в галузі дошкільної 

освіти (5 курс, ДО, заочна) 

735 від 

31.10.19 

Пономаренко Т.О., 

Коваленко О. В., 

Козак Л. В. 

Дитяча література та розвиток 

мовлення дітей дошкільного віку (2 

курс, ДО, заочна) 

735 від 

31.10.19 
Товкач І. Є. 

 

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 

 

Назва ЕНК Номер наказу Автор(и) 

Лінгвокраїнознавство (2-3 курс, ПО, 

денна /заочна )  

902 від 

28.12.19 
Ситник О.І. 

Іноземна мова з методикою навчання: 

Німецька мова (1-2 курс, ДО, денна) 

882 від 

21.12.19 
Соломаха А.В. 

Професійне спілкування іноземною 

мовою (ММ (СС) 5 курс, денна / 

заочна) 

735 від 

31.10.19 
Лабунець Ю.О. 

Іноземна мова з методикою навчання 

(1-2 курс, ДО, денна / заочна) 

735 від 

31.10.19 

Петрик Л.В., 

Головатенко Т.Ю. 

Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО, 

денна /заочна) 

735 від 

31.10.19 

Петрик Л.В., 

Головатенко Т.Ю. 

Методика навчання дітей іноземної 

мови (3 курс, ПО, денна / заочна) 

735 від 

31.10.19 
Лобода О.В. 

Професійне спілкування іноземною 

мовою (5 курс, ДО, денна / заочна) 

446 від 

27.06.19 
Кошарна Н.В. 

Професійне спілкування іноземною 

мовою (5 курс, ПО, денна /заочна) 

397 від 

03.06.19 
Кошарна Н.В. 

Професійне спілкування іноземною 

мовою (5 курс, ОМ, денна) 

397 від 

03.06.19 

Лабунець Ю.О., 

Петрик Л.В. 

Іноземна мова з методикою навчання 

(4 курс, ПО, денна)  

322 від 

10.05.19 

Котенко О.В., 

Головатенко Т.Ю. 
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Назва ЕНК Номер наказу Автор(и) 

Іноземна мова (англійська мова) 

(1 курс, ММ, денна)  

215 від 

01.04.19 
Головатенко Т.Ю. 

 

Кафедра теорії та історії педагогіки 

 

Назва ЕНК Номер наказу Автор(и) 

Педагогічна етика (3 курс КВД) 332 від 

10.05.19 

Хоружа Л.Л., 

Леонтьєва І.В. 

Освітологія (5 курс, ПО, денна) 735 від 

31.10.19 

Мельниченко О.В.; 

Проценко О.Б. 

Педагогіка (5 курс, ПСО, заочна) 

446 від 

27.06.19 

Желанова В.В., 

Тернопільська В.І., 

Стеблецький А.Л., 

Михалюк А.М. 

 

Кафедра початкової освіти 

 

Назва ЕНК Номер наказу Автор(и) 

Методика навчання освітньої галузі 

«Технології»: трудове навчання з 

методикою (1 курс, КО, денна) 

215 від 

01.04.19 
Сакалюк О.П. 

Українська мова і література з 

методикою навчання (3 курс, ДО, 

заочна) 

215 від 

01.04.19 
Порядченко Л.А. 

Математика та інформатика з 

методикою навчання (3 курс, ДО, 

денна) 

332 від 

10.05.19 
Шкуренко О.В. 

Методика навчання української мови 

(3 курс, ДО, денна) 

397 від  

03.06. 19 
Порядченко Л.А. 

Основи суспільствознавства з 

методикою (4 курс, ПО, заочна) 

446 від 

27.06.19 
Вишнівська Н.В. 

Сучасні моделі початкової освіти 

(5 курс, ПО, заочна) 

605 від 

20.09.19 
Бондаренко Г.Л. 

Педагогічне партнерство з різними 

соціальними інституціями (5 курс, ПО, 

денна) 

605 від 

20.09.19 

Бондаренко Г.Л., 

Кипиченко Н.С., 

Голота Н.М., 

Карнаухова А.В. 

Інформатична та технологічна освіта 

(2 курс, ПО, заочна) 

735 від 

31.10.19 

Сакалюк О.П., 

Шкуренко О.В. 

Математика та інформатика з 

методикою навчання (3 курс, ДО, 

заочна) 

605 від 

20.09.19 
Шкуренко О.В. 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=15557
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=18232
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=15233
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17632
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17632
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=15048
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=15048
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=8331
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=15671
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17139
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=18227
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=18227
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22096
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=15049
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=15049
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Назва ЕНК Номер наказу Автор(и) 

Методика навчання освітньої галузі 

«Здоров’я і фізична культура»  (4 курс, 

ПО, заочна) 

735 від 

31.10.19 
Сакалюк О.П. 

Освітній менеджмент в початковій 

школі (5 курс, ПО, заочна) 
882 від 

21.12.19 

Бондаренко Г.Л., 

Кипиченко Н.С., 

Софій Н.З. 

Рідномовна освіта (1-2 курс, ПО, 

денна) 

882 від 

21.12.19 

Паламар С.П., 

Нежива Л.Л. 

Рідномовна освіта з методикою 

навчання (2 курс, ДО, денна) 

902 від 

28.12.19 
Порядченко Л.А. 

Методика навчання освітньої галузі 

«Здоров’я і фізична культура» 3 курс, 

ДО, заочна) 

902 від 

28.12.19 
Сакалюк О.П. 

 

 

Моніторинг наявних та розроблених ЕНК дозволив більш широко 

використовувати дистанційні технології навчання, що значно підвищило рівень 

систематичності та відповідальності студентів у формуванні фахових 

компетентностей. Вченою радою Педагогічного інституту (протокол № 1 

від 19.09.2019 року) було затверджено перелік дисциплін, що передбачають 

режим дистанційного навчання (50/50).  

 

Підвищення якості освіти передбачає системну роботу з усіма суб’єктами 

освітнього процесу задля збільшення їхньої продуктивності та задоволення 

освітніх і професійних потреб. Саме тому упродовж 2019 року в Інституті, серед 

іншого, реалізовувалась Програма адаптації новопризначених співробітників і 

функціонували Наставницькі студії для викладачів, що пропонували 

співробітникам різноманітні професійні заходи, зокрема:  

- модеративний семінар «Інтегроване навчання: від стратегії до тактики» 

(змістовий модуль 2. Застосування медіаосвітніх технологій у навчанні): 

Bubbl.us, Mindmaps, Classroomscreen, Padlet, Learning Apps, Plickers, Kahoot, 

WalleMe. Модератори: Вишнівська Н.В., кандидат педагогічних наук, старший 

викладач; Шкуренко О.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач; 

Сакалюк О.П., кандидат педагогічних наук, старший викладач. (20 березня 2019 

р.);  

- україно-польський науковий дискурс «Удосконалення компетенцій 

викладача вищої школи в добу змін: від примусу до усвідомлення», в якому 

взяли участь Марта Урлінська, завідувач кафедри соціальної педагогіки 

факультету педагогіки Єзуїтського університету Ігнатіанум у м. Кракові, доктор 

габілітований, професор (Республіка Польща); Ярослав Черчула, заступник 

директора Інституту педагогічних наук Єзуїтського університету Ігнатіанум у           

м. Кракові, доктор філософії з педагогічних наук, доцент (Республіка Польща). 

Модератор заходу: директор Педагогічного інституту, член групи реалізації 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20926
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20926
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22100
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21583
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20925
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20925
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міжнародного проєкту «Компетенції викладача в добу змін» Котенко О.В. 

(25 квітня 2019 р.); 

- відкрита лекція викладача кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання Головатенко Т. Ю. «Підготовка педагогічних кадрів в Університеті 

Масарика (Чеська Республіка)» (05 грудня 2019 р.).  
 

Особливого значення Інститут надає іміджевим заходам, що виконують 

функцію каталізатора рівня зацікавленості різних цільових аудиторій: 

потенційних абітурієнтів, студентів, випускників, практикуючих педагогів до 

його діяльності, та сприяють впізнаваності як Інституту, так й Університету.  

