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ВСТУП 

У 2021 році Педагогічний інститут Київського університету                                

імені Бориса Грінченка продовжив упевнений поступ, спрямований на 

реалізацію Стратегії (Програми) розвитку Київського університету імені Бориса 

Грінченка на 2018-2022 рр., Програми розвитку Педагогічного інституту на 

2017-2022 рр., Плану роботи підрозділу на означений період.  

Сьогодні Педагогічний інститут (далі – Інститут) має потужний науково-

педагогічний колектив, який забезпечує освітній процес за трьома рівнями 

вищої освіти. Науково-педагогічний склад Інституту налічує 73 співробітники, 

з-поміж яких: на постійній основі працюють 66 науково-педагогічних 

працівників, із частковою зайнятістю –7 осіб. Загальна кількість докторів наук, 

які забезпечують освітній процес в Інституті – 13, а також 48 кандидатів наук.  

Упродовж 2021 року Інститут забезпечував освітній процес у межах трьох 

акредитованих спеціальностей (011 «Освітні, педагогічні науки», 012 

«Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта») за сімома освітньо-професійними 

програмами: «Дошкільна освіта», «Педагогіка та методика дошкільної освіти», 

«Початкова освіта», «Педагогіка та методика початкової освіти» «Педагогіка 

середньої освіти», «Педагогіка вищої школи», «Корпоративна освіта та 

розвиток персоналу». Станом на 31.10.2021 року контингент студентів 

Інституту становить 962 особи, з них: 594 студенти першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти (398 осіб – денна форма навчання, 196 осіб – заочна форма 

навчання) та 368 студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти (100 

осіб – денна форма навчання; 268 осіб – заочна форма навчання). На третьому 

освітньо-науковому рівні вищої освіти навчаються 16 здобувачів, з-поміж яких: 

на спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки» – 12 осіб; на спеціальності 012 

«Дошкільна освіта» – 4 особи. 

В умовах турбулентності 2021 року важливого значення для Інституту 

набуло утримання балансу між розвитком та зміцненням потенціалу підрозділу 

та реалізацією Нової освітньої стратегії в кризових умовах подолання пандемії. 

Колектив Інституту працював над тим, щоб реалізувати всі заплановані проєкти 

та гнучко реагувати на всі зовнішні та внутрішні виклики.  

Звітний рік в Інституті пройшов під егідою виконання ряду пріоритетних 

завдань, з-поміж яких: розроблення та впровадження комплексу заходів щодо 

підвищення якості освітнього процесу в умовах змішаного навчання; 

конгруентність навчально-методичної, науково-дослідної діяльності науково-

педагогічних працівників; зміцнення позицій в контексті налагодження 

міжнародних зв’язків; цілеспрямоване та послідовне укріплення іміджу 

Інституту як унікального осередку інноваційної педагогічної освіти, де 

поєднуються кращі вітчизняні та зарубіжні освітні практики підготовки 

конкурентоспроможного, всебічно розвинутого педагога.  

Деталізація результатів діяльності Інституту в 2021 році подана в 

основних пунктах представленого звіту.  
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I. Педагогічний інститут у структурі Університету, системі 

столичної освіти, науково-освітньому просторі України. 

Реалізація стратегії відкритості. 
 

Основним орієнтиром Інституту в контексті забезпечення якості 

освітнього процесу підготовки педагога є постійний пошук та розроблення 

нових підходів і методик, що є релевантними для роботи із сучасними 

студентами. Актуальність обраних методів взаємодії зі здобувачами 

підкреслюється у звітах голів Атестаційних комісій на етапі підсумкової 

атестації здобувачів освіти, підтверджується попитом на випускників Інституту 

серед роботодавців. Разом з тим, системною, на жаль не тільки для Інституту, а 

й для інших педагогічних ЗВО України, залишається проблема зменшення 

загальної кількості вступників на педагогічні спеціальності. Причину вбачаємо 

у знеціненні ролі педагогічних ЗВО в умовах глобалізації соціокультурних 

процесів, низькому іміджі учителя, невідповідності оплати його праці, 

відсутності соціального пакету тощо. Так, станом на 31.10. 2021 року 

контингент студентів Інституту становив 962 особи. У порівнянні з 2020 роком 

відбулося зменшення контингенту на 260 студентів (21%).  
 

Контингент студентів Інституту 

(у розрізі двох н. р.) 

 2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р 

ДФН ЗФН ДФН ЗФН 

Бакалавр 444 314 398 196 

Магістр  115 349 100 268 

Всього 559 663 498 464 

 

Значні втрати в контингенті Інститут отримав за результатами набору на 

магістерські програми 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», до 

чого, за результатами здійсненого аналізу, з-поміж інших чинників, призвело 

введення у 2021 році Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови для 

педагогічних спеціальностей. Значна кількість випускників-бакалаврів 

отримали рейтингову оцінку «не склав», або не були готові до складання іспиту 

через суб’єктивні причини і взагалі відмовилися від спроби скласти ЄВІ. Цей 

факт актуалізує необхідність більш системної роботи колективу Інституту щодо 

підвищення мотивації випускників-бакалаврів до вступу в магістратуру, їхнього 

усвідомлення відповідальності вступного етапу, необхідності ретельної 

підготовки до вступу, зокрема складання ЄВІ. Важливого значення у подоланні 

цієї проблеми відіграє активізація процесу розроблення нових та системне 

оновлення існуючих магістерських освітньо-професійних програм, визначення 

змістових пріоритетів, а також вирішення методичних питань у процесі 

викладання іноземної мови студентам.  
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Контингент вступників 

на другий (магістерський) рівень вищої освіти (2021 р.) 

ОР Освітня програма 

Кількість 

вступників 

(денна+заочна) 

Всього 

Магістр  

Дошкільна освіта 47 (17+30) 

148 

Початкова освіта 71 (24+47) 

Педагогіка вищої школи 4 

Корпоративна освіта та 

розвиток персоналу 
10 

Педагогіка середньої 

освіти 
16 

 

Динаміка вступу на освітні програми другого (магістерського) освітнього рівня  

(у розрізі 2020 - 2021 рр.) 

ОР Освітня програма 

Кількість вступників  

(денна+заочна) 

Динаміка 

(2020/2021 

рік вступу) 

2020 р. 2021 р.  

Магістр 

Дошкільна освіта 95 (22+73) 47 (17+30) -48 

Початкова освіта 105 (25+80) 71 (24+47) -34 

Педагогіка вищої школи 17 (13+4) 4 -13 

Педагогіка середньої 

освіти 

- 16 +16 

Корпоративна освіта та 

розвиток персоналу 
10 10 - 

 

 

Цьогорічна вступна кампанія на 1 курс спеціальностей 012 «Дошкільна 

освіта», 013 «Початкова освіта» (скорочена програма підготовки) 

продемонструвала незначне збільшення вступників у порівнянні з попереднім 

роком на спеціальність 013 (2021 р. +2 особи; 2020 р. - 22 особи) та зменшення 

кількості вступників на спеціальність 012 (2021 р. - 17 осіб; 2020 р. +6 осіб).  

 
Динаміка подання заяв 

на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти  

(скорочена програма підготовки) 

Спеціальність  
Всього заяв у 2021 р. 

денна заочна 

Дошкільна освіта 
16 

(допущено-13; 

зараховано-11) 

29 

(допущено-20; 

зараховано-10) 

Початкова освіта 
51 

(допущено-34; 

зараховано-23) 

80 

(допущено-53; 

зараховано-38) 

 

Здійснений аналіз поданих заяв і кількість зарахованих осіб на скорочену 

програму підготовки дозволив констатувати, що на спеціальність 012 було 

подано 45 заяв, за результатами фахового випробування у рейтинговому списку 

на денну форму навчання опинилися 23 вступники, зараховано 21 особу (11– на 

денну форму навчання, 10–на заочну). На спеціальність 013 було подано 131 
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заяву, за результатами фахового випробування допущено 87 вступників, 

зараховано 61 особу (23 – на денну форму навчання, 38 – на заочну).  

Ймовірну причину загального зменшення кількості заяв для вступу на 

скорочену програму підготовки вбачаємо у відсутності у вступників 2021 р. 

набору сертифікатів ЗНО з необхідних предметів, що зумовлює потребу в 

посиленні профорієнтаційної роботи з цією цільовою аудиторією щодо 

необхідності проходження зовнішнього незалежного оцінювання та вибору 

визначених для вступу предметів на спеціальності 012, 013. 

Виконання регіонального замовлення зі спеціальності 012 становить 21 

місце, залишок вакантних бюджетних місць – 9. Зі спеціальності 013, за 

наявності 45 бюджетних місць, виконання регіонального замовлення становить 

100%. 
 

Вступна кампанія на перший курс першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (на основі ПЗСО) 2021 р. відзначилася збільшенням поданих заяв на 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», що забезпечує 

Інститут.  
 

 

Динаміка подання заяв на 1 курс (ПЗСО) 

Рік набору Всього заяв 

2019 601 

2020 427 

2021 650 

 

Водночас аналіз поданих заяв на перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти деяких закладів вищої освіти України, у яких здійснюється підготовка за 

вказаними спеціальностями, виявив загальну тенденцію до зменшення кількості 

поданих заяв. До прикладу, в Миколаївському національному університеті 

імені В. О. Сухомлинського на спеціальність 012 «Дошкільна освіта» у 2021 р. 

подано 89 заяв (у порівнянні з 2020 р. – 112 заяв), зараховано 18 студентів, а на 

спеціальність 013 «Початкова освіта» – 65 заяв (2020 р –94 заяви), зараховано 

19 студентів. У Полтавському національному педагогічному університеті імені 

В. Г. Короленка у 2021 р. на спеціальність 012 «Дошкільна освіта» та 

спеціальність 013 «Початкова освіта» подано 178 і 123 заяв відповідно (у 

порівнянні з 2020 р. – 222 і 149), зараховано 40 і 31 студент відповідно; у 

Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка на 

спеціальність 012 «Дошкільна освіта» та спеціальність 013 «Початкова освіта» 

подано 132 і 66 заяв відповідно (у порівнянні з 2020 р. – 131 і 71 відповідно), 

зараховано 25 і 18 студентів відповідно; в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини у 2021 р. на спеціальність 012 

«Дошкільна освіта» та спеціальність 013 «Початкова освіта» подано 234 і 100 

заяв відповідно (у порівнянні з 2020 р. – 185 і 93), зараховано 73 і 29 студентів 

відповідно; до Національного педагогічного університету імені                            

М.П. Драгоманова у 2021 р. на спеціальності 012 «Дошкільна освіта» та 013 
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«Початкова освіта» було подано 298 і 332 заяв відповідно (у порівнянні з 2020 

р. – 182 і 287 відповідно) та зараховано 34 і 58 студентів відповідно. На 

спеціальність 012 «Дошкільна освіта» до Київського університету імені Бориса 

Грінченка подано 415 заяв та зараховано 50 студентів, а на спеціальність 013 

«Початкова освіта» подано 235 заяв та зараховано 46 студентів. 

Такий порівняльний зріз може бути свідченням цілеспрямованої роботи 

колективу Інституту, що здійснювалася впродовж 2021 року щодо проведення 

профорієнтаційних заходів різних рівнів, системної роботи з розміщення 

пакетів профорієнтаційного характеру з деталізацією умов вступу, 

особливостей реалізації освітньо-професійних програм, нарисів зі 

студентського життя тощо на різних платформах, й підтверджує зростання 

популярності Інституту серед абітурієнтів.  
 

Контингент вступників 

на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на базі ПЗСО 

(2021 рік вступу) 

ОР Освітня програма 

Кількість 

вступників 

(денна + заочна) 

Всього 

Бакалавр 
Дошкільна освіта 50 (42+8) 

96 
Початкова освіта 46 

 
 

Результати вступу 2021 на освітні програми першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти дають змогу констатувати збільшення контингенту 

вступників (+19 осіб) у порівнянні з попереднім роком (2020 р. – 183 студенти, 

2021 р. – 202 студенти). 

 
Динаміка вступу на освітні програми 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

(2020-2021 н. р., 2021-2022 н.р.) 

ОР 
Освітня 

програма 

Кількість вступників 

(денна + заочна) 

2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. 

Динаміка 

(2020/2021 рр. 

вступу) 

Бакалавр  

Дошкільна 

освіта 

80 (63+17) 79 (53+26) -1 

Початкова освіта 103 (72+31) 123 (69+54) +20 

Всього 183 202 +19 
 

 

У 2021 році Інститут традиційно здійснював освітні ініціативи, що були 

скеровані на укріплення іміджу підрозділу, презентацію дослідницьких, 

науково-методичних напрацювань колективу серед освітянської спільноти, 

абітурієнтів, студентів інших ЗВО, батьківської спільноти міста Києва та інших 

регіонів України.  

Так, упродовж 2021 р. співробітники кафедри дошкільної освіти провели 

серію сертифікованих психолого-педагогічних тренінгів «Лепбук професійного 
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успіху – 5». Цільовою аудиторією тренінгів та вебінарів стали педагоги 

закладів дошкільної освіти, батьки, студенти, консультанти навчально-

методичних центрів управлінь освіти міста Києва. Кількість учасників має 

тенденцію до збільшення. У 2021 р. охоплена тренінгом аудиторія становила 

понад 300 осіб, тоді як у 2020 р. – 250 осіб, що свідчить про професійну довіру 

освітянської спільноти міста Києва до просвітницьких заходів, організованих 

Інститутом. 

09 квітня 2021 року в Інституті був проведений Online-марафон «День 

відкритих дверей для вступників 2021 року». Марафон зустрічей об’єднав 

понад 100 учасників з міста Києва та різних областей України. 

У період з березня по травень 2021 року професорсько-викладацький 

склад кафедри дошкільної освіти імплементував положення Державного 

стандарту дошкільної освіти (Нова редакція 2021р.) під час серії 

Всеукраїнських вебінарів. Кількість учасників – понад 150 осіб. 

16 грудня 2021 р. відбувся Всеукраїнський педагогічний марафон 

«Інновації в освітньому процесі ЗДО: педагоги, батьки, діти», на якому було 

презентовано концептуально-методологічні засади нової освітньої програми 

«Дитина» у викладі авторського колективу. Учасниками заходу стали понад 

16000 осіб з усіх областей України. 

11 жовтня 2021 р. кафедрою іноземних мов і методик їх навчання 

проведено навчально-методичний онлайн-семінар «Інноваційні технології 

дистанційного навчання іноземних мов у початковій школі» для вчителів 

іноземних мов початкової школи. Учасниками заходу стали понад 100 педагогів 

з різних міст та областей України.  

21 січня 2021 року співробітники кафедри початкової освіти долучилися 

до проведення Всеукраїнського вебінару «Професійний стандарт учителя: 

траєкторія професійного розвитку». Загальна кількість учасників цього заходу 

становила понад 1000 учасників; а вже 28 січня 2021 року за сприяння 

співробітників цієї ж кафедри проведено модуль «Оцінювання результатів 

навчання учнів. Роль формувального оцінювання» з циклу вебінарів для 

директорів ЗЗСО «Зимова академія» (кількість учасників - понад 140 осіб).  

У 2021 році науково-педагогічні працівники Інституту стали постійними 

учасниками просвітницьких програм на національному радіоканалі «Культура».  