  

14 травня 2019 року відбувся «Ярмарок вакансій» для студентів 

Педагогічного інституту, Інституту людини та Інституту мистецтв. Захід вдруге 

пройшов за участю керівників освітніх установ м. Києва. Формат проведення 

«Ярмарку вакансій» передбачав вільне спілкування студентів Університету з 

роботодавцями щодо отримання конкретного місця майбутньої роботи. 

Керівники та уповноважені представники закладів дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти ознайомлювали майбутніх випускників 

Університету з вакансіями своїх установ та розкривали переваги роботи в них. 

Також студенти отримали консультації від працівників кадрових служб 

районних у м. Києві управлінь освіти щодо подальшого працевлаштування та 

інформацію про інші актуальні вакансії педагогічних працівників у закладах 

освіти на 2019-2020 навчальний рік. 

У заході взяли участь представники 42 закладів освіти комунальної та 

приватної форм власності, 10 управлінь освіти районних у м. Києві державних 

адміністрацій та понад 170 студентів Університету. 64-ма студентами першого 

(бакалаврського) освітнього рівня, з яких 34 студенти спеціальності 013 

«Початкова освіта», 30 – спеціальності 012 «Дошкільна освіта» та 19- ма 

студентами другого (магістерського) освітнього рівня, з яких 11 – студентів 

спеціальності «Початкова освіта», 8 – спеціальності «Дошкільна освіта», було 

укладено попередні угоди про працевлаштування.  

Упродовж 2019 року співробітники Інституту розширили  перелік 

додаткових освітніх послуг. 16 листопада 2019 року за ініціативи кафедри 

початкової освіти відбувся освітній захід «НУШ-ФЕСТ», програма якого 

передбачала дискусійну платформу з авторитетними спікерами-експертами 

Нової української школи, креативний простір у форматі тренінгів, ексклюзивних 

авторських майстерок викладачів Інституту. Понад 190 учасників, з-поміж яких 

вчителі початкових класів, викладачі ЗВО, педагогічні працівники міста Києва 

та 12 областей України, взяли участь у заході.  

Вже другий рік поспіль співробітниками кафедри дошкільної освіти 

проведено серію психолого-педагогічних тренінгів для працівників ЗДО, батьків 

і всіх зацікавлених питаннями дошкільної освіти «Лепбук професійного успіху-
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4». Загальна кількість учасників сертифікованої програми тренінгів становила 

понад 180 учасників.  

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання здійснювала іншомовну 

підготовку студентів Педагогічного інституту та Інституту мистецтв у рамках 

курсів іноземних мов. Викладачі кафедри педагогіки та психології проводили 

лінійку психолого-педагогічних майстер-класів, серед яких: «Основи 

психокорекційної роботи з гіперактивними, агресивними та тривожними 

дітьми», «Особливості корекційної роботи з аутичними дітьми в ЗДО» тощо. На 

кафедрі теорії та історії педагогіки здійснювалось наукове консультування 

здобувачів освітньо-наукових рівнів.  

Загальна сума наданих додаткових освітніх послуг у 2019 році складає 

545 тис. 593 грн. 69 коп. 

 

 

Додаткові освітні послуги (надходження 2019 рік) 

№ з.п. Підрозділ Сума 

1.  Кафедра дошкільної освіти 73 тис. 950 грн. 

2.  Кафедра початкової освіти 48 тис. 900 грн. 

3.  Кафедра педагогіки та психології 93 тис. 900 грн. 

4.  Кафедра іноземних мов і методик їх 

навчання 

60 тис. 450 грн. 

5.  Кафедра теорії та історії педагогіки 38 тис. 409 грн. 69 коп. 

6.  Спортивна зала 200 тис. 384 грн. 

7.  Навчальний центр творчої педагогіки 2 тис. 00 грн. 

8.  Інше (організація та проведення 

Всеукраїнської конференції (15.05.2019 р.) 

27 тис. 600 грн. 

Усього 

за 2019 

рік 

 545 тис. 593 грн. 69 

коп. 
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 НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ 

 

Наукова діяльність Інституту за звітний період узгоджена з Планом 

роботи на 2019 рік і була спрямована на реалізацію наукових тем кафедр, 

підвищення публікаційної активності співробітників, розроблення заявок для 

участі у міжнародних грантових проєктах і програмах, організацію та 

проведення наукових заходів різних рівнів.  

Професорсько-викладацький склад Інституту працює над реалізацією 

двох наукових тем:  

1. Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції 

(2016–2021 рр.), державний реєстраційний номер: 0116U002963) (кафедри: 

педагогіки та психології, дошкільної освіти, початкової освіти, іноземних мов і 

методик їх навчання). 

2. Зміст та технології забезпечення якості неперервної педагогічної освіти 

в умовах євроінтеграції (2015–2020 рр.), державний реєстраційний номер: 

0116U003295(кафедра теорії та історії педагогіки). 

На виконання першої теми науково-педагогічними співробітниками 

кафедри педагогіки та психології розроблена модель особистісно-професійного 

саморозвитку педагога та визначені критерії й показники її структурних 

73 950

48900
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60450

38409,69

200384
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їх навчання

Кафедра теорії та історії 
педагогіки

Спортивна зала

Навчальний центр творчої 
педагогіки

Інше (організація та проведення 
Всеукраїнської конференції 
(15.05.2019р.)



 28 

компонентів; виявлено рівні сформованості компонентів у педагогів-практиків 

(учителів початкових класів, вихователів ЗДО). 

Співробітниками кафедри дошкільної освіти впроваджено методи 

розвитку критичного мислення у навчальну дисципліну «Методика викладання 

фахових дисциплін»: «6 способів дій» Е. де Боне, «Метод ПРЕС», cитуаційний 

аналіз, дискусія, ділові ігри, сенкан. Розроблено зміст інтегрованого курсу 

навчальної дисципліни «Дитяча література та розвиток мовлення дітей 

дошкільного віку». За результатами дослідження читацьких інтересів дітей 

дошкільного віку розроблено навчальні посібники за авторською методикою. 

Визначені ефективні методи та прийоми формування рефлексійної культури 

майбутнього вихователя згідно з новою стратегію підготовки педагога в умовах 

євроінтеграції.  

Упродовж звітнього періоду науково-педагогічними співробітниками 

кафедри початкової освіти розроблено комплект завдань; проведено діагностику 

рівня сформованості математичної компетентності у студентів; впроваджено 

активні форми та методи роботи, новітні засоби навчання у процес підготовки 

вчителів початкової школи.  

Співробітниками кафедри іноземних мов і методик їх навчання 

впроваджено технологію транслінгвізму в змісті методичного блоку дисципліни 

«Іноземна мова з методикою навчання» для студентів 4 курсу напряму 

підготовки 6.010102 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) освітнього 

рівня; застосовано в навчальному процесі програму з інтерактивного цифрового 

навчання: Lingohut (LingoHut, 2012): Duolingo, Duolingo for School, Hosgeldi та 

лексичні онлайн-тренажери («1000 важливих слів німецької мови»); здійснено 

компаративний аналіз регулятивної бази професійної підготовки вчителя 

початкової школи у країнах Бенілюкс та Україні; виокремлено технологію 

підготовки вчителя початкової школи до роботи в мультилінгвальному 

середовищі. 

У рамках виконання другої наукової теми в 2019 році узагальнено 

найбільш ефективні механізми підвищення якості неперервної педагогічної 

освіти в країнах Європейського союзу й доведено доцільність їх імплементації у 

вітчизняному освітньому просторі. Виокремлено комплекс компетенцій 

викладачів вищої школи відповідно до міжнародних стандартів задля 

підвищення якості їхньої професійної діяльності на всіх етапах неперервної 

освіти. 

Результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу 

Інституту за звітний період знайшли висвітлення в 1 одноосібній монографії, 7 

розділах колективних закордонних монографій, 12 розділах вітчизняних 

колективних монографій, 46 статтях, що індексуються у наукометричних базах 

даних (окрім Scopus, Web of Science), 56 статтях у фахових виданнях, що 

затверджені МОН України, 66 статтях в інших виданнях. 
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Монографії 

Кафедри 
Одноосібні 

У співавторстві 

(вітчизняні) 

У співавторстві 

(закордонні) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Педагогіки 

та психології 

- - - 1 - - - 4 1 

Теорії та 

історії 

педагогіки 

- - 1 2 2 2 - 1 1 

Іноземних 

мов і 

методик їх 

навчання 

- - - - 2 1 - - - 

Дошкільної 

освіти 

- - - 1 - 6 - - 1 

Початкової 

освіти 

- - - 9 3 3 - - 3 

 

 

Монографія одноосібна: 
1. Хоружа, Л.Л. «Recommendations on the standardization of academic 

staff activities and suggestions for the further development of university teachers 

competences»,  Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, (2019). 

Монографії колективні: 

1. Хоружа, Л.Л., Братко М.В., Котенко, О.В., «High school teacher 

competence in change. Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, (2019). 

2. Мієр, Т.І., «Двовекторний розгляд феномену здоров'я». (2019), ФОП 

Осадча Ю.В., Тернопіль; 

3. Желанова, В.В., «Особистість майбутнього вчителя початкової 

школи: рефлексивний вимір», Професіографічний підхід у системі вищої освіти: 

монографія. О.О. Євенок, (2019), Kyiv; 

4. Мієр, Т.І., «Дидактична тріада «учіння – викладання – управління» в 

контексті реалізації в освітньому процесі інноваційних авторських 

нововведень». (2019), The actual problems of the world today: monograph. Science 

Publishing, Лондон (закордонна); 

5. Паламар, С.П., «Formation of media competence as means of influence 

on emotional, cognitive, and volitional development of personality». New stages of 

development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph. Publishing 

House «Baltija Publishing», (2019), Riga, Latvia (закордонна); 

6. Голота, Н.М., «Особливості сприйняття студентською молоддю 

категорій простору й часу як цінностей буття», Колективна, New stages of 

development of modern science in Ukraine and EU countries: monograf. Publishing 

House «Baltija Publishing», (2019) Riga, Latvia (закордонна); 
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7. Савченко, Ю.Ю. «Сім’я як чинник становлення психологічної статі 

дошкільника». New stages of development of modern science in Ukraine and EU 

countries: monograph. «Baltija Publishing», (2019), Riga, Latvia (закордонна); 

8. Бондаренко, Г.Л., Ващенко, О.М., Романенко, Л.В., Романенко, К.А., 

«Методика підготовки майбутнього вчителя до організації 

здоров’язбережувального середовища як складова екології здоров’я дитини». 

Publishing House of Polonia University «EDUCATOR», (2019), Ченстохова, 

Польша (закордонна); 

9. Бєлєнька, Г.В., Волинець, К.І., «Ціннісно-смислові орієнтири 

майбутніх педагогів», Veröffentlicht im InterGING Verlag, Hameln, Deutschland, 

(2019), Published in Germany (закордонна); 

10. Волинець, Ю.О., «Педагогічні умови формування лідерських 

якостей майбутнього педагога в умовах євроінтеграції», Veröffentlicht im 

InterGING Verlag, Hameln, Deutschland, Published in Germany. (2019), 

(закордонна); 

11. Волинець, Ю.О., Волинець, К.І., «Формування дослідницьких умінь 

майбутніх дошкільних педагогів як основа реалізації сучасної стратегії 

діяльності закладів вищої освіти», Modern Technologies in Education. Wyższa 

Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polska, Opole. (2019), (закордонна); 

12. Козак, Л.В., «Cучасний стан підготовки майбутніх педагогів 

дошкільної та початкової освіти до застосування інформаційних технологій у 

професійній діяльності» Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 

Katowice School of Technology. (2019) (закордонна). 

 

Одним з важливих показників рейтингу Університету є публікаційна 

активність його співробітників у наукометричних базах даних Scopus і Web of 

Science. Варто зазначити, що у 2019 році динаміка публікацій статей у 

зазначених вище базах даних є позитивною (+7 статей: 2018 р. – 4 статті,  2019 р. 

– 11 статей). У виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus 

опубліковано 6 статей (проіндексовано-5) та 5 статей (проіндексовано-2)  до Web 

of Science.  

 

Статті у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus 

(кількісні показники із зазначенням співавторів від кафедр) 

Кафедри 

Одноосібні 

(вітчизняні) 

Вітчизняні 

( у співавторстві) 

Закордонні 

у співавторстві 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Педагогіки та 

психології 

- - - - - - - - - 

Теорії та історії 

педагогіки 

- - - - - - - 1 1 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1109/#art_nb_wos_scop
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Кафедри 

Одноосібні 

(вітчизняні) 

Вітчизняні 

( у співавторстві) 

Закордонні 

у співавторстві 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Іноземних мов і 

методик їх 

навчання 

- - - - - - - - 1 

Дошкільної 

освіти 

- - - - - - - 1 1 

Початкової 

освіти 

- - - - - - 2 1 4 

 
 

Статті у виданнях, що входять до наукометричної бази даних WОS 

(кількісні показники із зазначенням співавторів від кафедр) 

Кафедри 

Одноосібні 

(вітчизняні) 

вітчизняні 

(У співавторстві) 

Закордонні 

у співавторстві 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Педагогіки та 

психології 

- - - - - - - - - 

Теорії та історії 

педагогіки 

- - - - - - - - 1 

Іноземних мов і 

методик їх 

навчання 

- - - - - - - - 1 

Дошкільної освіти - - - - - - - - 1 

Початкової освіти - 2 - - - 1 - 1 3 

 

 

Scopus: 

1. Хоружа, Л.Л., Мельниченко О.В., Котенко, О.В.,  The Study of the Higher 

School Lecturer’s Competence in Ukraine: Diagnostics and Analytics, (2019) 

«The New Education Review», (55(1)); 

2. Паламар, С.П., «Нealth in the civic students' value system: empirical analysis», 

(2019) Kwartalnik «Wiadomości Lekarskie»; 

3. Мієр, Т.І., Паламар, С.П., Бондаренко, Г.Л., «Mastering your body and your 

health resources: from theoretical scientific developments to individual 

comprehension», (2019), Kwartalnik «Wiadomości Lekarskie»; 

4. Мієр, Т.І. (2019) «Розвиток хронічної втоми сучасної людини у контексті 

теорії ноосфери В. Вернадського», Wiadomości Lekarskie (5); 

5. Гаращенко, Л.В., «Моделі корпоративної культури в Сполучених Штатах 

Америки», Journal of Entrepreneurship Education, 3 (22), (2019); 

6. Вишнівська, Н. В., «Модель підприємницької корпоративної освіти та 

перспективи професійного розвитку менеджерів в Україні», Journal of 

Entrepreneurship Education (22 (2)), (2019) . 

 

 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1109/#art_nb_wos_scop
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Web of Science: 

1. Бєлєнька, Г.В., Волинець, К.І., «Формування рефлексії на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій», Revista Dilemas 

contemporáneos: Educación, Política y Valores, 7 (1), (2019); 

2. Паламар, С.П., Голота, Н.М., Машовець, М.А., «Formation of leadership 

qualities of future teachers of primary school in professional preparation», 

Atlantis Press Education and Humanities Research, Volume 359, (2019); 

3. Желанова В.В., Паламар, С.П., «Leadership Qualities of a Modern University 

Student in the Reflexive Dimension», Atlantis Press Education and Humanities 

Research, Volume 386 (2019); 

4. Паламар, С.П., Порядченко. Л.А., «Psycholinguistic aspects of formation of 

culture of dialogical communication» «Psycholinguistics.», Том 26 № 2, (2019) 

Серія: Філологія; 

5. Кошарна, Н.В., Ситник, О.І., Лабунець, Ю.О., «Формування лідерських 

якостей майбутніх вчителів у межах вивчення іноземної мови», Advances 

in Social Science, Education and Humanities Research (318) (2019). 
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Публікаційна активність 

Кафедри 

Статті у виданнях, що 

входять до 

наукометричних баз 

даних (окрім Scopus, 

WOS) 

Фахові статті, 

затверджені МОН 
Інші статті 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Педагогіки та 