Важливою складовою діяльності Інституту в 2021 р. стала участь 

студентів у благодійних акціях та волонтерських заходах. Молодіжне 

волонтерство та доброчинність в Інституті презентується як ефективний 

позанавчальний вектор формування фахової компетентності, професійно 

орієнтованої соціальної активності та громадянської відповідальності студентів 

зі спільним прaгненням до пoзитивних сoціальних змiн, бaжанням aктивізувати 

грoмадянську пoзицію суспiльства. 

Упродовж 2021 р. студенти та викладачі Інституту були організаторами 

або особисто долучилися до ініційованих різними фондами волонтерських та 
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благодійних проєктів, спрямованих на допомогу дітям, які борються з важкими 

недугами, та дітям-сиротам; забезпечували супровід благодійних масових 

проєктів та ініціатив; здійснювали підтримку осіб, які опинилися в складних 

життєвих обставинах тощо.  

Серед волонтерських та благочинних акцій, що об’єднали студентів і 

викладачів Інституту виокремимо такі: 
 

Участь у благодійності та волонтерстві 

Назва заходу К-сть 

учасників 

Волонтерство у Національному об’єднанні студентів «Українська асоціація 

студентів» 

8 

Акція «Великодній кошик», збір допомоги для дітей інтернатів 14 

Волонтерська підтримка «Благодійного Фонду «Пробіг під каштанами» 8 

Толоки та «Зелені флешмоби» на території навчального корпусу № 2 12 

Благодійна акція до Дня боротьби зі СНІДом 17 

Благодійна акція та волонтерство у Центрі дитячої кардіології та 

кардіохірургії МОЗ України 

15 

 

Упродовж 2021 року колектив Інституту активно співпрацював з 

науковими установами, ЗВО України та зарубіжних країн, громадськими 

організаціями. Партнерами Інституту станом на грудень 2021 року є понад 25 

інституцій (з повним переліком можна ознайомитися за посиланням 

shorturl.at/mrxXZ). Цього ж року було укладено ще одну міжнародну угоду з 

Державною вищою школою імені Папи Римського Івана Павла ІІ у Білій 

Підляшці (Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 

угода № SWM.073.1.3.2021.AK). 

 

Інститут традиційно підтримує стратегію відкритості, що реалізується 

через розміщення актуальної інформації на офіційному сайті підрозділу 

https://pi.kubg.edu.ua/, сторінці Facebook shorturl.at/pyEX9 (охоплення сторінки 

37569 та понад 1200 підписників) та You Tube каналі shorturl.at/dntyI. На сайті 

Інституту розміщено нормативні документи (описи освітньо-професійних 

програм, навчальні плани, правила прийому тощо shorturl.at/coHR0, 

 shorturl.at/ezLN0,  перелік документів для вступу, вартість навчання тощо 

shorturl.at/lnCTU), що супроводжують освітній процес й знаходяться в 

постійному доступі для абітурієнтів і всіх зацікавлених сторін. 

 

У 2021 році колективом Інституту надавалися додаткові освітні послуги, 

з-поміж яких: курси з вивчення іноземних мов для студентів, психолого-

педагогічні тренінги, майстер-класи, заняття з художньої гімнастики для дітей, 

наукове консультування здобувачів третього (освітньо – наукового) рівня вищої 

освіти. Загальна сума наданих у 2021 році додаткових освітніх послуг 

становить 310 тис. 308 грн. 96 коп. (2020 р. – 296 тис. 233 грн.) 

 

 

https://pi.kubg.edu.ua/struktura/partnery-instytutu.html
https://pi.kubg.edu.ua/
https://www.facebook.com/pedagogicalinstitute
https://www.youtube.com/channel/UCuvsX06tg5LSulvdLI7-PXg
https://kubg.edu.ua/informatsiya/vstupnikam/napryami-pidgotovki/bakalavr.html
https://kubg.edu.ua/informatsiya/vstupnikam/napryami-pidgotovki/magistr.html
https://kubg.edu.ua/informatsiya/vstupnikam/pro-universitet.html
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Додаткові освітні послуги за 2021рік (деталізація по підрозділах) 

 
Підрозділ/гурток Загальна сума наданих ДОП 

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 65 тис. 800 грн. 
Кафедра теорії та історії педагогіки 46 тис. 967 грн. 15 коп. 
Кафедра дошкільної освіти 42 тис. 400 грн. 
Кафедра педагогіки та психології 16 тис. 812 грн. 81коп. 
Гурток з художньої гімнастики 138 тис. 329 грн. 

Всього: 310 тис. 308 грн. 96 коп. 

 

Пріоритети та завдання на 2022 рік: 

1. Активізувати пошук ефективних практик залучення абітурієнтів на 

бакалаврські та магістерські освітньо-професійні програми.  

2. Розробити програму профорієнтаційних заходів на різних рівнях: 

інституційному, кафедральному, індивідуальному. 

3. Інтенсифікувати процес укладання угод про співпрацю з міжнародними 

партнерами. 

4. Продовжити практику проведення іміджевих заходів на міському та 

регіональному рівні; співпрацювати з установами територіальної громади міста 

Києва і структурами громадянського суспільства з метою реалізації спільних 

проєктів і популяризації Інституту на ринку освітніх послуг. 

 

 

II. Корпоративна культура Інституту, розвиток персоналу та 

робота зі співробітниками в умовах пандемії. 
 

У 2021 р. підтримка та розвиток традицій Університету, що формують та 

сприяють розвитку корпоративної культури, здійснювалися в умовах 

карантинних обмежень, тому значна частина традиційних заходів Інституту 

була проведена в онлайн-форматі, а також висвітлювалася у соціальних 

мережах і на сайті Інституту в рубриці «Події». Завдяки соціальним Інтернет-

платформам інформація про проведені заходи набула поширення не лише серед 

освітянської спільноти. 

Найяскравіші заходи з розвитку корпоративної культури були проведені в 

рамках Грінченківської декади. Інститут активно долучився до заходів в 

онлайн-форматі, присвячених вшануванню пам’яті Бориса Грінченка, 

популяризації та сучасному осмисленню його інтелектуальної спадщини. 

Значна частина заходів у межах Грінченківської декади була присвячена різним 

формам актуалізації взаємодії з партнерами Університету. Серед них 

інтерактивні конкурси, онлайн-флешмоби, майстер-класи, що були проведені 

на платформі Google Meet. 
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Заходи до Грінченківської декади (2021 р.) 
 

Назва заходу К-сть 

учасників 

Конкурс на кращий переклад творів Бориса Грінченка  

«Inspired by Borys Grinchenko’s Art» 

14 

Інтерактивний конкурс читців «Слово Грінченка» 12 

Загальноуніверситетський мовно-літературний конкурс «Словник Грінченка і 

сучасність» 

12 

Кураторські години присвячені Дню Університету Грінченка з переглядом 

фільму «Інший, инший Грінченко» 

55 

Засідання історико-педагогічних студій «Дитинство в підручниках Бориса і 

Марії Грінченків» 

23 

Мистецький конкурс «Творчість Бориса Грінченка у моїй професії» 18 

Онлайн-флешмоб «Грінченко для дітей і про дітей» 27 

Майстер-клас «Інструменти формувального оцінювання здобувачів 

початкової освіти: сучасні техніки і прийоми» 

17 

Літературна вітальня «Не гордуй ти життям молодим...» 21 

Майстер-клас «Даруємо дітям красу слів: створення авторських казок за 

словником Бориса Грінченка» 

19 

Загалом:  

2021 рік 218 

 

Одним із пріоритетів у діяльності Інституту визначена системна робота з 

розвитку персоналу та підвищення показників якісного складу співробітників. 

У складі Інституту на постійній основі працює 66 науково-педагогічних 

працівників. Загальна кількість штатних докторів наук, які забезпечують 

освітній процес в Інституті – 11 осіб (+1 у порівнянні з 2020р.), а також 44 

штатних кандидатів наук (+2 у порівнянні з 2020 р.). У 2021 р. фіксувалася 

динаміка (+4) щодо підвищення якості науково-педагогічного складу 

працівників Інституту у порівнянні з 2020 р. (+1). За звітний період двом 

докторам педагогічних наук було присвоєно вчене звання «Професор», двом 

кандидатам педагогічних наук – вчене звання «Доцент».  

 

Якісний склад працівників (штатні співробітники)  

(2021 рік) 
Кафедра  Загальна 

кількість 

штатних 

НПП 

20/21 

Кількість 

докторів 

наук 

20/21 

Кількість 

кандидатів 

наук 

20/21 

Кількість 

НПП без 

наукового 

ступеня 

20/21 

Частка з 

науковим 

ступенем 

20/21 (%) 

ПО  16/18 3/4 11/12 2/2 87,5/88,9 

ДО  16/13 3/2 10/10 3/1 81,2/ 92,2 

ПП  11/12 1/2 7/7 3/3 61,5/ 75 

ТІП  9/9 3/3 6/6 - 100/100 

ІММН  9/11 -/- 6/6 3/5 66,6/ 54,5 

Адміністрація 3/ 3 -/- 3/3 -/- 100/100 

Разом  64/66 10/11 43/44 11/11 82,8/ 83,3 
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За звітний період науково-педагогічні працівники Інституту взяли 

активну участь у різноманітних тренінгах, майстер-класах, вебінарах, онлайн-

курсах з питань навчально-методичного забезпечення та організації освітнього 

процесу відповідно до нових нормативних документів та законодавчих актів, з-

поміж них: 

 Серія вебінарів-практикумів від авторів програми «Дитина» та БКДО 

2021 р. 

 Всеукраїнський вебінар «Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва»: 

діяти професійно та емоційно!». 

 Всеукраїнський вебінар «Сучасні технології формування мистецько-

творчої компетентності дітей дошкільного віку». 

 Всеукраїнський вебінар МОН України «Особливості змісту освітнього 

напряму «Дитина у світі мистецтва». 

 Вебінар-практикум «Художній образ: створювати чи відтворювати? 

Експериментування – шлях до творчості». 

 Цикл Всеукраїнських вебінарів «Картина світу дитини через призму 

музичного мистецтва»: «Філософія «музичного образотворення». 

 Цикл Всеукраїнських вебінарів «Картина світу дитини крізь призму 

музичного мистецтва»: «Артпроєкт у ЗДО: ілюзії, очікування, реалії». 

 Цикл Всеукраїнських вебінарів «Картина світу дитини крізь призму 

музичного мистецтва»: «Сучасне свято в ЗДО: змінити не можна 

продовжувати?». 

 Курс на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus 

«Цифрові інструменти Google». 

 «Зустріч з лідером» – вебінар «Ефективний SMM для освіти». 

 Серія вебінарів «Освіта дітей раннього та дошкільного віку: виклики 

та перспективи». 

 Онлайн-семінар «Пріоритетні напрями викладання педагогічних 

дисциплін у контексті запровадження нових державних стандартів». 

 Підвищення професійної компетентності за програмою Нas 

Successfully Skills Program «Інтелектуальні карти в дошкільному закладі», 

Цифрове видавництво МЦФР, Україна. 

 Майстер-клас «Від банальності до креативності: шлях інноватора» від 

Бізнес Школи Крок. 

 Участь в осінній школі «Transfer of Technologies and Innovations: 

European and Ukrainian Experiences» в рамках модульної програми фонду Жана 

Моне «Європейський досвід трансферу технологій для українських 

університетів». 

 Серія вебінарів у межах модулів Програми навчання і розвитку «Вища 

школа» (Українсько-фінський проєкт «Навчаємось разом»). 

 Вебінар «Сервіс відеоконференцій Zoom: оновлення та лайфхаки для 

дистанційних уроків». 

 Вебінар «Фасилітація для продуктивної групової роботи». 
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 Вебінар «Суспільно орієнтоване навчання в дії». 

 VI Грінченківська наукова школа. 

 Проходження курсів англійської мови, проходження тестування за 

системою Pearson Test of English та отримання сертифікату В2. 

 Навчально-методичний онлайн-семінар для вчителів іноземних мов 

початкової школи «Інноваційні технології дистанційного навчання іноземних 

мов у початковій школі» (з міжнародною участю). 

 Підготовка за програмою навчання кандидатів у регіональні експерти 

щодо оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з 

використанням методики ECERS-3. 

 Навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників щодо впровадження оновленого Базового компонента дошкільної 

освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) для забезпечення підготовки 

регіональних тренерів. 

 Цикл онлайн-курсів «30 кроків до Нової української школи: навчаємо 

громадянина» від програми підтримки освітніх реформ в Україні 

«Демократична школа». 

 Курс на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus 

«Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби». 

 Курс на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus 

«Критичне мислення для освітян». 

 Курс на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus 

«Дизайн-мислення в школі». 

 

Упродовж вересня-листопада 2021 року в Інституті була реалізована 

спеціальна короткострокова програма адаптації новопризначених 

співробітників. Програма передбачала набуття та вдосконалення спеціальних 

професійних знань,  розвиток умінь необхідних для ефективного вирішення 

завдань професійної діяльності викладачів ЗВО. Основною формою взаємодії 

адміністративного блоку та новопризначених працівників стало наставництво. 

Наставницький супровід здійснювався завідувачами кафедр та 

досвідченними викладачами-наставниками з метою якнайшвидшого залучення 

нових співробітників до реалізації засад корпоративної культури Університету. 

Процес адаптації складався з проведення наставницького супроводу 

відповідно до індивідуального плану наставництва та адаптаційних тренінгів 

для новопризначених співробітників Інституту, організованих Науково-

навчальним центром розвитку персоналу та лідерства. У наставницькому 

супроводі взяли участь 6 новопризначених співробітників Інституту.  

Співробітники, які працюють більше року в Інституті, пройшли навчання 

за різноманітними модулями у межах Університету або в інших ЗВО відповідно 

до затвердженого плану підвищення кваліфікації у 2021 р.  
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Підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників 

Інституту в розрізі 2019-2021 рр. 
 

Кафедри Фаховий 

модуль 

Модуль 

ІКТ 

Дидактич-

ний модуль 

Дослід-

ницький 

модуль 

Лідерський 

модуль 

Сертифіко-

вані 

програми 

інших ЗВО 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

ПП 1 3 4 16 12 11 2 4 - 1 5 - 1 5 - - 6 9 

ТІП 1 5 6 8 - 4 - - 4 - - 1 2 - 1 - 8 8 

ІММН 3 1 2 4 1 7 - 4 4 - - 7 1 3 2 2 17 6 

ДО 2 2 3 14 8 11 - 4 3 - - 3 3 2 2 - 8 19 

ПО 2 - 8 17 1 6 - 2 3 3 2 1 2 2 5 10 6 - 
 

 

З метою формування дослідників високої кваліфікації в Інституті активно 

функціонують дві наукові школи, спільною ознакою яких є оригінальність 

методики досліджень і стиль наукової діяльності в конкретній галузі: 

1.  «Розвиток освіти в історико – педагогічних дискурсах» (керівник –           

Г. Іванюк, д. п. н., проф.) 

2.  «Актуальні проблеми професійної підготовки майбутнього фахівця» 

(керівник – Л. Хоружа, д. п. н., проф.).  

Протягом 2021 р. наукові школи Інституту здійснювали науково-дослідну, 

науково-організаційну, науково-освітню діяльність відповідно до чинного 

законодавства України, Статуту Університету, Стратегії (Програми) розвитку 

Університету на 2018-2022 рр., інших нормативно-правових актів.  

 

Інститут забезпечує 2 освітньо-наукові програми для здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти 011 «Освітні, педагогічні науки» та 012 

«Дошкільна освіта». Аналіз статистичних даних набору 2021 р. на 

вищезазначені програми свідчить про позитивну динаміку. Так, у 2021 р. 

здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 

011 «Освітні, педагогічні науки» стали 4 особи, у порівнянні з 2020 р. – 3 особи 

(динаміка +1). Статистичні дані щодо вступу на освітньо-наукову програму 012 

«Дошкільна освіта» у 2021 році залишилися без змін (2020 р.–3 особи, в 2021 р. 

–3 особи). 

У 2021 р. захистили дисертаційні дослідження на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» 

співробітники Інституту Т. Головатенко, Я. Матюшинець; на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 

«Загальна педагогіка та історія педагогіки–- Т. Шинкар (динаміка у 2021 році + 

3 особи). 
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Деталізація інформації щодо вступу 

до аспірантури Університету на наукові програми  011, 012  

у 2020 – 2021 рр. 
Спеціальність 2020  2021 

011 «Освітні, педагогічні 

науки» 

Таяновський В.О. 

(науковий керівник – 

Желанова В.В., д.п.н., 

проф.) 

Камінська С.В. (науковий 

керівник – Хоружа Л.Л., 

д.п.н., проф.) 

Вакулова І.В. (науковий 

керівник – Хоружа Л.Л., 

д.п.н., проф.) 

Прохорчук В.А 

(науковий керівник – 

Желанова В.В., д.п.н., 

проф.) 

Косенчук Ю.Г. (науковий 

керівник – Іванюк Г.І., 

д.п.н., проф.) 

Олійник О.І. 

(науковий керівник – 

Хоружа Л.Л., д.п.н., проф.) 

 Рудницька А.М.  

(науковий керівник – 

Андрощук І.М., д.п.н., 

проф.) 

012 «Дошкільна освіта» Кузіна О.Т. (науковий 

керівник – Пономаренко 

Т.О., д.п.н., проф.) 

В’юнник В.О. (науковий 

керівник – Половіна О.А., 

к.п.н., доц.) 

Іваненко Н.В. (науковий 

керівник – Козак Л.В, 

д.п.н., доц.)  

Федорова С.О. (науковий 

керівник – Козак Л.В, 

д.п.н., доц.) 

Дяченко Є.В.* (науковий 

керівник – Машовець 

М.А., к.п.н., доц.). 

*Відрахована з аспірантури 

Євченко Я.Б. (науковий 

керівник – Пономаренко 

Т.О., д.п.н., проф.) 

 

 

Пріоритети та завдання на 2022 рік: 

1. Поширити практику створення наукових шкіл під керівництвом провідних 

вчених Інституту. 

2. Сприяти активізації процесу отримання вчених звань штатними 

співробітниками Інституту. 

3. Розробити механізми підвищення ефективності профорієнтаційної роботи з 

потенційними здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

щодо вступу до аспірантури Університету на спеціальності 011, 012. 
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III. Особливості соціально-гуманітарної роботи, взаємодія зі 

студентським самоврядуванням, мистецтво та студентський 

спорт в умовах пандемії. 
 

Створення україномовного середовища є одним із основних пріоритетів 

Інституту, оскільки повноцінне функціонування української мови у всіх сферах 

суспільного життя – це гарантія збереження ідентичності української нації, 

політичної та державної єдності України. 

Популяризація української мови, культури та історичної свідомості 

української нації відбувалась через широкий спектр культурних, наукових, 

науково-практичних та інформаційних заходів Інституту, що сприяло 

зміцненню україномовного патріотичного середовища, виховання 

самодостатніх громадян-патріотів України, готових до виконання 

громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і 

культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин 

у суспільстві. 
 

Заходи з розвитку україномовного середовища 
 

Назва заходу К-сть 

учасників 

Англомовна дискусія «Україномовні блогери. Підкорення YouTube» 17 

Поетична онлайн-вітальня «Як парость виноградної лози, плекайте мову» 33 

Англомовна дискусія «As Many Nations as Many Native Languages: a Different 

Language is a Different Vision of Life» 

26 

Онлайн-лекція «Сучасні правописні дискусії. Новий правопис української 

мови» 

24 

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності 80 

Флешмоб у соцмережах #Ялюблюсвоюмову 74 

Англомовна вікторина «Українська мова на карті світу: де розуміють і 

говорять українською мовою» 

28 

Філологічна онлайн-вікторина «І в серці обізветься рідна мова» 23 

Онлайн-вікторина «У світі рідного слова» 19 

Мовний флешмоб #НосійСлова 24 

Онлайновий квест «Мовний марафон» 10 

Загалом:  

2021 рік 358 

 

 

Упродовж 2021 року комплекс заходів, спрямованих на формування у 

студентства розвинутої патріотичної свідомості та відповідальності, почуття 

вірності, любові до України, турботи про спільний добробут, збереження та 

вшанування національної пам’яті, включав різноманітні активності. Деталізація 

активностей відображена у таблиці. 
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Залучення студентів та НПП до заходів патріотичного спрямування 
 

Назва заходу К-сть 

учасників 

День Соборності України 61 

День пам’яті Героїв Небесної Сотні 10 

День вишиванки 125 

День Державного прапору та День Незалежності України 26 

День Гідності і Свободи 12 

Заходи у Музеї українського побуту: 

- Тематична виставка «З Різдвом Христовим, Україно!» 

- Тематична виставка «Гроші, час і ми» 

- Тематична виставка до Шевченківських днів «Земля безсмертного Тараса» 

- Тематична виставка до Великодніх свят  

- Тематична виставка до Дня Перемоги 

- Оглядові екскурсії в Музеї українського побуту для першокурсників 

- Тематична виставка до Дня козацтва України 

- Тематичні екскурсії «Хата та її начиння» 

- Тематична виставка «Український рушник у народних обрядах і побуті» 

 

30 

12 

46 

41 

19 

125 

 

21 

12 

 

Загалом:  

2021 рік 540 

 

Залучення студентів і співробітників до заходів з популяризації 

української мови та патріотичного спрямування сприяло забезпеченню 

поширення функцій та сфер застосування державної мови, української 

культури в усіх її проявах, формуванню цілісного національного інформаційно-

культурного простору. 

Упродовж 2021 року, переважно в умовах дистанційного навчання, в 

Інституті було проведено ряд заходів, спрямованих на розвиток особистісних і 

лідерських якостей студентів. Особлива увага в роботі приділялась розвитку 

ціннісних орієнтацій студентської молоді як чинників, що безпосередньо 

впливають на розкриття лідерського потенціалу особистості та побудову 

кар’єри.  

Заходи з розвитку особистісних і лідерських якостей студентів 
 

Назва заходу К-сть 

учасників 

3-D тур по Університету; Музей Бориса Грінченка 70 

Майстер-клас «Професійно-педагогічний кастинг» 34 

Створення персональних блогів особистісно-професійного зростання студента 18 

Віртуальний флешмоб «Мій професійний вибір – педагог!» 21 

«Вчимося жити разом: толерантність в особистісно-професійному становленні 

педагога» 

16 

Онлайн кураторські години: «Наші традиції», «Корпоративна культура 

Університету», «Служіння як вид діяльності лідера», «Конфлікти та способи їх 

розв’язання», «Комунікація в академічній групі» 

70 

Загалом:  

2021 рік 229 
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Реалізація напряму «Лідерствослужіння» щодо професійного становлення 

студентів на базі Центру самопізнання та саморозвитку, який функціонує в 

Інституті, відбувалася за такими блоками:  

1) Мотиваційний, що передбачав роботу з мотиваційно-ціннісною сферою 

особистості студента. Проводилася робота з підвищення рівня мотивації до 

професійної діяльності, досягнення успіху. Студенти працювали з ієрархією 

своїх життєвих та професійних цінностей. Блок містив міні-лекції, семінари-

дискусії, семінари-бесіди, тренінгові вправи. 

2) Соціально-адаптивний, який передбачав роботу з комунікативними 

вміннями студентів. Проводилася робота з набуття навичок емоційної 

саморегуляції. Застосовувалися такі форми роботи: міні-лекції, рольові ігри, 

тренінгові вправи, кейси, відеометоди, вправи, спрямовані на керування 

емоціями, знайомство з аутогенним тренуванням.  

3) Стратегічно-професійний, метою якого було складання життєво-

професійного плану, опрацювання уявлень майбутнього фахівця щодо своєї 

професійної ролі. Проводилася робота, спрямована на оволодіння 

управлінськими навичками та лідерськими якостями. Також майбутні педагоги 

працювали над навичками ефективної самопрезентації як ділової особистості. 

 

Зважаючи на карантинні обмеження, спричинені спалахом коронавірусної 

інфекції, реалізація завдань соціального проєкту «З Києвом і для Києва» на 

початку 2021 року мала, на жаль, фрагментарний характер і набула системності 

лише з жовтня звітного року. 

Соціальний проєкт «З Києвом і для Києва» функціонує в Інституті в 

навчально-ігровому, консультативно-тренінговому та просвітницько-

пізнавальному форматі. Постійно діючими активностями стали: 

 Онлайн-гурток іноземної мови «Let`s speak English» для дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку (кафедра іноземних мов і методик їх 

навчання);  

 Консультативно-тренінговий центр «Педагогічна підтримка кожній 

родині» (кафедра теорії та історії педагогіки); 

 Віртуальні проєкти Музею українського побуту: Народний 

календар; Календар визначних дат; Презентація експонатів музею. 

Аналіз кількісних показників відвідувань заходів соціального проєкту у 

2021 р. дозволив констатувати зниження відвідуваності впродовж двох 

попередніх років. За звітний період різноманітні заходи у межах проєкту 

відвідали понад 100 осіб, тоді як у 2020 р. учасниками заходів стали 270 осіб, а 

в 2019 р. цей показник становив 378 осіб. Причину зменшення кількісних 

показників відвідуваності вбачаємо у зменшенні варіативності представлених 

форматів заходів, спричинених карантинними обмеженнями, а також 

фактичною відсутністю можливості проводити офлайн-заходи. 

 

Однією зі стратегічних цілей, визначених у Програмі розвитку Інституту 

на 2018-2022 рр., є максимальне сприяння розвитку здобувачів вищої освіти як 
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свідомих і відповідальних громадян, цілісних та культурних особистостей, 

конкурентоспроможних професіоналів і лідерів. У 2021 р. переважна більшість 

соціально-гуманітарних, творчих заходів Інституту була пов’язана з 

майбутньою професією здобувачів освіти. У 2021 році студенти Інституту 

стали організаторами та учасниками численних соціально-гуманітарних заходів 

різного спрямування, що сприяли формуванню фахових і соціальних 

компетентностей водночас. Особливо цінним був досвід проведення цих 

заходів в умовах поширення пандемії, що спонукало до пошуків нових 

форматів та платформ їхнього проведення. 

 

Майстер-класи, тренінги, воркшопи для студентів 
 

Назва заходу К-сть 

учасників 

Адаптаційні тренінги для першокурсників 75 

Конкурс реклами GENERATION_ PI! 83 

Онлайн- знайомство з підбіркою TED-лекцій 15 

Рубрика у ФБ #PiTalk 34 

Акція «Твій новий профіль» на ФБ 52 

Майстер-клас «Толерантність чи терпимість?» 27 

Майстер-клас «Перша сходинка до професіоналізму» 63 

Година поезії «І возвеличимо на диво і розум наш, і наш язик» 20 

Тематична виставка до Шевченківських днів «Тарас Шевченко єднає народи» 47 

Бліц-конкурс ерудитів: «Подорож творами Тараса Шевченка» 30 

Вебгалерея «Пензлем Кобзаря» 42 

Майстерклас «Сервіси Google для студента» 31 

Майстерклас «Як налагодити взаємодію в освітньому середовищі ЗЗСО» 26 

Український День довкілля /Толока на Русанівці/ 12 

Флешмоб «Вишиванкова краса» 125 

Кураторські години для першокурсників: «Я студент - грінченківець»; 

«Міжнародні індивідуальні грантові програми та проєкти»; «Як вирішувати 

конфлікти?»; «Академічна доброчесність у написанні наукових робіт»; 

«Стежками бібліотеки» 

65 

Флешмоб «Національний тиждень читання» 21 

Проєкт до Дня вишиванки «Вінок з атласної стрічки для студентів 23 

Майстерка з виготовлення освітньої мультиплікації «DO Pictures Production» 18 

Англомовна екскурсія «Virtual PI» 32 

Віртуальний проєкт «Want to be a star, shine at PI» 18 

Освітні дебати «Pedagogical Institute: old-school VS trend-setting» 16 

Відео-презентація творів Т. Шевченка до Європейського дня мов 24 

Майстер-класи для здобувачів вищої освіти «Кар’єра в освіті» та «Технології 

інтерактивного навчання як засіб інтенсифікації освітнього процесу» 

22 

Інтерактивні онлайн-заняття: «Із Грінченком у серці: від студента до 

студента» 

16 

VІ щорічний Конкурс студентських відеопроєктів «Педагогіка в житті» 36 

Мистецький конкурс «Творчість Бориса Грінченка у моїй професії» 24 

Онлайн-флешмоб «Грінченко для дітей і про дітей» 17 

Майстер-клас «Інструменти формувального оцінювання здобувачів 

початкової освіти: сучасні техніки та прийоми» 

22 
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Серед організаційних заходів виокремимо: посвяту в студенти 

першокурсників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; створення 

соціального паспорту Інституту; поселення іногородніх студентів у 

гуртожитки; систематичний моніторинг сплати за проживання у гуртожитку; 

надання освітніх послуг; роботу стипендіальної комісії з обліку балів у 

рейтингу успішності студентів за участь у науковій, науково-технічній, творчій, 

спортивній діяльності, громадському житті Інституту; узагальнення зведених 

екзаменаційних відомостей з метою нарахування соціальних та академічних 

стипендій студентам Інституту; призначення кураторів і координаторів 

академічних груп; вручення дипломів здобувачам освіти. 

 

Куратори академічних груп /1-3 курси/ 

 
Загальна 

кількість 

кураторів 

Кількість 

кураторів з 

рейтингом  

4-5 

1 курс 2 курс 3 курс 

12 12 4 2 6 

 

 

Студентські координатори 

 

 

Упродовж 2021 студенти Інституту активно долучалися до відвідування 

творчих студій та гуртків. 
 

Тренінг «Диджиталізація як тренд сучасної освіти» 17 

Артстудія «Створи мальовничий шлях до внутрішньої гармонії за допомогою 

Fluid art» 

18 

Багатожанровий творчий конкурс «УЧИТЕЛЬ – ЦЕ МИТЕЦЬ!» 38 

Гостьова лекція Василя Дяківа з теми «Педагог у Новій українській школі: 

виклики, пошуки та знахідки» 

26 

Творча зустріч із письменником І. Андрусяком 25 

Творча зустріч із письменницею Зіркою Мензатюк  24 

Гостьова онлайн-зустріч Олега Пустовойта на тему «Демотиваційна 

мотивація». 