психології 

22 15 12 14 12 11 22 - 6 

Теорії та історії 

педагогіки 

4 5 6 19 10 11 7 1 3 

Іноземних мов і 

методик їх 

навчання 

12 2 2 9 4 8 2 - 3 

Дошкільної 

освіти 

35 25 14 23 19 20 44 38 33 

Початкової 

освіти 

17 5 12 19 9 6 26 21 21 

 

 
Індекси цитування 

Кафедри 

Індекс 

цитування 

Google 

Академія 

h-індекс / і10-

індекс 

Індекс 

цитування 

НМБ Scopus 

Індекс 

цитування 

НМБ WOS 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Педагогіки та психології - 33 / 5 - - - - 

0 20 40 60 80 100 120

ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ

ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ

ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА МЕТОДИК ЇХ НАВЧАННЯ

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Педагогіка та 
психологія

Теорії та історії 
педагогіки

Іноземних мов та 
методик їх навчання

Дошкільна освіта Початкової освіти

2019 29 20 13 67 39

2018 27 16 6 82 35

2017 58 30 23 102 62

Публікаційна активність кафедр 2017р.-2019 р.
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Кафедри 

Індекс 

цитування 

Google 

Академія 

h-індекс / і10-

індекс 

Індекс 

цитування 

НМБ Scopus 

Індекс 

цитування 

НМБ WOS 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Теорії та історії педагогіки - 20 / 8 - 3 - - 

Іноземних мов і методик їх 

навчання 

- 12 / - - 1 - - 

Дошкільної освіти - 53 / 24 - 1 - 1 

Початкової освіти - 31 / 12 1 5 1 2 

 

            У розрізі виконання Корпоративного стандарту наукової діяльності 

Університету важливого значення для усіх підрозділів Інституту вже другий рік 

поспіль набуває подання заявок щодо участі у міжнародних рамкових проєктах. 

Так, за звітний період кафедрою педагогіки та психології подано колективну 

заявку «Впровадження цінностей ЄС у процес підготовки вчителів в Україні»  

(ERASMUS+ programme, Jean Monnet). Співробітниками кафедри іноземних мов 

і методик їх навчання подано заявку «Підготовка вчителів початкових класів до 

викладання іноземних мов: західно-європейські практики для українських 

реалій» (ERASMUS+ programme, Jean Monnet). Науково-педагогічними 

співробітниками кафедри дошкільної освіти подано заявку «Інновації у 

педагогічній освіті та підготовці лідера нової школи: досвід країн Європейського 

Союзу» (ERASMUS+ programme, Jean Monnet).  

Участь у науково-дослідних проєктах та заявки на отримання 

грантів науково-педагогічних співробітників 

Кафедри 

 

Міжнародні 

науково-

дослідні 

проєкти 

Участь у 

державних 

науково-

дослідних 

проєктах 

Рамкові 

міжнародні 
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дослідні 

проєкти 
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отримання 
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Педагогіки та 

психології 

3 - - - - - - 1 - - - 1 

Теорії та історії 

педагогіки 

1 2  1 1 1 2 1 1 - - - 

Іноземних мов і 

методик їх навчання 

2 1 1 1 1 - 2 1 1 1 1 1 

Дошкільної освіти - - - 1 2 - 1 - - - 1 1 

Початкової освіти 2 2 1 3 2 - 1 1 - - - - 
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У 2019 році науково-педагогічні співробітники Інституту продовжили 

участь у проєктах різних рівнів, а саме:  

1. Державний науково-дослідний проєкт «Навчай для України», що 

реалізується відповідно до Меморандуму про співпрацю між Університетом і 

Громадською організацією «Навчай для України» (2017 р. – донині) (кафедра 

теорії та історії педагогіки). 

2. Проєкт «Компетенції викладачів вищої школи в добу змін», «Малі 

грантові програми», фонд Вишеградської четвірки за сприяння Вишеградського 

фонду та Міністерства закордонних справ Нідерландів (Л.Л. Хоружа, 

О.В. Мельниченко, О.В. Котенко) (01.11.2017 р. – 30.05. 2019 р.).  

3. Міжнародний науковий проєкт «Модернізація педагогічної вищої 

освіти з використання інноваційних інструментів викладання» програми 

Еразмус+КА2 (MoPED) (15.10. 2017 р. – 14.10. 2020 р.) (О. В. Котенко,                       

Г. Л. Бондаренко, А.В. Шкуренко). 

4. Міжнародний проєкт «Фінська підтримка реформи української 

школи» (Навчаємось разом) за фінансування Міністерства закордонних справ 

Фінляндії та реалізації компанії FCG International Ltd у співпраці з Гельсінським 

університетом (2019-2022 рр.) (Г.Л. Бондаренко, Н.С. Кипиченко). 

У межах проєкту «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 

21 столітті», який реалізується за підтримки Чеської агенції розвитку, викладач 

кафедри іноземних мов і методик їх навчання Головатенко Т.Ю. пройшла 

стажування в Університеті імені Масарика (18.11. 2019 р. – 22.11. 2019 р., Чеська 

республіка, м. Брно). 

 

Ще одним пріоритетним завданням на 2019 рік було визначено укладання 

угод про співпрацю із закордонними ЗВО та вітчизняними науковими 

установами. Варто зазначити, що Інститут співпрацює із провідними науковими 

установами й університетами як України, так і зарубіжжя, серед них: 

 Інститут педагогіки НАПН України  

 Інститут проблем виховання НАПН України  

 Інститут освіти дорослих НАПН України   

 Інститут психології імені Г.С.Костюка  

 Вінницький державний педагогічний університет імені В. Винниченка  

 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра 

Довженка   

 Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

 Полтавський національний педагогічний університет імені 

В.Г. Короленка  

 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини    

 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія    

 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича   

 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка   
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 Богуславський гуманітарний коледж ім. І.С. Нечуя-Левицького 

 Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж  

 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»  

 Державна науково-педагогічна бібліотека України імені 

В.О. Сухомлинського  

 Педагогічний музей України  

 Сілезький університет в Катовіце (Польща)      

 Університет Острави (Чеська Республіка)   

 Університет Матея Белав Банській Бистриці (Словаччина)  

 Казахський національний педагогічний університет імені Абая 

(Республіка Казахстан) 

 Барановицький державний університет (Республіка Білорусь)      

 Британська рада в Україні (British Council Ukraine)  

 Всесвітній культурний центр Гете інститут (Goethe Institute Ukraine),  

 Школа англійської мови (Oxford Class) та Авторизований 

Міжнародний Платиновий Екзаменаційний Центр складання Кембриджських 

екзаменів (Authorized Platinum Exam Centre) 

Водночас, за 2019 рік жодної нової угоди про співпрацю із зарубіжними 

освітньо-науковими установами укладено не було. Відтак, одним із 

перспективних завдань на 2020 рік вважаємо посилення міжнародної співпраці 

із зарубіжними ЗВО. 

            За звітний період професорсько-викладацьким складом Інституту було 

організовано та проведено наукові, науково-практичні заходи різних рівнів, з 

них: 1 міжнародну науково-практичну конференцію, 1 всеукраїнську науково-

практичну конференцію; 1 студентську науково - практичну конференцію, понад 

40 науково-методичних, навчально-методичних семінарів, майстер-класів. З-

поміж них:  

1. Щорічна Грінченківська наукова зимова школа для аспірантів і 

докторантів у галузі педагогіки. (18 – 22 лютого 2019 р.); 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації у професійній 

підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд 

науковців і практиків». (15 травня 2019 р.);  

3. Тренінг «ІКТ в реалізації наукових досліджень» для студентів 

спеціальності «Початкова освіта» (проведено Науковим товариством студентів, 

аспірантів, докторантів та молодих вчених Інституту в рамках Фестивалю науки 

в Університеті (21 травня 2019 р.); 
4. Розширене засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів 

Українського колежу імені В.О. Сухомлинського з теми «Творчий учитель – 

запорука успіху» на базі навчальної лабораторії творчої педагогіки 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 

(31 жовтня 2019 р.); 

https://pnu.edu.ua/
https://pnu.edu.ua/
http://dnpb.gov.ua/ua/
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5. Квест «Український правопис: знати, не можна ігнорувати» для студентів 

спеціальностей «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта» (12 листопада 2019 

р.); 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії 

педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та 

євроінтеграції» (14-15 листопада 2019 р.); 

7. Вікторина «Борис Грінченко: відомий-невідомий» в рамках проведення 

Грінченківської декади в Університеті (04 грудня 2019 р.). 

 

В Інституті діє дві докторські (PhD) програми: 011 «Науки про освіту» 

(керівник: Хоружа Л.Л., доктор пед. наук, професор) і 012 «Дошкільна освіта» 

(керівник: Бєлєнька Г.В., доктор пед. наук, професор). 

 

Дані по вступу до аспірантури Університету Грінченка  

на програми 011, 012  (2017р. – 2019 р.) 

 

 
 

 

Звертає на себе увагу відсутність стійкої динаміки набору аспірантів на 

спеціальність 012 «Дошкільна освіта» (2017 р. – 0; 2018 р. – 1; 2019 р. - 0). Також 

викликає занепокоєння зниження кількісних показників набору до аспірантури 

на спеціальність 011 «Науки про освіту» (2017 р. - 5; 2018р. - 7; 2019 р. - 1), що 

може свідчити з одного боку, про загальні тенденції зменшення вступників на 

PhD програми, з іншого - відсутність інформаційної підтримки наявних 

пропозицій, недостатність адресної роботи з випускниками магістерських 

програм зі споріднених спеціальностей.  

В умовах конкуренції на ринку наукових програм та дедалі більше 

зростаючої потреби вчителів початкової школи здійснювати наукові 

дослідження, особливого значення набуває цілеспрямована робота по відкриттю 

у 2020 році наукової програми 013 «Початкова освіта». Це може стати 

перспективним напрямом для спіробітників кафедри початкової освіти та 

Інституту. 

Спеціальність 011 Спеціальність 012 
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Детальна інформація щодо вступу  

до аспірантури Університету Грінченка на наукові програми 011,012 

 

Спеціальність 2017 2018 2019 

Спеціальність 

011, Освітні, 

педагогічні 

науки 

Момот Н.О. – наук. к. 

Хоружа Л.Л., д.п.н., 

професор 

Радченко С.С. – наук. к  

Прошкін В.В., д.п.н., доцент 

Коваленко С.П.- 

наук. к. 

Хоружа Л.Л., 

д.п.н., професор Данило Л.І. – наук. к. 

Желанова В.В., д.п.н., 

доцент 

Козлітін Д.О. – наук. к.  

Козак Л.В. д.п.н., доцент  

Головатенко Т.Ю. -   наук.к. 

Котенко О.В., к.п.н., доцент 

Корабельська І.І. – наук. к. 

Желанова В.В., д.п.н., 

доцент 

Матюшинець Я.В. – наук. к. 

Іванюк Г.І., д.п.н., професор 

Назаренко О.Є. – наук. к. – 

Локшина О.І. д.п.н., пров. 

наук. с. 

Хомич О.О. – наук. к. 

Іванюк Г.І., д.п.н., професор 

Шарук В.В. – наук. к. 

Тернопільська В.І., д.п.н., 

доцент 

Шеліган О.Н. – наук. к. 

Хоружа Л.Л., д.п.н., 

професор 

Андрійчук В.В. – наук. к. 

Братко М.В., д.п.н., доцент 

Спеціальність 

012, 

Дошкільна 

освіта 

- Ухтомська А.А. – наук. к. 

Половіна О.А.,  к.п.н., 

доцент 

- 

 

 

 

За звітний період відбулось 3 захисти дисертаційних досліджень: на 

здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Літіченко О.Д., старшого 

викладача кафедри дошкільної освіти та Терлецької Л.М., викладача кафедри 

іноземних мов і методик їх навчання; на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія та методика професійної 

освіти Дячок Н. В., викладача кафедри теорії та історії педагогіки.  Водночас, 

окремої уваги у 2020 році набуває відсутність позитивної динаміки щодо 

отримання вчених звань співробітниками Інституту, які мають наукові ступені. 

У 2019 році – жодного атестату.  
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Якісний склад працівників (штатні співробітники) 

Кафедра 

Загальна 

кількість 

штатних 

НПП 

18/19 

Кількість 

докторів 

наук  

18/19 

Кількість 

кандидатів 

наук  

18/19 

Кількість 

НПП без 

наукового 

ступеня 

18/19 

Частка з 

науковим 

ступенем  

18/19 

(%) 

ПО 17/17 1/2 12/13 4/2 88,2/88,2 

ДО 17/16 3/3 11/10 3/3 82,3/81,2 

ПП 14/13 1/1 10/9 3/3 78,5/76,9 

ТІП 9/9 3/2 5/7 1/- 88,8/100 

ІММН 8/9 - 4/5 4/4 50/55,5 

Адміністрація 3/3 - 3/3 -/- 100/100 

Разом 68/67 8/8 45/47 15/12 77,9/82 

 

 

Потенціал Інституту щодо отримання вчених звань співробітниками 

Науковий 

ступінь 

Усього 

штатних 

співробітників 

з науковим 

ступенем 

(2019 р.) 

Відсутнє 

вчене 

звання 

КТІП КПП КДО КПО КІММН Усього 

Доктор 

наук 

8 професор 1 - 1 2 - 4 

Кандидат 

наук 

47 доцент 5 6 7 7 4 29 

 

 

          Потенціал щодо отримання вчених звань співробітниками Інституту 

значний. З 8 штатних докторів наук 4 співробітника у перспективі 2020 року 

можуть отримати вчене звання «професор», а з 47 штатних співробітників, які 

мають науковий ступінь кандидата наук - 29 – «доцент». Тому зусилля 

адміністрації та колективу повинні бути спрямовані на створення комфортних 

виробничих умов для тих співробітників, які докладатимуть зусиль щодо 

отримання вчених звань. 

Відповідно до затвердженого плану підвищення кваліфікації 

співробітники пройшли навчання за різноманітними модулями в межах 

Університету або поза його межами в інших ЗВО. У 2019 році співробітники 

Інституту (6 осіб) пройшли наукове міжнародне стажування в європейських 

ЗВО. Новопризначені співробітники кафедр початкової освіти, дошкільної 

освіти, іноземних мов і методик їх навчання (7 осіб) пройшли тренінги за 

індивідуальною програмою адаптації. 
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Підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників 

(2018-2019рр.)  

Кафедри 

Фаховий 

модуль 
Модуль ІКТ 

Дидактичний 

модуль 
Дослідниць

кий модуль 

Лідерський 

модуль 

Міжнародне 

стажування 
Інше 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

Педагогіки 

та 

психології 
3 1 9 16 6 2 3 1 5 1 1 1 3 - 

Теорії та 

історії 

педагогіки 
- 1 2 8 - - 1 - 2 2 - - 1 - 

Іноземних 

мов і 

методик їх 

навчання 

2 3 - 13 1 - 2 - 2 1 - 4 1 2 

Дошкільної 

освіти 2 2 3 14 1 - - - 1 3 - 1 3 - 

Початкової 

освіти 3 2 2 17 2 - 2 3 4 2 - - 1 10 

 

 

Співробітниками Інституту упродовж 2019 року було підготовлено 3 

переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Серед них: 

 Кабанова Крістіна Юріївна, студентка V курсу освітньої програми «Педагогіка 

вищої школи», науковий керівник – Хоружа Л.Л., доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки (перемога у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Професійна освіта», диплом І-го ступеня). 

 Колесник Марія Миколаївна, студентка ІІІ курсу спеціальності «Початкова 

освіта», наукові керівники – Вишнівська Н.В., кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри початкової освіти та Кипиченко Н.С., кандидат 

педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти (перемога у 

ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Початкова освіта», диплом ІІІ ступеня). 

 Прохорчук Віра Андріївна, студентка IV курсу спеціальності «Дошкільна 

освіта», науковий керівник – Кошарна Н.В., кандидат педагогічних наук, 

завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання (перемога у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Дошкільна освіта», диплом ІІІ-го ступеня). 