19 

Вебпрактикум на тему «Матричний підхід: сутність, особливості реалізації в 

освітньому процесі початкової школи, практичне значення» 

26 

Модеративний семінар «Академічна доброчесність як основа написання 

магістерського дослідження: рекомендації, зауваги, поради» 

14 

Майстер-клас «Сходинки до професійно-педагогічної діяльності» 21 

Майстер-клас «Педагогічна рефлексія: здобутки і виклики» 22 

Майстер-клас «Дружба осяяна благородним захопленням»  24 

Загальна кількість координаторів Активно співпрацюють з групами 

2021 8 

2020 8 
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Творчі студії та гуртки Інституту 
 

 

Упродовж 2021 року важливого значення набула робота із соціальними 

категоріями студентів Інституту. Кількісний показник складає 76 осіб (15,4% 

від загального контингенту студентів денної форми навчання), з -поміж яких: 

діти-сироти – 23 особи; особи з інвалідністю – 7; внутрішньо переміщені особи 

– 12; діти учасників бойових дій – 21 особа; дитина загиблого учасника бойових 

дій – 1 особа; постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи – 6 осіб; 

особи, батьки яких є шахтарями – 2; малозабезпечені – 4 особи. 

Соціальний захист студентів здійснювався відповідно до чинного 

законодавства через постійний зв’язок з опікунами, кураторами; відвідування 

студентів соціальних категорій у гуртожитках; надання консультативної та 

матеріальної допомоги (одноразову виплату до Нового року отримали 59 

студентів соціальних категорій Інституту; 23 студенти соціальної категорії 

«дитина-сирота» отримали новорічний подарунок від студентської профспілки 

Університету). За звітний період оновлено базу даних студентів соціальних 

категорій; сформовано пакет документів щодо нарахування соціальних виплат 

студентам Інституту. 

Щорічно, відповідно до графіку, студентам 1-6 курсів за потреби 

надається місце у гуртожитку. Студентам соціальних категорій, з-поміж яких 

особи з числа дітей-сиріт і діти учасників бойових дій, місце в гуртожитку 

надається безкоштовно (у 2021 році поселено до університетських гуртожитків 

15 осіб). Загальна кількість студентів, поселених у гуртожиток, з кожним роком 

зменшується, що пов’язано із загальними тенденціями вступу на спеціальності 

Інституту. 

Поселення іногородніх студентів Інституту в гуртожиток 
Рік Кількість студентів 

2021 140 

2020 185 

 

Студентське самоврядування Інституту в умовах карантинних обмежень 

активно долучалося до роботи з розвитку корпоративної культури в середовищі 

студентів. За сприянням студентського самоврядування відбулись адаптаційні 

тренінги для першокурсників, посвяти в студенти, поселення до гуртожитків, 

Назва гуртка/студії К-сть 

учасників 

Педагогічна майстерня особистісно-професійного розвитку 85 

Гурток із арт-терапії 14 

Історико-педагогічні студії 23 

Артстудія 15 

Студія музичної та поетичної творчості 21 

Наставницька студія НУШ 25 

English Speaking Club 19 

Всього  

2021 рік 202 

2020 рік 128 
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конкурс «Ось ми які», відеопривітання для випускників, флешмоби та майстер-

класи. 

 

Пріоритети та завдання на 2022 рік: 

1. Сприяти ефективному розвитку корпоративної культури шляхом 

покращення внутрішньої комунікації на різних рівнях та мотивації студентів і 

співробітників до сприйняття й трансляції цінностей Університету в освітньо-

науковому просторі. 

2. Упроваджувати нові форми розбудови україномовного середовища 

в Інституті із залученням студентського самоврядування, урізноманітнювати та 

осучаснювати формат заходів, забезпечуючи підтримку студентських ініціатив.  

3. Урахувати позитивний досвід проведення заходів в онлайн-форматі 

із застосуванням інших можливостей інтернет-ресурсів при плануванні 

соціально-гуманітарної роботи на 2022 рік. 

 

 

IV. Забезпечення якості освіти в умовах змішаного 

навчання. 
 

Упродовж 2021 року забезпечення якості освіти в умовах змішаного 

навчання було першочерговим завданням колективу Інституту, виконання 

якого передбачало системність роботи та її спрямованість на створення 

організаційних та технічних умов, що ґарантують належний рівень і 

стабільність якості освітньої діяльності всіх суб’єктів освітнього процесу.  

 Заходи, що здійснювалися у контексті організації освітнього процесу, 

були підпорядковані стандартам вищої освіти для кожного рівня вищої освіти в 

межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій, 

ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, вимогам державної 

атестації щодо набутих компетентностей випускників, стандартам співпраці з 

роботодавцями щодо забезпечення конкурентоспроможного рівня підготовки 

фахівців.  

Основні зусилля Інституту в частині забезпечення якості освітнього 

процесу в умовах змішаного навчання були спрямовані на контроль за 

кадровим забезпеченням освітньої діяльності; навчально-методичним та 

матеріально-технічним забезпеченням; якістю проведення навчальних занять та 

якістю знань студентів; забезпеченням академічної мобільності здобувачів 

освіти; здійсненням моніторингу та оновленням освітніх програм; 

забезпеченням оприлюднення інформації про освітні програми; системою 

запобігання академічного плагіату у працях здобувачів освіти. 

Реалізація поставлених завдань передбачала узагальнення чотирьох 

напрямів підвищення якості освіти, які проаналізовані у викладених розділах 

звіту, а саме: підвищення якості знань та об’єктивності оцінювання студентів; 

поглиблення процесів взаємодії з роботодавцями; удосконалення підготовки 
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навчально-методичних матеріалів; удосконалення системи підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників. 

Упродовж звітного періоду системно проводився моніторинг показників 

якості навчання та об’єктивності оцінювання студентів Інституту.  

 

Якісні показники навчання студентів Інституту 2019-2021 р.р. ( у %) 
 

курс 2019-2020 н.р. 
зимова сесія 

2019-2020 н.р. 
літня сесія 

2020-2021 н.р. 
зимова сесія 

2020-2021 н.р. 
літня сесія 

  ДО ПО ПВШ ДО ПО ПВШ ДО ПО ПВШ 

/КОРП 
ДО ПО ПВШ 

/КОРП 
I 80 76 - 48 60 - 82 95 - 68 78 - 

I спп 43 61 - 50 67 - 58 45 - 48 42 - 

II 68 76 - 40 64 - 58 56 - 44 39 - 

III 66 77 - 79 58 - 83 88 - 54 88 - 

IV 23 59 - 54 53 - 66 100 - 100 100 - 

IІ спп 20 61 - - - - 23 57 - 25 95 - 

V 66 76 80 80 76 90 75 73 75/40 65 76 75/60 

 

 

Моніторинг якісних показників навчання студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» та 

013 «Початкова освіта» впродовж екзаменаційно-залікових сесій 2019 – 2020 

н.р. та 2020 – 2021н.р. свідчить про незначне зниження якості навчання 

студентів та підвищення об’єктивності оцінювання результатів навчання на 

завершальному етапі вивчення кожної навчальної дисципліни, що відображено 

в результатах проведення семестрового контролю у форматі комп’ютерного 

тестування. Якісні показники навчання студентів 1-го курсу спеціальностей 012 

«Дошкільна освіта» та 013 «Початкова освіта» у зимову сесію 2019 – 2020 н.р. 

становили 80% та 76% відповідно, а в зимову сесію 2020 – 2021н.р. – 82% та 

95% відповідно. Водночас далі спостерігається зниження результатів навчання 

у літню сесію 2020-2021 н.р. (012 «Дошкільна освіта» – 68%; 013 «Початкова 

освіта» – 78%).  

Аналіз результатів навчання студентів 1-го курсу скороченої програми 

підготовки спеціальностей 012 «Дошкільна освіта» та 013 «Початкова освіта» 

також дозволив констатувати об'єктивізацію оцінювання результатів навчання 

студентів у порівнянні із зимовою та літньою екзаменаційними сесіями 2020 – 

2021н.р. (012 «Дошкільна освіта» – 58% і 48% відповідно; 013 «Початкова 

освіта» – 45% і 42% відповідно). 

Зведені показники якості навчання студентів деяких магістерських 

програм теж демонструють незначне зниження. Так, на освітньо-професійній 

програмі 012 «Дошкільна освіта» якісні показники у зимову та літню сесію 

2020-2021 н.р. становили 75% та 65% відповідно. На освітньо-професійній 

програмі 013 «Початкова освіта» спостерігається підвищення показників якості 

навчання у літню сесію 2020 – 2021 н.р. у порівнянні із показниками зимової 

сесії (73% – зимова сесія, 76% – літня сесія). Показники якості навчання 
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студентів освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» у зимову 

та літню сесії залишилися без змін –75%. Якість знань студентів, які 

навчаються на освітній програмі «Корпоративна освіта та розвиток персоналу» 

за результатами літньої сесії підвищилася у порівнянні із зимовою сесією (60% 

– літня сесія, 40% – зимова сесія).  

Звертає увагу позитивна динаміка підвищення показників якості освіти 

студентів 4-х курсів у порівнянні 2019 – 2020 н.р. та 2020 – 2021 н.р., що зросли 

на спеціальності 012 «Дошкільна освіта» у зимову та літню сесію від 23% до 

66% та від 54% до 100% відповідно; на спеціальності 013 «Початкова освіта» – 

від 59% до 100% відповідно та від 53 % до 100%. Вважаємо, що таким 

результатам сприяло запровадження у 2020 році ротаційної моделі практики, 

яка надала можливість студентам випускних курсів працювати за фахом у 

межах проходження педагогічної практики.  

Причину підвищення об’єктивності оцінювання освітніх досягнень 

студентів вбачаємо у збільшенні, через змішаний формат навчання у 2021 році, 

питомої ваги застосування електронної платформи MOODLE, де викладені 

електронні навчальні курси (ЕНК), та чіткому формулюванні критеріїв 

оцінювання їх програмових результатів навчання, розміщених в ЕНК. 

 

Зведена таблиця показників відрахування, переведення, поновлення 

студентів денної форми навчання 

 (2018-2019 н.р., 2019-2020н.р., 2020-2021н.р.)  

 
 денна 

відрахування 

переведення 

на ЗФН 
поновлення власне 

бажання 

невиконання 

навчального 

плану 

не 

приступили 

до навчання 

виключено 

зі списків 

не 

з'явилися 

на 

атестацію 

переведення 

в інший ВНЗ 
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ДО 5 

б-3 

к-2 

4 

б-4 

6 

б-4 

к-2 

19 

б-19 

 

11 

б-6 

к-5 

- - - - - - - - - - - - - 

9 

б-6 

к-3 

5 

б-1 

к-4 

7 

б-4 

к-3 

1 - 1 

ПО 6 

б-5 

к-1 

1 

к-1 

6 

б-5 

к-1 

10 

б-9 

к-1 

7 

б-6 

к-1 

- - - - - - - - - - - - - 

17 

б-

15 

к-2 

7 

б-3 

к-4 

13 

б-

11 

к-2 

1 1 - 

ПВШ 
- - - 

1 

б-1 

1 

к-1 
- - - - - - - - - 

1 

б-1 
- - - - -  - - - 

Разом 

2019-2020 

41 26 2 

Разом 

2020-2021 

24 12 1 

Разом 

2021-2022  
(1 семестр) 

12 20 1 
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Динаміка руху контингенту денної форми навчання у 2021 р. (за 1-й 

семестр 2021 – 2022 н.р.) становила 12 осіб. На денну форму навчання 

поновилася 1 студентка. На заочній формі навчання було відраховано 6 осіб, 

поновлено 1 студента. Зберігається тенденція переведень на заочну форму 

навчання, кількість переведень: 7 осіб – 012 «Дошкільна освіта» та 13 осіб – 013 

«Початкова освіта». Загальна кількість відрахованих студентів за 2021 рік 

становить 69 осіб (денна + заочна форми навчання), з яких 32 – відраховані за 

власним бажанням, 37 – за невиконання навчального плану студента. Поновлено 

у складі 4 студента. За 2020 рік загальна кількість відрахованих студентів 

становила 60 осіб (денна +заочна форми навчання), з яких 17 осіб були 

відраховані за власним бажанням, 43 – за невиконання навчального плану 

студента; 7 осіб було поновлено у складі студента. 

 

Зведена таблиця показників відрахування, переведення, поновлення 

студентів заочної форми навчання 

(2018-2019 н.р., 2019-2020н.р., 2020-2021н.р.) 
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6 20 1 
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Одним з пріоритетів на шляху забезпечення якості освітнього процесу за 

звітний період стало поглиблення взаємодії з роботодавцями – підприємствами, 

установами, організаціями, які зацікавлені у працевлаштуванні випускників 

Інституту. З метою встановлення довгострокових зв’язків з великими 

кампаніями, закладами соціальної сфери (освіта, наука тощо) у 2021 році була 

створена Рада роботодавців Педагогічного інституту Київського університету 

імені Бориса Грінченка (далі – Рада). 

Основною метою створення Ради є забезпечення високої якості 

підготовки фахівців у галузі дошкільної, початкової, вищої освіти з 

урахуванням стандартів вищої освіти та професійних стандартів на основі 

комплексного співробітництва Інституту та роботодавців. Діяльність Ради 

спрямована на вирішення спільних з Інститутом завдань, з-поміж яких: участь у 

визначенні подальшої стратегії діяльності та розвитку Інституту; підвищення 

рівня конкурентоспроможності випускників Інституту в умовах освітніх 

трансформацій; узгодження освітніх програм і навчальних планів підготовки 

фахівців з вимогами та потребами ринку праці; сприяння проходженню 

здобувачами освіти всіх видів практики та працевлаштуванню випускників 

Інституту; визначення пріоритетних напрямів розвитку матеріально-технічної 

та інформаційної бази Інституту; сприяння проведенню ефективного аналізу 

заповнення вакансій підприємств, організацій, установ міста Києва 

випускниками Інституту з метою удосконалення освітнього процесу. 

Організаційно-методичне забезпечення роботи Ради впродовж 2021 року 

здійснювали випускові кафедри Інституту за участі гарантів освітніх програм. 

Пропозиції та рекомендації, надані Радою, обговорювалися на засіданнях 

кафедр, директоратах, засіданнях Вченої ради Інституту. 
 

У 2021 р. зусилля кафедр Інституту були спрямовані на подальший 

розвиток освітнього середовища, вдосконалення та оновлення згідно із 

потребами та запитами стейкхолдерів, освітніх кейсів задля дотримання 

стандартів якості професійної підготовки майбутніх фахівців. Прицільну увагу 

Інститут приділяв якості розроблених навчально-методичних матеріалів, що 

супроводжували освітній процес, удосконаленню освітніх програм, оновленню 

робочих програм навчальних дисциплін.  

Упродовж 2021 року затверджено нові редакції ОПП 013.00.01 Початкова 

освіта (Рішення Вченої ради КУБГ від 29.04.2021 протокол №4) та ОПП 

013.00.01 Початкова освіта (за скороченою програмою) (Рішення Вченої ради 

КУБГ від 29.04.2021 протокол №4) для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти. Для другого (магістерського) рівня вищої освіти затверджено нову ОПП 

011.00.03 Корпоративна освіта та розвиток персоналу (Рішення Вченої ради 

КУБГ від 26.08.2021 протокол №7). Також затверджено нову редакцію ОПП 

«Педагогіка середньої освіти» (Рішення Вченої ради КУБГ від 26.08.2021 

протокол №7), яка реалізується в межах Меморандуму про співпрацю 

Київського університету імені Бориса Грінченка та ГО «Навчай для України», 

укладеного 17 травня 2017 року. Згадану освітню програму вважаємо 

унікальною на ринку вищої освіти України, оскільки, відповідно до 
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Меморандуму, ГО «Навчай для України» здійснює відбір та організовує 

підготовку молодих фахівців з різних галузей знань, які мають повну вищу 

освіту та відповідні до шкільних предметів знання і протягом двох років 

викладають у ЗЗСО України з високою для цього потребою, а Київський 

університет імені Бориса Грінченка – єдиний в Україні ЗВО, що забезпечує 

освітній процес за освітньо-професійною програмою «Педагогіка середньої 

освіти». На етапі розроблення нових, внесення змін до існуючих, підготовки 

нових редакцій освітньо-професійних програм було запроваджено публічне 

обговорення документів із залученням зовнішніх експертів.  