Також підготовлено одну переможницю Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Дошкільна освіта» – Осадчу Юлію Сергіївну, 

студентку V курсу спеціальності «Дошкільна освіта» (науковий керівник – 

Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри дошкільної освіти; диплом III ступеня). 
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Студентка ІІІ курсу спеціальності «Початкова освіта» Виливченко Ілона 

Вікторівна взяла участь у І Міжнародному студентському конкурсі на найкращу 

наукову доповідь у рамках І Міжнародної науково-практичної конференції 

«Вектори психології», що проводилась у Гомельському державному 

університеті імені Франциска Скорини, м. Гомель, Республіка Білорусь, і 

здобула диплом ІІІ ступеня (науковий керівник – Музика О.О., кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології). 
 

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт і Всеукраїнських студентських наукових олімпіад 

Кафедри 

Всеукраїнські конкурси 

студентських наукових робіт 

Всеукраїнські 

студентські наукові 

олімпіади 

Міжнародні наукові 

конкурси 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Педагогіки 

та психології 

2 (ІІІ 

місце) 

1(І місце) - - - - - - 1 (ІІІ 

місце) 

Теорії та 

історії 

педагогіки 

1 (ІІІ 

місце) 

1(І місце) 1(І 

місце) 

- - - - - - 

Іноземних 

мов і 

методик їх 

навчання 

- - 1(ІІІ 

місце) 

- - - - - - 

Дошкільної 

освіти 

- 1(ІІІ 

місце) 

- 1 (ІІ 

місце) 

1 (ІІ 

місце) 

1(ІІІ 

місце) 

- - - 

Початкової 

освіти 

1(І місце) 

2 (ІІ 

місце) 

1 (ІІ 

місце) 

1 (ІІІ 

місце) 

- 1 (ІІ 

місце) 

- - - - 

 

 

 
 

 

 

Педагогіки та 
психології

Теорії та історії 
педагогіки

Іноземних мов та 
методик їх навчання

Дошкільної освіти Початкової освіти

2017 2 1 0 1 3

2018 1 1 0 2 2

2019 1 1 1 1 1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт і 
Всеукраїнських олімпіадах 

кафедр 2017-2019 рр.
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 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА, 

УПРАВЛІНСЬКО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

 

Основна увага у формуванні корпоративної культури студентів і 

викладачів Інституту впродовж 2019 року була зосереджена на якісній 

професійній підготовці висококваліфікованих фахівців та особистісному 

зростанні через проведення різноманітних позанавчальних заходів – семінарів, 

майстер-класів, функціонування університетського самоврядування. 

Упродовж звітного періоду проведено понад 20 спільних нарад 

заступників з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи з питань 

соціально-психологічної, педагогічної підтримки студентів, сприяння їхній 

адаптації до вимог освітнього процесу, формування у свідомості молоді переваг 

здорового способу життя; 4 методичні семінари кураторів академічних груп; 20 

засідань старостату; 12 засідань студентської ради Інституту. 

 

Проведення заходів організації командної взаємодії 

Назва заходу Дати 
Задіяно 

студентів 

Задіяно 

співробітників 

Участь у Благодійному балі 16.05.19 34 32 

Футуристичний коучинг 

«Мистецтво теплих 

дотиків» 

02.10.19 15 24 

Конкурс «Словник 

Грінченка та сучасність» 

03.12.19 90 8 

День Педагогічного 

інституту 

02.10.19 300 42 

Адаптаційні тренінги для 

першокурсників 

Вересень-

жовтень 2019 

200 15 

Всього:    

2019 рік  639 121 

2018 рік  540 100 

2017 рік  450 85 

 

У 2019 році продовжено співпрацю з культурними, мистецькими 

установами, громадськими, благодійними організаціями. Так, студентами та 

викладачами відвідано: 

 Національно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

Арсенал». 

 Національний музей літератури України. Музей Василя 

Олександровича Сухомлинського. 

 Київський національний академічний театр Оперети.  
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 Навчальний театр Національного університету театру, кіно і 

телебачення імені Івана Карпенка-Карого.  

 Парк «Київська Русь». 

 

Спільними зусиллями Ради студентського самоврядування та науково-

педагогічного складу Інституту було  організовано та проведено іміджеві 

профорієнтаційні заходи та акції з розвитку корпоративної культури. 

 

Іміджеві профорієнтаційні заходи 

Захід 

Дати (місяць) 

або 

періодичність 

проведення 

Кількість 

відвідува

чів 

Задіяно 

студентів 

Задіяно 

співробі

тників 

Організація профорієнтаційних заходів зі 

студентами випускних груп спеціальності 

«Початкова освіта» педагогічних 

коледжів, випускниками Педагогічного 

інституту та випускниками ЗЗСО 

м. Києва й Київської області: 

 Богуславському гуманітарному 

коледжі; 

 Прилуцькому гуманітарно-

педагогічному коледжі імені І.Я. Франка; 

 Університетському коледжі 

 Педагогічному інституті для 

випускників ЗЗСО 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.19 

 

09.04.19 

лютий, 2019; 

16.12.19 

17.04.19 

110 36 12 

Ярмарок вакансій для випускників 

бакалаврату ПІ 

2019 рік 275 58 21 

Проведення серій зустрічей за участі 

адміністрації, викладачів, кураторів 

академічних груп зі студентами 4 курсу 

першого (бакалаврського) освітнього 

рівня щодо вступу до магістратури 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Упродовж року 141 студ. 

д. ф. н.; 

134 студ. 

з. ф. н. 

10 56 

Виступи викладачів у засобах масової 

інформації («Українське радіо. Перший 

канал») 

1 раз на три 

місяці 

  7 

Проведення вебінарів, рефлексійних 

майстер-класів для педагогічних 

працівників ЗДО м. Києва, Славутича, 

Броварів тощо. 

1 раз на три 

місяці 

100 23 12 

Участь викладачів у методичних 

об’єднаннях і семінарах для педагогів 

ЗДО м. Києва. 

1 раз на три 

місяці 

120 12 14 

Всього:     

2019 рік  605 139 122 

2018 рік  385 96 54 

2017 рік  320 50 50 
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Заходи та акції з розвитку корпоративної культури 

Назва заходу 

Дати (місяць) 

або 

періодичність 

проведення 

Задіяно 

студентів 

Задіяно 

співробітників 

Круглий стіл «Борис Грінченко: погляд із 

сьогодення» 

12 грудня 2019 53 2 

Майстер-клас «Застосування технології  

«Self-book» в особистісно-професійному 

розвитку педагога» 

15 травня 2019 64 5 

Круглі столи на тему: «Сторінками життя і 

творчості Бориса Грінченка», «Образ 

вчителя у педагогічній спадщині Марії і 

Бориса Грінченків», «Філософія успіху 

людини». 

09 грудня 2019 240 15 

Кураторські години: «Корпоративні 

цінності академічної групи», «Про 

важливість дотримання трудової та 

навчальної дисципліни», «Дотримання 

норм спільного життя у гуртожитку», 

«Україна! В цьому слові для мене все!» 

Упродовж року 420 20 

Ознайомлення та підписання декларації 

про академічну доброчесність науково-

педагогічного, наукового, педагогічного 

працівника Університету  

Вересень, 2019 - 10 

Ознайомлення та підписання декларації 

про академічну доброчесність студента, 

аспіранта, докторанта Університету  

Вересень, 2019 285 - 

Ознайомлення та підписання декларації 

про дотримання Кодексу корпоративної 

культури  

Вересень, 2019 295 10 

Всього:    

2019 рік  1072 42 

2018 рік  950 40 

2017 рік  900 40 

 

Упродовж 2019 року організація та проведення соціального проєкту Київського 

університету імені Бориса Грінченка «З Києвом і для Києва» для дітей 
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дошкільного, молодшого шкільного віку та їхніх батьків відзначилась 

стабілізацією кількості киян, які його відвідують (понад 378 осіб різного віку – 

2019 рік, 480 – 2017-2018 н.р., 386 осіб – 2016-2017 н.р.). 28 вересня 2019 року 

відбулось відкриття X етапу соціального проєкту. 

 

Динаміка відвідувань соціального проєкту «З Києвом і для Києва» 

 

2016/2017 н.р. 2017/2018 н.р. 2019 рік 

386 осіб 480 осіб 378 осіб 

 

Реалізація завдань соціального проєкту здійснювалась у розважально-

ігровому та просвітницько-консультаційному форматі. Постійно діючими є: 

театралізовано-ігрова студія «Фантазери-мрійники»; ігрова розвага «Країна 

казок»; консультаційно-тренінговий центр «Педагогічна підтримка кожній 

родині», що були організовані співробітниками кафедр Інституту та системно 

проводились щосуботи упродовж 2019 року для мешканців мікрорайону 

«Русанівка» м. Києва. 

Різнобічно, із залученням різних зацікавлених сторін, студенти та 

викладачі Інституту долучались до організації та проведення благодійних акцій, 

приурочених до свят і визначних дат. Серед них: 
 

Захід 

Дати (місяць) або 

періодичність 

проведення 

Кількість 

відвідувачів 

Задіяно 

студентів 

Задіяно 

співробітників 

Благодійний ярмарок 

до Масляної  

14 лютого 256 42 7 

Благодійний ярмарок 

до Великодня 

18 квітня 271 40 5 

Благодійний ярмарок 

до Дня захисту дітей 

30 травня 121 27 4 

Благодійний ярмарок 

до Дня Педагогічного 

інституту 

02 листопада 470 90 10 

Благодійний ярмарок 

до Дня святого 

Миколая 

19 грудня 300 26 4 

Студенти-волонтери 

акції «Пробіг під 

каштанами» 

травень  17 6 

Благодійна акція в 

ЗДО № 501 м. Києва 

«Святий Миколай 

вітає усіх» 

18 грудня 57 19 2 

Благодійна акція на 

підтримку студентки 

ПІ, що опинилась у 

складних життєвих 

обставинах  

Липень  34 16 
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Захід 

Дати (місяць) або 

періодичність 

проведення 

Кількість 

відвідувачів 

Задіяно 

студентів 

Задіяно 

співробітників 

Благодійна акція 

«Подаруй бібліотеці 

книгу» 

Упродовж року  

 

 

 

40 8 

Усього:     

2019 рік 9 1475 335 62 

2018 рік 12 1411 320 65 

2017 рік 10 1350 300 60 

 

Толоки та акції з благоустрою території Інституту  
 

Назва заходу Зміст Період 
Кількість 

учасників 

Толоки та «Зелені 

флешмоби» на Русанівці 

Прибирання та 

озеленення 

території 

навчального 

корпусу №2  

2019 рік 

(8 заходів) 

131 

Усього:     

2019 рік   131 

2018 рік   128 

2017 рік   100 

 

 

Програмою розвитку Інституту на 2017-2022 рр. передбачено створення 

для студентів умов поєднання навчання, праці, саморозвитку, здорового способу 

життя та культурного дозвілля. 

Упродовж 2019 року студентоцентричний принцип в освітньому процесі, 

соціально-гуманітарній роботі, мистецтві та спорті у діяльності Інституту 

реалізовувався через нове сприйняття та трактування цінностей, що мають 

домінувати у стінах сучасного європейського університету. 

Важливого значення в Інституті надають здійсненню організаційних 

заходів, що позитивно сприяють створенню комфортного та конструктивно-

продуктивного середовища для всіх суб’єктів освітнього процесу. За звітний 

період в Інституті було проведено організаційні збори першокурсників, збори-

зустрічі з батьками першокурсників, призначення кураторів та координаторів 

академічних груп з числа студентів старших курсів, здійснено поселення в 

університетські гуртожитки. 

 

 

 

 



 47 

 

Куратори 

Загальна 

кількість 

кураторів 

Кількість 

кураторів з 

рейтингом 4-5 

1 курс 2 курс 3 курс 

15 15 4 4 7 

 

Студентські координатори (тьютори) груп першого курсу 

Загальна кількість 

тьюторів 

Активно співпрацюють з 

групами 

Пройшли школу 

координаторів 

2017 рік 8 8 

2018 рік 9 9 

2019 рік 10 10 

 

 

Поселення іногородніх студентів Інституту у гуртожитки 

2017 рік 171 студент 

2018 рік 255 студентів 

2019 рік 240 студентів 

 

Упродовж 2019 року актуальною залишалась робота з соціальними 

категоріями студентів Інституту, кількісний показник яких складає 75 осіб (12 % 

від загального контингенту), з яких: сироти – 18 осіб, внутрішньо-переміщені 

особи – 15 осіб, діти учасників бойових дій – 17 осіб,  діти інвалідів війни – 3 

особи, студенти-чорнобильці – 4 особи, особи з інвалідністю – 7, 

малозабезпечені – 11 осіб. 

Соціальний захист студентів здійснювався відповідно до чинного 

законодавства через постійний зв’язок з опікунами, кураторами студентів – сиріт 

і соціально незахищених категорій; відвідування студентів соціальних категорій 

у гуртожитку (поселено у гуртожиток 9 осіб); надання консультативної та 

матеріальної допомоги (за звітний період матеріальну допомогу отримало 4 

особи) з урахуванням відповідних запитів, які надходили від самих студентів, а 

також інших служб. 

З метою розвитку лідерських якостей студентів упродовж 2019 року в 

Інституті розширено програми з лідерства для студентів, створено умови для 

розвитку проєктної діяльності студентського самоврядування, проведено ряд 

акцій щодо залучення студентів до соціальних практик, забезпечено підтримку 

їх творчої, громадської, наукової, підприємницької ініціатив. 
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Акції по залученню студентів до соціальних практик 

Назва заходу 
Кількість 

учасників 

День Педагогічного інституту 350 

Квест для першокурсників, організований спільно з працівниками 

бібліотеки ім. В. Маяковського 

54 

Вікторина «Грінченко: відомий-невідомий» 26 

Конкурс «Словник Грінченка та сучасність» до заходів грінченківської 

декади 2019 р. 

84 

Майстер-клас «Лабораторія магічних перевтілень» на День 

університету 

42 

Квест для студентів другого курсу ПО, ДО денної форми навчання 

«Український правопис: знати, не можна ігнорувати» 

98 

Святкування Всесвітнього дня вишиванки 48 

Загальноуніверситетський проєкт «Школа академічної доброчесності» 32 

Інтерактивна зустріч студентів та працівників закладів дошкільної 

освіти «Віддав себе я праці без вагання» 

32 

Навчальні подорожі та екскурсії зі студентами по Україні, рефлексійні 

семінари, подорожі у мистецькому столичному просторі (навчальна 

екскурсія спеціальності «Дошкільна освіта» в м. Трипілля (Трипільська 

іграшка) 

25 

Рефлексійний майстер-клас «Секрети аудіального розвитку» 22 

Серія навчальних квестів для студентів центром міста: «Іграшка-

прототип» (Золоті ворота, Ярославів вал, музей історії України), 

«Формування конструктивно-будівельних умінь у дітей» (на основі 

спостережень архітектури Києва). 

47 

Майстер-клас професійної спрямованості «Пізнаю себе: Колір у моєму 

житті» 

22 

Майстер-клас «Мотиви та можливості професійного вибору» 29 

Майстер-клас «Застосування технології «Self-book» в особистісно-

професійному розвитку педагога» 

42 

Майстер-клас «Форми репрезентації джерел з історії освіти» 22 

Майстер-клас для студентів першого курсу спеціальності «Дошкільна 

освіта» «Цінності та тренди освіти майбутнього» 

35 

Міждисциплінарний дослідницький проєкт «Я в очах іншого» 98 

Міждисциплінарний дослідницький проєкт «Першокурсники ПІ – «Ось 

ми які!» 