Кафедрами Інституту за звітний період були оновлені засоби поточного 

та підсумкового контролю знань студентів на засадах компетентнісного підходу 

та затверджено 100% робочих програм навчальних дисциплін, програм різних 

видів практик, програм іспитів до заліково-екзаменаційної сесії, програм 

підсумкової атестації ОПП першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти. 

 

Кількісні показники затверджених робочих програм навчальних 

дисциплін та інших видів програм, 

що забезпечує Інститут 

план
затверджені 

(факт)
% план

затверджені 

(факт)
%

Кафедра дошкільної освіти 22 22 100,0 28 28 100,0

Кафедра педагогіки і психології 12 12 100,0 28 28 100,0
Кафедра іноземних мов і методик їх 

навчання 1 1 100,0 38 38 100,0

Кафедра початкової освіти 22 22 100,0 31 31 100,0
Кафедра теорії та історії педагогіки 9 9 100,0 34 34 100,0

Всього 66 66 100,0 159 159 100,0

Кількість ІІ півріччя 2020/2021 Кількість І півріччя 2021/2022

ПІ

Підрозділ Кафедра

 
 

Кафедри Інституту впродовж 2021 р. продовжили роботу щодо 

удосконалення цифрового та дистанційного контенту. Всі навчальні 

дисципліни забезпечені електронними навчальними курсами (ЕНК). Станом на 

грудень 2021 р. у системі електронного навчання використовується 157 

електронних платформ для ЕНК. Загалом викладачами Інституту сертифіковано 

91 ЕНК (58,1 %) у межах ОПП Інституту та ще 13 – у межах ОПП структурних 

підрозділів Університету. Кафедрами Інституту на 2021 рік було заплановано 

сертифікацію 48 електронних курсів. Фактично сертифіковано 36 ЕНК, із них 

25 – у першому та 11 – у другому півріччі. У 2022 році кафедрам необхідно 

активізувати зусилля щодо сертифікації 40 ЕНК (25,4%) для ОПП Інституту, 

оскільки 26 ЕНК (16,5%) підлягають архівації через відсутність здобувачів та 

припинення набору на ОПП (22 ЕНК) або є копіями оригіналів сертифікованих 

ЕНК (4 ЕНК). 
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Забезпечення навчальних дисциплін 

сертифікованими ЕНК у 2021 році (% по кафедрах) 
 

КТІП
9%

КІММН
34%

ПО
24%

ДО
13%

ПП
20%

 

 

 

Деталізація сертифікованих курсів  

по кафедрах Інституту (2021 р.) 

Кафедра педагогіки та психології (8 ЕНК) 
№ п/п Назва ЕНК Дата та № наказу Автор(и) 

1.  Технології досліджень в 

освітній галузі (5 курс, ПО) 

наказ № 181  

від 05.03.2021 

Іванюк Г.І., 

Венгловська О.А. 

 

2.  Технології досліджень в 

освітній галузі (5 курс, ДО) 

наказ № 301 

від 05.05.2021 

Іванюк Г.І., 

Матюшинець Я.В. 

3.  Педагогіка (1-2 курс, ПО) наказ № 301  

від  05.05.2021 

Антипін Є.Б., 

Венгловська О.А., 

Голота Н.М., 

Куземко Л.В.  

4.  Педагогіка дошкільна (2 курс, 

ПО) 

наказ № 785 

від 25.11.2021 

Дем’яненко В.І., 

Січкар А.Д., 

Матюшинець Я.В.  

5.  Психологія (1 курс, ММ, денна) наказ № 252 

від 05.04.2021 

Музика О.О.  

6.  Психологія (5 курс, ПСО, зфн) наказ № 811 

від 06.12.2021 

Музика О.О.  

7.  Людинознавство (1 курс, ДО, 

дфн) 

наказ № 252 

від 05.04.2021 

Антипін Є.Б., 

Мельник І.С., 

Мойсак О.Д.  

8.  Педагогіка і психологія вищої 

школи (5 курс, ПО, ДО, дфн) 

наказ № 301 

від 05.05.2021  

Мельник І.С. 

 

 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17418
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17418
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17418
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=17418
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22119
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21121
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21121
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=11737
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=26279
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22130
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22130
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22263
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22263
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Кафедра дошкільної освіти (8 ЕНК) 
№ п/п Назва ЕНК Дата та № наказу Автор(и) 

1. Поліхудожня освіта дітей 

дошкільного віку (інтегрований 

курс) (4 курс, дфн) 

Наказ № 301  

від 05.05.2021 

Карнаухова А.В. 

 

2. Основи природничо-

математичних наук з 

методикою (2-3 курс, ПО, дфн).  

 

Наказ №58  

від 01.02.2021 

Вертугіна В.М., 

Волинець Ю.О. 

 

3. Конструювання та 

експериментування в ЗДО (2 

курс, СПП, ДО).  

 

Наказ № 301  

від 05.05.2021 

Волинець Ю.О. 

 

4. Мистецьке рукоділля (1-2 курс, 

ДО)  

 

Наказ № 385  

від 04.06.2021 

Літіченко О.Д. 

 

5. Дитяча література та розвиток 

мовлення дітей дошкільного 

віку (2-3курс, ДО).  

 

Наказ №252  

від 05.04.2021 

Науменко М.С. 

 

6. Артосвіта дітей дошкільного 

віку (3-4 курс, ДО).  

 

Наказ № 252  

від 05.04.2021 

Половіна О.А., 

Кондратець І.В. 

 

7. Методика викладання фахових 

дисциплін (5-6 курс, ДО, дфн).  

Наказ № 252  

від 05.04.2021 

Козак Л.В.,  

Шинкар Т.Ю. 

 

8. Розвиток наукової галузі (1 

курс, АСП, дфн).  

Наказ № 811  

від 06.12.2021 

Козак Л.В.,  

Голота Н.М. 

 

 

Кафедра початкової освіти (6 ЕНК) 
№ п/п Назва ЕНК Дата та № наказу Автор(и) 

1. Інформатична та технологічна 

освіта (2 курс, ПО) 

Наказ №181  

від 05.03.2021 

Морзе Н.В.,  

Гладун М.А.,  

Шкуренко О.В., 

Порядченко Л.А. 

 

2. Ігрове навчання (3 курс, ПО) Наказ № 301 

 від 05.05.2021 

Сухопара І.Г. 

3. Методика навчання освітньої 

галузі «Технології» (1 курс 

ЛОГ, дфн)  

 

Наказ № 385  

від 04.06.2021. 

Шкуренко О.В., 

Порядченко Л.А. 

 

4. Мистецька освіта: Методика 

навчання освітньої галузі 

«Мистецька освіта» (3 курс, 

ПО)  

 

Наказ № 385  

від 04.06.2021 

Шпіца Р.І. 

5. Українська мова зі 

спеціальною методикою 

Наказ № 385  

від 04.06.2021.  

Порядченко Л.А 
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навчання дітей з ТПМ (3 курс, 

ЛОГ). 

 

 

6. Інтегроване тематично-

проектне навчання в 

початковій школі» (3-4 курс, 

ПО) 

Наказ № 811  

від 06.12.2021 

Руденко Н.М., 

Семеній Н.О. 

 

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання (11 ЕНК) 
№ п/п Назва ЕНК Дата та № наказу Автор(и) 

1. Сучасні технології навчання 

дітей дошкільного віку 

іноземної мови (2-4 курс, ДО). 

Наказ № 385  

від 04.06.2021 

Соломаха А.В. 

2. Іншомовна освіта з методикою 

навчання (2-4 курс, ДО) 

(англійська мова).  

Наказ № 661  

від 01.10.2021 

 

Терлецька Л.М. 

 

3. Іншомовна освіта з методикою 

навчання (2-4 курс, ДО) 

(німецька мова).  

Наказ № 661  

від 01.10.2021 

Соломаха А.В. 

4. Інтегрований практичний курс 

англійської мови (2 курс, спп, 

ДО) 

Наказ № 181  

від 05.03.2021  

 

Терлецька Л.М., 

Петрик Л.В.,  

Гапон Л.І. 

 

5. Інтегрований практичний курс 

англійської мови (2 курс, спп, 

ПО).  

Наказ № 252  

від 05.04.2021 

Котенко О.В., 

Кошарна Н.В., 

Петрик Л.В., 

Терлецька Л.М. 

 

6. Сучасні технології навчання  

іноземної мови дітей 

дошкільного віку (2 курс, спп, 

ПО) 

Наказ № 301  

від 05.05.2021 

 Соломаха А.В. 

 

7. Практика усного і писемного 

мовлення (2-3 курс, ПО) 

Наказ № 448 

 від 30.06.2021  

 

Петрик Л.В., 

Терлецька Л.М. 

8. Інтегрований практичний курс 

іноземної мови (3-4 курс,ПО) 

Наказ № 811  

від 06.12.2021 

Кошарна Н.В., 

Терлецька Л.М., 

Петрик Л.В.,  

Гапон Л.І. 

9. Професійне спілкування 

іноземною мовою (5 курс ПО).  

Наказ № 811  

від 06.12.2021 

Котенко О.В., 

Кошарна Н.В., 

10. Інтегрований практичний курс 

англійської мови 

Наказ № 856  

від 30.12.2021 

Гапон Л.І., 

 Головатенко Т.Ю. 

11. Практика усного і писемного 

мовлення 

Наказ № 856  

від 30.12.2021 

Петрик Л.В., 

Терлецька Л.М., 

Гапон Л.І. 
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Кафедра теорії та історії педагогіки (4 ЕНК) 
№ п/п Назва ЕНК Дата та № наказу Автор(и) 

1. Лідерство в освіті (5 курс, 

КОРП, зфн) 

Наказ № 181  

від 05.03.2021 

Братко М.В. 

2. Менеджмент персоналу (5 

курс, КОРП, зфн) 

Наказ № 385  

від 04.06.2021 

Тадеуш О.М. 

3. Андрагогіка (5 курс, КОРП, 

зфн) 

Наказ № 785  

від 25.11.2021 

Мельниченко О.В. 

4. Педагогіка та психологія вищої 

школи (5 курс, ПО, ДО, дфн) 

Наказ № 301 

від 05.05.2021 

Желанова В.В.  

 
У звітний період в Інституті традиційно проводилися моніторингові 

опитування здобувачів освіти та стейкхолдерів, з-поміж яких відзначимо: 

 - анкетування студентів щодо якості проведення навчальних занять у 

дистанційному форматі з метою оптимізації навчально-цифрового контенту та 

форм організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії (лютий 2021 р.); 

- анкетування студентів 4-х курсів щодо якості організації та змісту практики 

(лютий, травень 2021 р.); 

-анкетування першокурсників (вступ 2021 року) щодо рівня вмотивованості 

навчання за обраними спеціальностями (листопад 2021 р.); 

- моніторингове опитування студентів щодо ефективності викладацької 

діяльності «Викладач очима студентів» (грудень 2021 р.);  

- оцінювання ЕНК студентами (грудень 2021 р); 

- інтерв’ювання голів ЕК та роботодавців щодо оцінки рівня сформованості 

фахової компетентності випускників та відповідності змісту програм запитам 

освітнього ринку і вимогам до працівника (грудень 2021 р.). 

Аналіз результатів інтерв’ювання голів ДЕК та роботодавців дозволив 

констатувати відповідність змісту освітніх програм і програмових результатів 

навчання студентів вимогам до працевлаштування фахівця; високий рівень 

сформованості фахових компетентностей випускника, практичну значущість 

магістерських досліджень здобувачів освіти.  

Моніторинг результатів опитування «Викладач очима студентів» 

продемонстрував, що середній бал викладачів Інституту становить 4,67 (у 2020 

р. – 4,7 бали). Водночас у порівнянні з 2020 р., у 2021 р. збільшився 

мінімальний (4,32) та максимальний бали (5,0) (2020 р. – 4,1 та 4,95 відповідно). 

71,4 % викладачів Інституту мають оцінку більше, ніж 4,6 бали; 28,6 % – від 4 

до 4,6; менше, ніж 4 бали не має жодний з викладачів Інституту.  

 

Результати опитування «Викладач очима студентів 2021»  

(середній бал по кафедрах) 

Кафедра Середній бал 

Кафедра дошкільної освіти 4,8 

Кафедра педагогіки та психології  4,73 

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,72 

Кафедра початкової освіти 4,69 

Кафедра теорії та історії педагогіки 4,67 
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Моніторинг якості організації та змісту практики, що проводився через 

анкетування студентів 4 курсу в лютому та травні 2021 року, передбачав 

з’ясування таких питань: рівня задоволеності здобувачів освіти побудовою 

графіку практики; відповідності завдань практики сучасним вимогам ринку 

праці, відповідності завдань меті, змісту, очікуваним результатам; 

об’єктивності та неупередженості при оцінюванні результатів; співвідношення 

теоретичної та практичної складових підготовки; проходження практики в 

цілому (загальне враження); труднощів, результативності, ефективності 

ротаційної моделі практики. Анкетування показало, що 84% опитаних студентів 

спеціальності 012, 013 загалом задоволені моделлю практики. Труднощі, що 

відчували студенти упродовж практики, 36% респондентів (спеціальність 012) 

та 24 % респондентів (спеціальність 013) пов’язали з карантинними 

обмеженнями та необхідністю дистанційного формату проходження практики. 

Нестачу теоретичних знань, здобутих за фахом, відчули 21% студентів 

спеціальності 012 та 15% студентів спеціальності 013. Результати опитування 

студентів щодо специфіки організації та змісту педагогічної практики дали 

змогу внести корекцію в моделі практики, програми фахових дисциплін, робочі 

програми безперервної виробничої практики. 
 

Опитування першокурсників Інституту (вступ 2021 р.) щодо 

усвідомленості вибору спеціальності, потреб та очікувань засвідчило таке: 

64,1% студентів спеціальності 012 та 66,7% студентів спеціальності 013 при 

виборі ЗВО та фаху мали особисту зацікавленість в обраній спеціальності; 

35,9% студентів (012) та 40% студентів (013) обрали відповідні спеціальності, 

оскільки вбачають у них перспективи постійної та надійної роботи. На вибір 

5,1% студентів спеціальності 012 та 13,3% студентів спеціальності 013 

вплинули батьки. Це свідчить про достатньо високий рівень умотивованості 

студентів до навчання за обраними спеціальностями, але вимагає від колективу 

Інституту системної роботи щодо збереження контингенту в подальшому 

шляхом пошуку інноваційних форм взаємодії зі здобувачами освіти. Також 

важливого значення набуває системна робота щодо підвищення рівня 

сформованості предметних знань студентів, адже серед вступників 2021 року 

10,3% студентів спеціальності 012 та 22,2% студентів спеціальності 013 

вступили на відповідні спеціальності, оскільки конкурсний бал не дозволив 

вступити на іншу спеціальність Університету. 

 

Поетапна інтеграція освіти і науки у підготовці майбутніх педагогів 

дошкільної, початкової та вищої освіти, що реалізується на основі моделі 

«Навчання через дослідження» (Research Based Education), у 2021 році 

відображалася через діяльність Центрів компетентностей, які функціонують в 

Інституті. 

Робота Центру самопізнання та саморозвитку в 2021 році була спрямована 

на виконання пріоритетних завдань, з-поміж яких: психолого-педагогічний 

супровід формування у студентів Інституту готовності до професійної 



32 
 

самоідентифікації та особистісно-професійного розвитку; адаптація студентів 

першого курсу до освітнього процесу в Університеті. 

Реалізація поставлених завдань відбувалася у перебігу тренінгів, майстер-

класів, засідань круглих столів, а також індивідуальних і групових 

консультацій. У 2021 році на базі Центру започатковано діяльність майстерні 

особистісно- професійного розвитку майбутнього педагога та проведено серію 

майстер-класів. Мета зустрічей визначалася потребами та інтересами студентів. 

Так, за результатами онлайн-опитування студентів 1-2 курсів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти проведено онлайн майстер-клас 

«Толерантність чи терпимість?», у процесі якого учасники тренувалися в 

толерантному висловлюванні своєї позиції стосовно дій та вчинків відмінних 

від своїх (лютий 2021 р.). 

У рамках серії майстер-класів «Сервіси Google для студента» 

 першокурсники мали можливість підвищити цифрові навички (березнь 2021р.). 

У грудні 2021 р. проведено майстер-класи (онлайн і офлайн) щодо створення 

персональних блогів особистісно-професійного зростання. 

Традиційними в роботі Центру стали майстер-класи з формування 

готовності майбутніх педагогів до професійної самоідентифікації, які 

проводяться зі студентами-бакалаврами професорсько-викладацьким складом 

кафедри педагогіки та психології до початку педагогічних практик та у 

підсумку її завершення (березень-квітень 2021 р.), а також консультації, круглі 

столи у рамках наставницьких сесій виробничої практики для студентів 4 

курсу. 

З метою адаптації першокурсників спеціальностей «Дошкільна освіта» і 

«Початкова освіта» до нової соціальної ролі «студент», згуртування колективу 

академічної групи, проведено адаптаційні тренінги (вересень 2021 р.)  

З метою розвитку в студентів Інституту здатностей до самоаналізу та 

самовдосконалення для успішної особистісної та професійної самореалізації, на 

базі Центру здійснюються міждисциплінарні пошуково-дослідницькі проєкти зі 

студентами 1 та 2 курсів. У 2021 році розроблено і зреалізовано два проєкти:  

- «Вчимося жити разом: толерантність в особистісно-професійному 

становленні педагога» (семінарські, практичні заняття з навчальних дисциплін 

«Психологія», «Педагогіка» проводилися дистанційно зі студентами 1 курсу 

спеціальностей 012,013) (квітень-травень, 2021 р.); 

-«Навчання в ПІ – вікно можливостей» (семінарські, практичні заняття з 

навчальних дисциплін «Людинознавство», «Університетські студії», 

 «Педагогіка», «Іноземна мова з методикою навчання» (1 курс спеціальностей 

012, 013) та «Педагогіка: Педагогічне партнерство» (2 курс спеціальності 013) 

(жовтень-грудень 2021 р.) 

У перебігу міждисциплінарних проєктів студенти не лише навчалися 

здійснювати самодіагностику своїх сильних та слабких сторін і розробляти на 

їхній основі дорожні карти особистісно-професійного саморозвитку, а й 

удосконалювати наскрізні навички (цифрові, критичного мислення, взаємодії, 

вирішення проблем, творчості та інноваційності), які є необхідними для 
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майбутньої професійної діяльності. Результати проєктів оприлюднювалися на 

сторінці Центру в соціальній мережі Фейсбук у вигляді розроблених 

студентами аналітичних дописів, індивідуальних блогів особистісно-

професійного зростання, повідомлень тощо. 

Діяльність Навчальної лабораторії творчої педагогіки в 2021 році була 

спрямована на розвиток педагогічних, дослідницьких, естетичних, природно-

технічних, загальновиробничих, творчих здібностей студентів спеціальностей 

012, 013. Із студентами 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

традиційно проводилось діагностування рівнів сформованості математичної 

компетентності на основі пакету діагностичних завдань, розроблених 

лабораторією для подальшого формування у майбутніх педагогів 

компетентностей в галузі математичної освіти молодших школярів. Студенти 4 

– х курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 012 та 

013 брали активну участь  у створенні інтегрованих зошитів–посібників «Перші 

кроки до успіху: підготовка дитини до школи», що включають: «Осінній», 

«Зимовий», «Весняний» зошити, які рекомендовані до друку Вченою радою 

Інституту. «Осінній» зошит цього циклу надруковано в 2021 році та 

використовується в освітньому процесі. Студенти першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти, спеціальностей 012 та 013 розробляли та укладали 

дидактичні матеріали (підбір текстів для аудіювання, тематичного 

ілюстративного матеріалу, створення QR - кодів до мультфільмів, пісень, 

текстів для читання); створювали дидактичний інструментарій: мнемо-таблиці 

для запам’ятовування віршів, презентації для формування навичок читання 

молодших школярів  і корекції їх успішності, а також для проведення занять під 

час підготовки дітей до школи; відеоролики про об’єкти живої і неживої 

природи, віртуальні екскурсії, кросворди, ребуси; складали ментальні карти, 

скрайбінги, сторітелінги, комікси  для оснащення навчальних занять під час  

підготовки дітей до школи в лабораторії  та для проведення уроків  під час 

проходження практики. 

Змішаний формат освітнього процесу дозволив у 2021 році розпочати 

навчання студентів у Центрі інноваційних освітніх технологій (ICR-клас), що 

відкритий в Інституті у межах реалізації міжнародного наукового проєкту 

«Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних 

інструментів викладання (MoPED)» програми Еразмус  + №586098-EPP-1-2017-

1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. У перебігу практичних занять з навчальної 

дисципліни «Основи STEAM-освіти», що спрямована на розвиток 

інтелектуальних здібностей здобувачів освіти в процесі пізнавальної діяльності 

та залучення в науково-технічну творчість, студенти ознайомлювалися з 

інтегрованим підходом у навчанні, особливостями STEAM-освіти та шляхами її 

впровадження в освітній процес початкової школи, інноваційними 

педагогічними технологіями: PBL (проєктна діяльність), PrBL (проблемне 

навчання), IBL (дослідницько-пізнавальне навчання), змішаного та 

перевернутого навчання, мейкерства, обчислювального мислення (computation 

thinking) та формували навички їх застосовувати під час навчання учнів. 
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Студенти формували навички створювати прості алгоритми, програмувати в 

середовищі Scratch, створювати прості програми для управління навчальними 

роботами, застосовувати З-D принтер, залучати школярів до технічної 

творчості, нових технологій і досліджень у міжпредметних галузях, 

використовувати ILS простір GoLab для створення дослідницьких проєктів 

молодшими школярами, сучасні цифрові інструменти при впровадженні 

змішаного навчання, формувального оцінювання. Студенти вчилися 

застосовувати групові та парні методи навчання й оцінювання, розвивали 

уміння формувати в учнів молодшого шкільного віку цифрові компетентності, 

зокрема пов’язані з безпечним Інтернетом.  

 

З метою розширення меж освітніх можливостей студентів, диверсифікації 

джерел надходження навчального контенту, обміну досвідом між усіма 

суб’єктами освітнього процесу, вивчення кращих вітчизняних та зарубіжних 

освітніх практик, упродовж 2021 р. в Інституті відбувалися різноманітні 

відкриті заходи за участі українських та зарубіжних науковців і практиків.  

З-поміж них:  

- гостьові лекції стейкхолдерів Т. Гурковської – головного редактора журналу 

«Практичний психолог: дитячий садок», з питань психолого-педагогічного 

супроводу дітей раннього віку; Н. Савінової – шеф-редактора методичних 

видань МЦФЕР-освіта, з питань моніторингу якості дошкільної освіти;             

О. Рейпольської – завідувача лабораторії дошкільної освіти та виховання 

дошкільника Інституту проблем виховання НАПН України, з актуальних 

проблем дошкільної освіти, популяризації наукового доробку лабораторії 

(організатор: кафедра дошкільної освіти); 

- бінарні міжнародні практичні онлайн-заняття професора, доктора наук                   

І. Пападополуса (Кіпрський університет) та Н. Кошарної, завідувача кафедри 

іноземних мов і методик їх навчання, на теми “Professional Discourse of the 

Scientific Pedagogical Text” та “Technology in Foreign Language Education – 

Primary Education” для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 013 «Початкова освіта» у межах вивчення дисципліни 

«Професійне спілкування іноземною мовою» (організатор: кафедра іноземних 

мов і методик їх навчання); 

- відкрите бінарне міжнародне практичне онлайн-заняття викладача англійської 

мови Fresno City College (Коледж Фресно) (США, штат Каліфорнія) О. ДеКлотз 

та Н. Кошарної, завідувача кафедри іноземних мов і методик їх навчання, на 

тему “Pedagogical Education: the Modern Stage (Foreign Experience)” для 

студентів освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти 

(організатор: кафедра іноземних мов і методик їх навчання); 

- навчальні заняття, проведені експертами-роботодавцями з дисципліни 

«Професійна етика» та «Методика корпоративного навчання» для студентів 

освітньо-професійної програми 011 «Корпоративна освіта та розвиток 

персоналу» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

(організатор: кафедра теорії та історії педагогіки); 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/lesson/view.php?id=255513
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- гостьова лекція О. Хомич, вчителя Новопечерської школи, фіналістки конкурсу 

«Global Teacher Prize Ukraine-20» для студентів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальностей 012, 013 (організатор: кафедра педагогіки та 

психології); 

- гостьові лекції стейкхолдерів кафедри початкової освіти: Н. Юрчук–директора 

Інклюзивно-ресурсного центру №4 Дніпровського району міста Києва; Н. 

Тишкевич – практичного психолога та Н. Виговської – вчителя-логопеда 

зазначеного Центру; Т. Ужакіної – директора Школи І ступеня ЗЗСО 

«Русанівка»; О. Семеног – доктора педагогічних наук, професора, завідувача 

кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка; М. Вовк – доктора педагогічних наук, 

старшого наукового співробітника, завідувача відділу змісту і технологій 

педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України; М. Надутенко–кандидата філологічних наук, старшого 

наукового співробітника відділу лінгвістики українського мовно-

інформаційного фонду Національної академії наук України, керівника 

Загальноукраїнського центру словникарства, для студентів першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 

013 (організатор: кафедра початкової освіти). 

У 2021 році Інститут забезпечив участь 5 студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 012, 013 у програмі 

академічної мобільності Erasmus +, яка передбачала їх навчання упродовж 

одного семестру 2021-2022 н.р. на Педагогічному факультеті Університету 

Масарика (Чеська республіка). 

 

Пріоритети та завдання на 2022 рік: 

1. Упровадити нову магістерську програму «Освітній дизайн і коучинг в освіті 

дорослих» та здійснити проміжний моніторинг ефективності її реалізації.   

2. Здійснити наскрізний моніторинг ефективності надання освітніх послуг у 

межах освітньо-професійних програм, що забезпечує Інститут (за координації 

гарантів освітньо-професійних програм). 

3. Розробити дорожню карту оптимізації освітньо-професійних програм 012, 

013 першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 

(за участі Ради роботодавців).  

4. Активізувати роботу кафедр щодо сертифікації ЕНК. 

 

 

V. Інновації, наукові дослідження, наукометрія та академічна 

доброчесність в Інституті. 
 

У 2021 році професорсько-викладацький склад Інституту завершив 

реалізацію досліджень у межах затверджених наукових тем:  
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1. Зміст та технології забезпечення якості неперервної педагогічної освіти 

в умовах євроінтеграції (2015–2020 рр.), державний реєстраційний номер: 0116 

U003295, науковий керівник: Л. Хоружа.  

2. Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції 

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

керівники: Г. Бєлєнька, Г. Бондаренко, Г. Іванюк, Н. Кошарна.  

У межах реалізації першої наукової теми професорсько-викладацьким 

складом кафедри теорії та історії педагогіки здійснено аналіз особливостей 

трансформацій змісту та технологій неперервної педагогічної освіти в контексті 

євроінтеграції, вивчено та узагальнено найбільш ефективні механізми 

підвищення якості неперервної педагогічної освіти в країнах Європейського 

Союзу і 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. Здійснено аудит 

освітніх технологій, які використовуються у сучасній практиці неперервної 

педагогічної освіти, виокремлено та впроваджено технології, що формують 

студента як суб’єкта професійної діяльності, а також мають практико 

зорієнтований характер. Обґрунтовано й розроблено критеріальний апарат і 

діагностичний інструментарій оцінки якості неперервної педагогічної освіти в 

умовах євроінтеграції, представлено модель освітньо-наукового комплексу 

вищої педагогічної освіти, виділено різновиди неперервної педагогічної освіти, 

виокремлено варіативні форми неперервної педагогічної освіти за відповідними 

етапами. Розроблено програму компетентнісного розвитку викладачів вищої 

школи у внутрішній університетській системі підвищення кваліфікації. 

Упроваджено технологічний підхід до вищої освіти на прикладі технологій 

контекстного навчання, case-study та навчальних квестів. (Детальніше щодо 

звіту про виконання наукової теми за посиланням shorturl.at/fwIM9) 

За результатами реалізації другої наукової теми Інституту, професорсько-

викладацьким складом кафедр педагогіки та психології, дошкільної освіти, 

початкової освіти, іноземних мов і методик їх навчання визначено та 

обґрунтовано інноваційні практики професійної підготовки педагога в 

українському та європейському освітніх просторах; упроваджено 

організаційний та змістово-технологічний інструментарій професійної 

підготовки педагога з урахуванням кращих інноваційних практик вітчизняного 

та європейського досвіду; обґрунтовано та експериментально перевірено 

ефективність упровадженого організаційного та змістово-технологічного 

інструментарію професійної підготовки педагога. (Детальніше щодо звіту про 

виконання наукової теми за посиланням shorturl.at/qrwQV) 

За результатами виконання другої наукової теми співробітниками кафедр 

підготовлено колективну монографію. Звіти про виконання наукових тем 

Інституту були затверджені на Вченій раді Університету (протоколи № 2 від 25. 

02. 2021 р. та № 5 від 09. 06. 2021 р.). 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/naukovcyam/impl_researches/25.02.2021_Horuzha.pdf
https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/naukovcyam/impl_researches/09.06.2021_Belenka.pdf
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У звітному році Вченою радою університету затверджено нову наукову 

тему кафедри теорії та історії педагогіки на 2021-2026 рр. – «Інноваційність 

розвитку вищої педагогічної освіти у міждисциплінарному вимірі» 

(реєстраційний номер 012U000123), керівник наукової теми: д.п.н., проф. 

Л. Хоружа. (протокол № 2 від 25. 02. 2021 р.). 

Також Вченою радою Університету затверджено: нову наукову тему 

кафедри педагогіки та психології «Психолого-педагогічний супровід 

особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів в умовах реалізації 

нових освітніх стандартів» (термін реалізації наукової теми: 2021 – 2026 рр., 

державний реєстраційний номер 0121U114224), керівник наукової теми: д.п.н., 

проф. Г. Іванюк (протокол №10 від 25.11. 2021 р.); наукову тему кафедри 

початкової освіти «Система підготовки вчителів початкових класів до 

професійної діяльності в умовах реформи «Нова українська школа» (термін 

реалізації наукової теми: 2021-2026 рр., реєстраційний номер: 0121U113726), 

керівник наукової теми: д.п.н., доцент О. Ліннік (протокол № 9 від 28.10. 