98 

Адаптаційні тренінги для першокурсників Педагогічного інституту 104 

Педагогічна майстерня «Особистісно-професійного зростання» 43 

Серія майстер-класів «Входження в педагогічну професію» та 

«Педагогічна практика: здобутки та виклики»  

104 

Квест «Стежками творчості Бориса Грінченка» для студентів І курсу 

спеціальності «Початкова освіта» 

24 

Майстер-клас «Цифрові інструменти вчителя – тренд НУШ»  31 

Майстер-клас «Риторичні лайфхаки вчителя початкових класів» 29 

http://pi.kubg.edu.ua/struktura/inshi-pidrozdily/centr-samopiznanna-ta-samorozvitky/mizhdystsyplinarni-proekty/3169-proekty-2019-2020.html
http://pi.kubg.edu.ua/struktura/inshi-pidrozdily/centr-samopiznanna-ta-samorozvitky/mizhdystsyplinarni-proekty/3169-proekty-2019-2020.html
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Назва заходу 
Кількість 

учасників 

Майстер-клас «Освітня кав’ярня: винайдемо рецепт ігрометодики 

майбутнього 

25 

Майстер-клас «Педагогічний інструментарій вчителя початкової школи 

в епоху діджиталізації» 

28 

Майстер-клас «Формування дослідницьких умінь молодших школярів в 

інтегрованому курсі «Я досліджую світ» 

29 

Майстер-клас з методики навчання англійської мови у початковій 

школі до «Ярмарки вакансій» 

34 

Англомовний квест «Step forward» для студентів першокурсників  27 

Кайдзен тренінг «It`s me: 2.0» 24 

Тренінг «Медіа у навчанні іноземних мов: «мертва точка» або прорив» 28 

Конкурс на кращий переклад творів Бориса Грінченка «Натхненний 

творчістю Бориса Грінченка» («Inspired by Borys Grinchenko’s Art») 

27 

Конкурс академічних есе «Педагогічні ідеї Бориса Грінченка у 

перцепції майбутніх викладачів вищої школи» серед здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «011 Освітні, 

педагогічні науки» 

23 

Тематична виставка «Мова – духовне багатство народу» 120 

Усього:  

2019 рік 1556 

2018 рік 682 

2017 рік 750 

 

Упродовж 2019 року робота з громадянського виховання студентської молоді 

в Інституті була спрямована на утвердження в свідомості студентів патріотичних 

цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого й 

сьогодення України, сприяння набуттю молоддю громадянського досвіду на 

основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми 

та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, 

спілкуватись з соціальними інститутами, органами влади, спроможності 

дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе 

відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних 

принципів.  Серед великої кількості заходів особливого значення надаємо 

відзначенню Дня вишиванки, Дня Державного Прапору України, Дня 

Незалежності України, Дня української писемності та мови, Дня Соборності 

України. 

Відповідно до Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту 

основним завданням у роботі зі студентами Інституту в 2019 році було 

формування здорового способу життя, яке є визначальним чинником 

забезпечення тривалості життя, соціального, біологічного та психічного 

благополуччя особистості та передбачає оптимальну рухову активність, 

раціональне харчування, здоровий сон, додержання гігієнічних правил, відмову 

від тютюнопаління, вживання наркотиків та зловживання алкоголем.  
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Проведено: 

1. Заходи до Всесвітнього дня здоров’я. 

2. Молодіжну акцію «Молодь обирає здоровий спосіб життя» (до 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІД). 

3. Загальноуніверситетські спортивні змагання (шахи, волейбол, 

баскетбол, футбол, плавання). 
 

Кількісні показники участі студентів Інституту в заходах соціально-

гуманітарної роботи, мистецтві та спорті 2017-2019 рр. 
 

Назви заходів, проєктів, 

акцій 

Кількість 

студентів 

(2017 рік) 

Кількість 

студентів 

(2018 рік) 

Кількість 

студентів 

(2019 рік) 

Проєкти з популяризації 

української мови 

350 337  406 

Гуртки, студії, секції 94 103  119  

Лідерські програми 42 50  60  

Соціальний проєкт «З 

Києвом і для Києва» 

132 157  162  

Волонтерські та благодійні 

акції 

276 320  335  

Спортивні змагання, 

мистецькі проекти 

82 64  75  

 

Аналізуючи загальну участь студентів Інституту в проєктах соціально-

гуманітарного напряму зазначимо, що практично 2/3 всіх студентів долучені до 

проведення соціально-гуманітарних заходів різного спрямування, що становить 

на 15% більше за кількісним складом у порівнянні з попередніми роками. 

Водночас, здійснений аналіз виявив недостатній рівень взаємодії Ради 

студентського самоврядування та Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених Інституту. Тому перспективою 2020 року 

вважаємо налагодження співпраці студентських товариств з метою проведення 

спільних заходів. 

Упродовж 2019 року проводилась системна робота по встановленню 

організаційного порядку в Інституті та раціональної послідовності виконання 

управлінських рішень співробітниками. Вченою радою Інституту як 

колегіальним органом управління проведено 11 засідань. За результатами її 

роботи було прийнято понад 70 рішень, що стосувались стратегії та 

перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності 

Інституту. З- поміж інших важливих рішень, вченою радою Інституту у 2019 році 

ухвалено 2 нові освітні програми, 7 навчальних планів підготовки здобувачів 

освіти різних рівнів (2 - денна форма навчання, 5 - заочна форма навчання). 10 

навчальних (навчально-методичних) і наукових видань рекомендовано  до друку. 

21 співробітника обрано за конкурсом на заміщення вакантних посад. 

Директоратом Інституту, який є колегіальним робочим органом і 

забезпечує вирішення поточних питань діяльності підрозділу, було проведено 14 

засідань, упродовж яких прийнято 137 рішень, що спрямовані на удосконалення 

роботи Інституту. За звітний період проведено понад 20 спільних нарад 
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адміністрації Інституту та завідувачів кафедр з метою оптимізації освітнього 

процесу, а також вирішення поточних питань в Інституті. За 2019 рік проведено 

понад 10 засідань кожною кафедрою Інституту. Організовано та проведено  12 

засідань стипендіальної комісії, понад 30 зустрічей адміністрації Інституту зі 

студентами з питань організації освітнього процесу та трудової дисципліни.  

За звітний період проведено ремонтні роботи в ауд. 312 корпусу № 2 

(бульвар Ігоря Шамо 18/2), дотримано всі процедури для отримання обладнання 

з метою облаштування Центру сучасних освітніх технологій (ICR-клас) в рамках 

реалізації міжнародного наукового проєкту «Модернізація педагогічної вищої 

освіти з використання інноваційних інструментів викладання» програми 

Еразмус+КА2 (MoPED). 
 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ НА 2020 РІК 
 

1.     Покращити показники вступу на освітні програми 012 «Дошкільна освіта», 

013 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

освітнього рівнів і освітні програми 011 «Освітні, педагогічні науки» другого 

(магістерського) освітнього рівня. 

2. Розробити систему профорієнтаційних заходів з потенційними вступниками 

на перший (бакалаврський) освітній рівень; проводити системну роботу зі 

студентами щодо перспектив навчання на магістерських і PhD програмах, що 

пропонує Інститут.   

3.    Розробити механізми проходження безперервної педагогічної практики 

студентами першого (бакалаврського) освітнього рівня, 4 курсу денної форми 

навчання спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» та 013 «Початкова освіта». 

4. Акредитувати освітньо-наукові програми з підготовки PhD (докторів 

філософії) за спеціальностями 011 «Науки про освіту», 012 «Дошкільна 

освіта». 

5.  Розробити та впровадити нову освітню програму «Корпоративна педагогіка 

та розвиток персоналу» для другого (магістерського) освітнього рівня  

6. Відкрити на базі Інституту Центр сучасних освітніх технологій (ICR-клас), що 

функціонуватиме в рамках реалізації міжнародного наукового проєкту 

«Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних 

інструментів викладання» програми Еразмус+КА2 (MoPED). 

7.  Здійснити пошук мотиваційних механізмів для активізації міжкафедральної 

співпраці з написання грантових заявок для участі у міжнародних проєктах; 

процесу укладання угод про співпрацю із закордонними ЗВО; отримання 

науково-педагогічними працівниками вчених звань.  

8. Підвищити публікаційну активність співробітників Інституту в наукових 

виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science. 

9. Сприяти розширенню можливостей для забезпечення наукового стажування 

науково-педагогічних співробітників в європейських ЗВО. 

10. Активізувати співпрацю Ради студентського самоврядування Інституту та 

Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

Інституту. 