2021р.); наукову тему кафедри дошкільної освіти «Підготовка майбутніх 

фахівців дошкільної освіти до психолого-педагогічного супроводу розвитку 

дітей раннього віку» (термін реалізації наукової теми: 2021 – 2026 рр., 

реєстраційний номер 0116U002963), керівник наукової теми: к.п.н., доц. О. 

Половіна (протокол № 9 від 28. 10. 2021 р.).  
 

У 2021 році публікаційна активність співробітників Інституту в 

наукометричних базах даних Scopus, Web of Science характеризується 

позитивною динамікою. Загальна кількість опублікованих та проіндексованих 

статей у визначених міжнародних наукометричних базах даних за звітний 

період становить 35 статей (2020 р. – 11 статей, динаміка у 2021 р. +24 статті), 

з-поміж них: у наукометричній базі даних Scopus – 18 статей (2020 р. – 7 

статей, динаміка у 2021 р.+11 статей); у Web of Science – 17 статей (2020 р. – 4 

статті, динаміка у 2021 р +13 статей). 
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Деталізація наукових публікацій, розміщених у наукометричних базах 

даних Scopus (2021 рік). 

 

1. Halyna Savluk, Olena Polovina, Inna Kondratets, Аnna Ukhtoms`ka, Sofiia 

Dovbnia. Fostering Artistic Reflection Skills in Student Pre-School Educators Seen 

as Artistic Competence Development. European Journal of Educational Research. 

Volume 10. Issue 3, 2021. Р. 1303 - 1315. ISSN: 2165-8714  

2. Машовець М.А., Паламар С.П.,  Савченко Ю.Ю. Development of 

Public Health in the Professional Training of Future Teachers. Wiadomości 

Lekarskie. (6). 2021. P. 1376-1381. 

3. Valentyna Vertuhina, Melnyk, N. I., Bogush, A. M., Trofaila, N. D., & 

Rohalska, N. V. Comparative Research in the Field of Professional Education of 

Preschool Teachers: Comparative Content Analysis as a Method of Authentic 

Interpretation of Concepts. Linguistics and Culture Review. 2021.Vol. № 5(S2). 

4. Palamar Svitlana P., Bielienka Ganna V., Ponomarenko Tatyana O., 

Kozak Liudmyla V., Nezhyva Liudmyla L., Voznyak A. Formation of Readiness of 

Future Teachers to Use Augmented Reality in the Educational Process of Preschool 

and Primary Education. Augmented Reality in Education 2021 Proceedings of the 4th 

International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2021) (2898). 

2021. P. 334-350. 

5. Turchynova G., Hladun Т., Hnoievska O., Harashchenko L., Kozak L., 

Rudenko I., Tarasova V. Entrepreneurship Education of Іt-specialists through 

Distance Learning Technologies. International Journal of Entrepreneurship. USA. 

2021. Volume 25. Issue 6. P. 1−8. 

6. Larysa V. Harashchenko, Svitlana G. Kondratiuk Svitlana P. 

Palamar, Halyna O. Vaskivska, Liudmyla L. Nezhyva. Value Attitude to Health as 

the Basis of an Active Life Position of an Individual. Wiadomości Lekarskie. 

2021; LXXIV nr 3 part 2: 690-696. DOI: 10.36740/WLek202103223. 

7. Котенко О., Головатенко Т.  Pre-Service Primary School Teacher’s 

Preparedness to Work in a Multilingual Environment. Applied Linguistics Research 

and Good Practices for Multicultural and Multilingual Classrooms / edited by 

Papadopoulos, I., Constantinou, M. New York: Nova Science Publishers, 2021. P. 

19-39. ISBN: 978-1-53619-611-5 

8. Мієр Т.І., Голодюк Л.С., Савош В. (2021) Preventing the Pre-sick 

Conditions of those Who Practice Lifelong Learning Wiadomości Lekarskie (1). P. 
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Публікаційна активність співробітників Інституту  

у розрізі 2019-2021 рр. 
Кафедри Статті у виданнях, 

що входять до 

наукометричних баз 

даних (окрім Scopus, 

WoS) 

Фахові видання, що 

затверджені МОН 

Інші статті 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

ПП 12 12 4 11 12 10 6 9 8 

ТІП 6 17 18 11 17 19 3 3 3 

ІММН 2 3 - 8 9 8 3 - - 

ДО 14 33 28 20 24 26 33 16 24 

ПО 12 27 50 6 13 17 21 21 11 

 

 

Наведені статистичні дані публікаційної активності науково-педагогічних 

співробітників Інституту дають можливість стверджувати про стійку тенденцію 

Інституту щодо збільшення кількості статей у 2021 р., що розміщені у 

виданнях, які входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WoS) і 

фахових виданнях, затверджених МОН України. Щодо кількісті статей, 

надрукованих в інших виданнях, що не входять ні до наукометричних баз 
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даних, ні до фахових видань у 2021 році зменшилась по всіх кафедрах окрім 
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Варто зазначити, що інноваційні підходи до організації освітнього 

процесу підготовки студентів педагогічних спеціальностей, що 

застосовуються в Інституті, знайшли висвітлення в 3 вітчизняних 

монографіях та 14 розділах колективних закордонних монографіях. 

 

Монографії (2021 р.) 

Кафедри 

Одноосібні 

(вітчизняні) 

У співавторстві 

(вітчизняні) 

Колективні 

(закордонні) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

ПП - - - - - 1 1 6 2 

ТІП - - - 2 - 1 2 2 1 

ІММН - - - 1 - - 1 2 1 

ДО - - - 6 - - 1 7 9 

ПО - - - 3 1 1 3 4 1 
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Foundation of Innovative Development Education, Physical Education, 
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«European Science» (м. Карлсруе, Німеччина) (2021). Book 6. Part 6. ISSN 

2709-2313.  

2. Коваленко О.В., Шинкар Т.Ю. Методичний супровід розвитку 

критичного мислення дітей дошкільного віку. Development of Scientific, 

Technological and Innovation Space in Ukraine and EU Countries: Collective 

Monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. P.169–196.  

3. Ponomarenko Т., Kozak L. Future Teacher Training for the Use of 

Augmented Reality in the Educational process of a Preschool Education 

Institution. European Vector of Development of the Modern Scientific 

Researches: Collective Monograph / Edited Byauthors. 1st ed. Riga, Latvia: 

“Baltija Publishing”, 2021. Р. 231–251. 

4. Пономаренко Т.О. Формування управлінської творчості в 

майбутніх керівників дошкільної освіти. Pedagogical and Psychological 

Science and Education: Transformation and Development Vectors: Collective 

Monograph. Vol. 2. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. Р. 178–205.  

5. Козак Л.В. Теоретико-технологічні засади підготовки 

майбутніх магістрів з дошкільної освіти до інноваційної професійної 

діяльності. Pedagogical and Psychological Science and Education: 

Transformation and Development Vectors: Сollective Monograph. Vol. 1. 

Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. 362 P. 235-257. DOI 

https://doi.org/10.30525/97 9934-26-084-1-13 . 

6. Кarnaukhova A.V. Pedagogical Conditions for the formation of 

Respectful Attitude in Children of the 5th Year of Life to Adults by Means of 

the Ukrainian Fairy Tale. Пріоритетні напрями розвитку наукових 

досліджень: вітчизняний та зарубіжний досвід Riga, Latvia: “Baltija 

Publishing”, 2021. P. 58-76. 

7. Кондратець І., Довбня С., Топалова М. Формування 

глядацької та виконавської культур у дітей старшого дошкільного віку: 

змістовий контекст театрального образотворення. Педагогіка і психологія 

постмодернізму: цінності, компетентності, діджиталізація: колективна 

монографія / за наук. ред. проф. Цвєткової Ганни. Aerzen: Heilberg IT 

Solutions UG (haftungsbeschränkt) InterGING Verlag, 2021. С. 255‒277. 

8. Волинець Ю. Development of fine motor skills of children of 

young preschool age in educational activities in preschool educational 

institution. Педагогіка і психологія постмодернізму: цінності, 

компетентності, діджиталізація: колективна монографія / за наук. ред. 

проф. Цвєткової Ганни. Aerzen: Heilberg IT Solutions UG 

(haftungsbeschränkt) InterGING Verlag, 2021. P.145-154. 
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9. Хоружа, Людмила Леонідівна (2021) Теорія і практика 

професійної підготовки майбутніх учителів математики та інформатики 

засобами цифрових технологій Колективна (три і більше авторів). 

Теоретичні та  практичні аспекти використання математичних методів та 

інформаційних технологій в освіті й науці: моногр. / за заг. ред. О. 

Литвин. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. 332 с., С. 48-74. 

10. Хоружа Л.Л. Professional ethics of the modern teacher: realities 

and transformations Problematyczność rozwoju człowieka w obszarze edukacji 

i kultury współczesnej. Socjopedagogiczne szkice polemiczne. Redakcja 

naukowa Agata Rzymełka-Frąckiewicz Teresa Wilk 

11. Kotenko, Olga та Holovatenko, Tetiana (2021) Pre-service 

primary school teacher’s preparedness to work in a multilingual environment 

Колективна (три і більше авторів). Applied linguistics research and good 

practices for multicultural and multilingual classrooms: monograph. Nova 

Science Publishers, New York. 

12. Венгловська О. Формування пошуково-дослідницьких умінь 

майбутніх педагогів: практичний аспект. Theoretical foundations of 

pedagogy and education: collective monograph / Hritchenko T., Loiuk O., etc.  

Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2021. P. 789-796. 

Available at : DOI - 10.46299/ISG.2021.MONO.PED.III 

13. Музика, О. О. Ціннісний досвід досягнень і розвиток 

професійної самоефективності студентів. Modern Education, Training and 

Upbringing: Collective Monograph / Abdullayev A., Rebar I., etc. Іnternational 

Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2021. P. 270-274. Available at : 

DOI - 10.46299/ISG.2021.MONO.PED.I. 

14. Лавриченко Н.М. Пізнавати і розвивати обдарованість: 

монографія. Київ : Фенікс, 2021. 352 с. 

15. Бондаренко Г.Л., Ващенко О.М. (2021) Організаційно-

методичні засади формування соціальної складової здоров'я молодших 

школярів Колективна (три і більше авторів). Теорія та методика 

дошкільної і початкової освіти в сучасному інноваційному просторі: 

[монографія]. СумДПУ імені А.С. Макаренка, Суми, Україна. 

16. Сухопара І.Г. Формування читацьких умінь молодших 

школярів засобом графічного організатора. Development of Scientific, 

Technological and Innovation Space in Ukraine and EU countries. 1st ed.  

Riga, Latvia : « Baltija Publishing» , 2021. P. 290-310. 

17. Пономаренко Т. О. Позитивна випереджувальна оцінка як 

метод формування доброзичливих стосунків у дітей раннього віку. 

Виховання дітей раннього віку в закладах дошкільної освіти різних типів: 

монографія / С. А. Васильєва, Н. В. Гавриш, В. В. Рагозіна; за наук. ред. 

Н. В. Гавриш. Кропивницький : ІМЕКС – ЛТД, 2021. С. 177 – 186. 
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Індекси цитування 

Кафедри 

Індекси цитування 

Google Академії h-

індекс / і10-індекс 

Індекс цитування у 

НМБ Scopus 

Індекс цитування у 

НМБ WoS 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

ПП 33/5 14/20 9/8 - - - - - - 

ТІП 20/8 39/115 39/154 - 1 1 - - - 

ІММН 12/4 7/6 6/5 - - - - - - 

ДО 53/24 16/30 12/20 1 1 7 - - - 

ПО 31/12 14/19 14/23 5 6 8 1 1 4 

 

Привертає увагу недостатній показник індексів цитування публікацій 

співробітників Інституту у НМБ Scopus, WoS. Тому у наступному році 

необхідно докласти зусиль щодо його підвищення, адже це один з чинників 

визначення якості проведених наукових досліджень. 

 

На виконання плану наукової роботи, у межах реалізації наукових 

досліджень, з метою впровадження результатів наукових напрацювань, 

поширення інноваційних практик науково-педагогічними працівниками 

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

поміж них: 

- ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з 

міжнародною участю «Нова стратегія підготовки педагогів: суспільні запити та 

нові виклики», м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка (27 

жовтня 2021 р.); 

- Навчально-методичний онлайн-семінар для вчителів іноземних мов 

початкової школи міста Києва «Інноваційні технології дистанційного навчання 

іноземних мов у початковій школі» (11 жовтня 2021 року);  

- Педагогічний марафон «Інновації в освітньому процесі ЗДО: 

педагоги, батьки, діти». Блок: «ДИТИНА» – освітня програма для дітей від 2-х 

до 7-ми років» (16 грудня 2021р.); 

- Цикл Всеукраїнських вебінарів «Картина світу дитини через призму 

музичного мистецтва»: «Філософія «музичного образотворення» (27 серпня 

2021 р., 22 жовтня 2021 р.); 

- Цикл Всеукраїнських вебінарів «Картина світу дитини через призму 

музичного мистецтва»: «Артпроєкт у ЗДО: ілюзії, очікування, реалії» (4 

листопада 2021 р.); 

- Цикл Всеукраїнських вебінарів «Картина світу дитини через призму 

музичного мистецтва»: «Сучасне свято в ЗДО: змінити не можна 

продовжувати?» (5 листопада 2021 р.);  

- Модерація циклу вебінарів з освітніх напрямів оновленого 

Державного стандарту дошкільної освіти (березень – квітень 2021 р.); 

- Серія вебінарів-практикумів від авторів програми «Дитина» та 

БКДО 2021 (27 лютого – 24 квітня 2021 р.); 

- VІ міжнародна (україно-польсько-чеська) Грінченківська наукова 

школа для докторантів, аспірантів і молодих науковців у галузі знань 01 
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«Освіта / Педагогіка», спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» (14 

травня 2021 р.). 

За звітний період співробітники Інституту представляли свої дослідження 

на Міжнародних та Всеукраїнських наукових заходах, з-поміж яких: 

- І Міжнародна науково-практична конференція «Духовно-

інтелектуальне виховання і навчання в ХХІ столітті» (21 жовтня 2021 р., м. 

Харків); 

- V Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-

педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: 

теорія і практика» (31березня 2021 р., м. Харків); 

- Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти: матеріали ІV 

Міжнародних педагогічних читань пам’яті професора Т.І. Поніманської, 

м. Рівне (12 листопада 2021 р., м. Рівне); 

- XXХII – the International Science Conference “Actual Problems of 

Modern Science and Practice”, Boston, USA, 2021; 

- The III International Scientific and Practical Conference “Interaction of 

Society and Science: Problems and Prospects. Abstracts” (London, England); 

- The IX International Scientific and Practical Conference “Science and 

Practice: Implementation to Modern Society” (18. 04. 21, Manchester, Great Britain); 

- The V International Science Conference “Theoretical and Scientific 

Bases of Development of Scientific Thought” (February 16 – 19, 2021, Rome, Italy); 

- The II International Scientific and Theoretical Conference “Theory and 

Practice of Modern Science” (November 12, 2021, Kraków, Republic of Poland); 

- The 2 nd International Conference on Language Teaching and Learning 

(22-23 травня 2021 р.); 

- The I International Scientific and Theoretical Conference 

“ Interdisciplinary Research: Scientific Horizons and Perspectives”, (March 12, 2021, 

Vilnius, Republic of Lithuania); 

 VI International Scientific and Practical Conference “European 

Scientific Discussions” (27 квітня 2021 р., Rome, Italy); 

 17th International Conference on ICT in Education, Research and 

Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. 

Volume I: Main Conference, PhD Symposium, and Posters (September 28 – October, 

2021 Kherson, Ukraine); 

- Всеукраїнська конференція працівників дошкільної освіти: 

інноваційний поступ дошкілля в Україні, Український інститут розвитку освіти; 

(20–25 вересня 2021 р., м. Київ); 

- Всеукраїнська конференція «Інтегровані підходи в освітньому 

середовищі. Практичні заходи та компетентнісне навчання», Київський ОІППО 

(25- 26 жовтня 2021 р.); 

- IV Міжнародна наукова конференція «Турбота про розвиток і 

безпеку дитини – соціально-правові аспекти», Рівненський державний 

педагогічний університет (19.11.2021 р.); 
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- Х Всеукраїнська інтерактивна науково-практична конференція 

«Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти», Рівненський 

обласний інститут післядипломної освіти (27 жовтня 2021 р.); 

- Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Український світ 

Бориса Грінченка» (08 грудня 2021р.); 

- VI всеукраїнська онлайн-конференція «Uni-Biz bridge» (09 лютого 

2021 р., м. Київ); 

- ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Молода 

наука – 2021: соціально-освітні розвідки» (23 квітня 2021, м. Київ); 

- Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Педагогічна 

майстерність як чинник професійного розвитку особистості вчителя» (10 травня 

2021 р.); 

- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Освітній 

процес у закладах дошкільної освіти: сутність та інноваційний потенціал» (6 

вересня 2021 р., м. Київ); 

- Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Педагогічна 

майстерність як чинник професійного розвитку особистості вчителя», Фонд 

підтримки інформаційного забезпечення студентів (09-10 травня, 2021р.); 

- V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній 

сферах України: теорія і практика», (2 грудня 2021 р., м. Київ, Київський 

університет імені Бориса Грінченка). 

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

Інституту упродовж звітного періоду також активно долучалося до організації 

науково-практичних заходів. Зокрема, в рамках фестивалю науки 17 травня 

2021 року було організовано та проведено вебінар «Як студенту написати 

наукову статтю: 10 порад молодому науковцю». До вебінару долучились 

студенти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) освітніх рівнів 

спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Філологія». 

18 травня 2021 року НДЛ Освітології спільно з Науковим товариством 

Інституту провели освітологічні онлайн-дебати «Академічна доброчесність під 

час змішаного навчання: дотримуватися не можна порушувати». 

 

Традиційно Інститут долучився до підготовки учасників Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт. Слід зазначити, що студентка Інституту 

у 2021 р. стала призеркою Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Дошкільна освіта» (м. Бердянськ).  

Разом з тим, кількісні показники участі студентів у студентських 

наукових конкурсах мають негативну динаміку в 2021 р. у порівнянні з 2020 р. 

(-4 студенти). Кафедрам Інституту треба проаналізувати ситуацію із 

залученням здобувачів освіти до участі у конкурсі та вжити невідкладних 

заходів щодо виправлення ситуації. 
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Кафедри Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 

 

2019 2020 2021 

ПП - 1 (І місце) 

1 (ІІ місце) 

- 

ТІП 1 (І місце) - - 

ІММН 1 (ІІІ місце) - - 

ДО - 1 (ІІ місце) 1 (ІІ місце) 

ПО - 1 (ІІІ місце) - 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

КПО

КДО

КІММН

КТІП

КПП

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт

2021 2020 2019

 

Інститут є засновником 1 наукового фахового видання «Педагогічна 

освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка», яке належать до категорії 

«Б». В цьому році журнал увійшов до наукометричної бази Index Copernicus. 

 

Пріоритети та завдання на 2022 рік: 

1. Підвищити публікаційну активність співробітників Інституту, зокрема у 

фахових виданнях і виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

Scopus та Web of Science.  

2. Розробити механізми підвищення індексів цитування наукових 

публікацій науково-педагогічних працівників у наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

3.   Активізувати роботу кафедр щодо участі студентів Інституту в 

конкурсах студентських наукових робіт. 

4.   Популяризувати наукові та інноваційні доробки Інституту шляхом 

участі співробітників у науково-практичних заходах різних рівнів. 
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VI. Інтернаціоналізація та її особливості в 2021 році. 
 

Слід відзначити, що пріоритетними завданнями Інституту на 2021 р. 

щодо інтернаціоналізації освіти стали: активізація міжкафедральної співпраці в 

контексті написання грантових заявок; укладання угод про співпрацю із 

закордонними ЗВО та розширення участі науково-педагогічних співробітників 

Інституту в програмах академічної мобільності, програмах міжнародного 

стажування в європейських ЗВО. 

Протягом 2021 року продовжувалась співпраця із зарубіжними ЗВО. 

Згідно з угодою про співпрацю продовжено колаборацію між кафедрою 

іноземних мов і методик їх навчання та Освітнім центром «DEMETRA»            

(м. Ларріса, Греція). Продовжувалась робота щодо підтримки наявних та 

встановлення із зарубіжними університетами та освітніми організаціями нових 

партнерських зв’язків, спрямованих на розроблення та впровадження спільних 

науково-освітніх проєктів, а саме: 24 вересня 2021 року викладацьким складом 

кафедри іноземних мов і методик їх навчання проведено робочу зустріч з            

О. ДеКлотз, викладачкою англійської мови Fresno City College (США, штат 

Каліфорнія), з метою підписання угоди про співпрацю між Інститутом та 

Коледжем Фресно (США); підготовлено договір про співпрацю зі Школою 

освіти Університетського коледжу в м. Ларнака (Республіка Кіпр); укладено 

договір про міжнародне співробітництво з Державною вищою школою імені 

Папи Римського Івана Павла ІІ у Білій Підляшці (Państwową Szkołą Wyższą im. 

Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej) SWM.073.1.3.2021.AK (кафедра 

початкової освіти); розроблено проєкт співпраці з Природничо-гуманітарним 

університетом в Сєдльцах (кафедра початкової освіти); започатковано 

співпрацю з University of Economy in Bydgoszcz (Республіка Польща) (кафедра 

педагогіки та психології); у грудні 2021 року викладачі кафедри теорії та історії 

педагогіки взяли участь у розширеному засіданні кафедри теорії виховання 

Університету в Лодзі (Республіка Польща), під час якої було презентовано 

напрацювання кафедри щодо обрання інноваційних стратегій у роботі зі 

здобувачами вищої освіти, а також доробок щодо використання інноваційних 

технологій, методик та інструментів у практичній діяльності.  

На кафедрі дошкільної освіти здійснюється консультування трьох 

аспірантів Казахського національного педагогічного університету ім. Абая; у 

листопаді 2021 року відбулося стажування, зокрема на цій кафедрі,                         

С. Нурбекової, здобувачки наукового ступеня доктора філософії Казахського 

національного педагогічного університету імені Абая.  

Викладачами Інституту підготовлено 6 колективних та 9 індивідуальних 

грантових заявок. Також продовжувалася робота у робочих групах за 

виграними грантами (2 гранти): робота у робочій групі при проведенні 

моніторингу Еразмус+ офісу в Україні проєкту MOPED (Т. Головатенко); 

участь у Фінському проєкті «Навчаємось разом» за програмою «Вища школа»  

(О. Котенко, Г. Бондаренко, О. Ліннік, Н. Кошарна, Н. Вишнівська). 
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Упродовж звітного періоду викладачі Інституту взяли участь у програмах 

академічної мобільності та академічного стажування. Зокрема, реалізовано 

академічну мобільність за програмою Erasmus+ 2021/2022 (STA). В 

Ієзуітському університеті Ігнатіанум у Кракові (Республіка Польща) було 

проведено лекції, майстер-класи, практичні заняття зі здобувачами різних 

рівнів вищої освіти Institute of Educational Study, а також зустрічі з польськими 

колегами щодо подальшої міжнародної наукової співпраці (О. Котенко, 

Л. Хоружа). У 2021 році старші викладачі кафедр педагогіки та іноземних мов і 

методик їх навчання Інституту Є. Антипін і Т. Головатенко пройшли 

стажування в Остравському університеті (м. Острава, Чеська республіка). 

Старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Л. Петрик 

взяла участь у програмі Міжнародного стажування в рамках проєкту «Зміни у 

педагогічних університетах та факультетах у 21 столітті»: стажування на 

Педагогічному факультеті Університету імені Т. Масарика (м. Брно, Чеська 

республіка) та факультеті гуманітарних студій університету імені Томаша Баті 

(м. Злін, Чеська республіка). 

 

Пріоритети та завдання на 2022 рік: 

1. Систематизувати роботу щодо участі науково-педагогічних працівників у 

колективних та індивідуальних грантових міжнародних проєктах і програмах. 

2. Активізувати роботу щодо розроблення та подання заявок 

міжкафедральними робочими групами на участь у програмах Erasmus+, Horizon 

2020. 

3. Розширити міжнародні зв’язки Інституту шляхом укладання двосторонніх 

договорів про співпрацю із закордонними ЗВО. 

4. Продовжити практику сприяння академічній мобільності суб’єктів 

освітнього процесу. 

 

 

VII. Управлінсько-організаційна робота, забезпечення 

функціонування та розвитку інфраструктури Інституту. 

Ефективність діяльності Інституту, чіткість і прозорість у формулюванні 

задач на рівні планування та виконання запланованого значною мірою залежить 

від налагодженості управлінсько-організаційної роботи. У 2021 році зусилля 

топ-менеджменту Інституту були спрямовані на усунення невизначеності між 

співробітниками щодо роботи у складних карантинних умовах; створення 

оптимального виробничого середовища для спільної діяльності всіх суб’єктів 

освітнього процесу; побудову ефективної структури управління, яка мобільно і 

за стислі терміни реагує на зовнішні та внутрішні зміни; децентралізацію 

відповідальності з одночасним забезпеченням горизонтального та 

вертикального адміністративного контролю. Попри значні труднощі, пов’язані з 

організацією управлінської діяльності в умовах карантинних обмежень, усі 

колегіальні органи управління Інституту працювали в межах своїх 
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повноважень, що визначені установчими документами Університету. Згідно із 

затвердженою циклограмою за звітний період проведено 11 засідань Вченої 

ради Інституту, 15 засідань директорату.  

Вчена рада Інституту розглядала стратегічні питання організації 

освітньої, наукової та інноваційної діяльності підрозділу. На засіданнях було 

прийнято понад 80 рішень, з-поміж яких: затвердження тем дисертаційних 

досліджень (7 тем кандидатських дисертацій (4 - зі спеціальності 011 «Освітні, 

педагогічні науки», 3 – зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта» )); 6 рішень 

стосовно рекомендації кандидатур рецензентів та кафедри для проведення 

попередньої експертизи (фахового семінару); 1 клопотання перед Вченою 

радою Університету про участь у балотуванні щодо присвоєння вченого звання 

доцента, 2 клопотання перед Вченою радою Університету про участь у 

балотуванні щодо присвоєння вченого звання професора; рекомендації до 

друку 1 колективної монографії, 2-х навчально-методичних посібників, 1-го 

навчального посібника, методичних рекомендації до Освітньої програми для 

дітей від 2 до 7 років «Дитина», серії інтегрованих зошитів-посібників «Перші 

кроки до успіху: підготовка дитини до школи»; пропонованого змісту збірників 

наукових праць «Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. 

Педагогіка», Випуск № 35 (1/2021), Випуск № 36 (2/2021); затвердження 

методичних рекомендацій щодо написання курсових та магістерських робіт для 

студентів педагогічних спеціальностей; схвалення нової редакції освітньо-

професійних програм: 013.00.01 Початкова освіта (скорочена програма 

підготовки) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 013.00.01 Початкова 

освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; затвердження оновленої 

освітньо-професійної програми 011.00.02 Педагогіка середньої освіти для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 011 

«Освітні, педагогічні науки»; затвердження нової редакції освітньо-професійної 

програми 011.00.03 Корпоративна освіта та розвиток персоналу для здобувачів 

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

педагогічні науки»; затвердження змін до освітньо-наукової програми 

підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 012 «Дошкільна освіта»; 

затвердження Положення про Раду роботодавців Інституту; затвердження звіту 

про результати реалізації наукового дослідження на тему «Зміст і технології 

забезпечення якості неперервної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції» 

(термін виконання: 2015 – 2020 р.); затвердження звіту про результати 

реалізації наукового дослідження на тему «Нова стратегія професійної 

підготовки педагога в умовах євроінтеграції» (термін виконання: 2016 – 2021 

р.); затвердження наукових тем кафедр теорії та історії педагогіки, педагогіки 

та психології, дошкільної освіти, початкової освіти; оновлення складу 

редакційної колегії фахового видання «Педагогічна освіта: Теорія і практика. 

Психологія. Педагогіка»; рекомендацій до вступу на денну форму навчання в 

аспірантурі Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю 

011 «Освітні, педагогічні науки» та за спеціальністю 012 Дошкільна освіта; 

затвердження програм вступних іспитів в аспірантуру Київського університету 
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імені Бориса Грінченка, а саме: програми вступного іспиту в аспірантуру для 

здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 01 «Освіта / 

Педагогіка» зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»; програми 

додаткового вступного іспиту в аспірантуру для здобуття наукового ступеня 

доктора філософії галузі знань 01 Освіта / Педагогіка» зі спеціальності 011 

«Освітні, педагогічні науки»; програми вступного іспиту в аспірантуру на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 01 Освіта/ 

Педагогіка спеціальності 012 «Дошкільна освіта»; програми вступного 

(додаткового) іспиту в аспірантуру на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка спеціальності 012 «Дошкільна 

освіта».  

На засіданнях директорату, який є постійно діючим органом управління 

та координує роботу структурних підрозділів, оперативно вирішувалися 

поточні питання діяльності Інституту за різними напрямами та здійснювався 

контроль за виконанням нормативно-правових актів і організаційно-

розпорядчих документів Університету та Інституту. Упродовж засідань 

директорату в 2021 році було прийнято 168 управлінських рішень. 

На засіданнях кафедр Інституту протягом 2021 року розглядалися 

питання провадження освітньої, методичної, наукової діяльності за певною 

спеціальністю або групою спеціальностей. Робота кафедр здійснювалася 

відповідно до затверджених перспективних планів на 2021 рік. Кожна з п’яти 

кафедр Інституту провела щонайменше 11 засідань кафедри упродовж року, на 

яких розглядатися питання змісту та методів здійснення освітнього процесу, 

науково-дослідної роботи, кадрових та інших виробничих питань.  

Упродовж звітного періоду проведено понад 15 спільних нарад 

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

психолого-педагогічної підтримки студентів, сприяння їхній адаптації до вимог 

освітнього процесу; 5 методичних семінарів кураторів академічних груп; 14 

засідань старостату; 10 засідань Ради студентського самоврядування Інституту. 

20 кураторів академічних груп Інституту долучилися до 15 семінарів і тренінгів 

програми «Школа кураторів». 

 

Пріоритети та завдання на 2022 рік: 

1.   Запровадити практику проведення стратегічних сесій різних рівнів з метою 

підвищення ефективності виконання управлінських рішень, спрямованих на 

удосконалення освітньої, наукової, інноваційної діяльності Інституту. 

2.   Забезпечити належне зберігання матеріально-технічної бази Інституту. 


