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Структура Інституту

 5 кафедр (ДО, ПО, ІММН, ПП, ТІП)

 Навчальний відділ

 Відділ педагогічної практики

 3 Центри компетентностей:

Навчальна лабораторія творчої педагогіки

Центр самопізнання і саморозвитку

Центр інноваційних освітніх технологій



Якісний склад працівників (82,8%) 

64 штатних НПП, з них:

докторів наук - 10 осіб, (+2 у порівнянні з 2019 р.), 

кандидатів наук – 43 особи

Станом на 14.01.2021



Вступна кампанія 2020 р.

Контингент - 1222 студенти (дфн+зфн) Станом на 31.10.2020

-138 осіб (11,2%) порівняно з 2019 р.

Зараховано у 2020:

 ОР Бакалавр – 183 (-52 у порівнянні з 2019 р.)

 ОР Магістр – 227 (-18 у порівнянні з 2019 р.)



Вступна кампанія 2020 р. 
(бакалаврат на базі ПЗСО)

174
Середній бал 

на спеціальність 

«Початкова освіта»

176
Середній бал 

на спеціальність 

«Дошкільна освіта»

ОП 012 ДО – зараховано 34 студенти

ОП 013 ПО – зараховано 36 студентів



Вступна кампанія 2020 р. 
(бакалаврат спп)

ОП 012 ДО – зараховано 38 студентів 

(+6 у порівнянні з 2019)

ОП 013 ПО – зараховано 59 студентів 

(-22 у порівнянні з 2019)



Вступна кампанія 2020 р. (магістратура)

ОП 012 ДО – зараховано 95 студентів 

(-11 у порівнянні з 2019)

ОП 013 ПО – зараховано 105 студентів 

(+8 у порівнянні з 2019)

ОП 011 ПВШ – зараховано 17 студентів

(+5 у порівнянні з 2019)

ОП 011 КОРП – зараховано 10 студентів (зфн)



2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р. 2020-2021 н.р.

ДФН ЗФН ДФН ЗФН ДФН ЗФН

Бакалавр

555 518 493 384 444 314

Магістр

107 491 109 372 115 349

Разом 662 1009 603 757 559 663

Контингент студентів Інституту (в розрізі 3-х н.р.)



Вступна кампанія

Пріоритети та завдання на 2021 рік

1. Удосконалити систему профорієнтаційних заходів,

спрямованих на залучення широкого кола вступників на

бакалаврські та магістерські програми Інституту.

2. Підвищити показники вступу на освітні програми 012

«Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта» першого

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів

вищої освіти з метою збереження контингенту.



• Впроваджено нову магістерську ОП 011 «КОРП»

• Розроблено та впроваджено ротаційну модель та 

програму безперервної педагогічної практики (4 

курс, ОП 012 ДО, ОП 013 ПО)

• Розроблено >50 РПНД; удосконалено >70 РПНД та 

програм практик 

• Створено 426 е-платформи у системі Moodle (ОП 

011, 012, 013, бакалаври, магістри)

• Сертифіковано 57 ЕНК (+9 у порівнянні з 2019)

• Розроблено >100 інформаційно-дистанційних кейсів 

до ЕНК

Освітній процес 2020 р.



ПП
32%

ДО
3%

ІММН
33%

ТІП
3%

ПО
29%

Забезпечення навчальних дисциплін сертифікованими ЕНК  
у 2020 році 

(% по кафедрах) 

ПП ДО ІММН ТІП ПО

Освітній процес 2020 р.



Технології та методи, що впроваджено в освітній процес ПІ у 2020 р.

 Blended learning

 Flipped Classroom

 Distance learning

 Mobile learning

 CLIL Content and Language Integrated Learning

 ігрові та діяльнісні методи навчання the LEGO Foundation

 Research-based education

 матрично-тестовий підхід до підготовки майбутніх учителів

Освітній процес 2020 р.



Опитування «Викладач очима студентів 2020» 

(середній бал по кафедрах)

4,76 4,68

4,79 4,63

4,72

ДО ПО ІММН

ПП ТІП

Освітній процес 2020 р.



1. Здійснити моніторинг результатів впровадження нової

магістерської програми 011 «Корпоративна освіта та

розвиток персоналу».

2. Здійснити моніторингове дослідження ефективності

проходження виробничої практики (педагогічної

інтернатури) студентів спеціальностей 012

«Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта» та

представити його результати у травні 2021 року.

3. Продовжувати розроблення та удосконалення

інформаційно-дистанційних кейсів до ЕНК з

навчальних дисциплін ОП 011,012,013 у системі е-

навчання.

Освітній процес

Пріоритети та завдання на 2021 р.



3 наукові школи під керівництвом:  

д.п.н., проф. Хоружої Л.Л.  

д.п.н., проф. Бєлєнької Г.В.  

д.п.н., проф. Іванюк Г.І.

2 наукові теми Інституту

2 акредитовані освітньо-наукові програми 011, 012

+5 здобувачів PhD 011, 012 у порівнянні з 2019 р.

+2 захисти дисертацій на здобуття нс к.п.н. зі

спеціальностей 13.00.04 (1 нпп – кафедра ІММН)  

та 011 (1 нпп – кафедра ДО)

Наукова діяльність, наукометрія 2020 р.



21 розділ у 

колективних 

монографіях

216 статей 

(фахові, інші 

НМБ)

14 статей 

Scopus

+7 у порівнянні з 2019

4 статті WoS

+3 у порівнянні з 2019

1 колективна 

монографія 

(кафедра ПО)

Присвоєно категорію «Б»

Наукова діяльність, наукометрія 2020 р.



КПП

КТІП

КІММН

КДО

КПО

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

Підготовка переможців студентських 
наукових конкурсів різних рівнів у розрізі 

2018-2020 рр.

2020 2019 2018

+2 переможці у 

порівнянні з 2019 р.



Організовано та проведено 2 міжнародні конференції:

• Міжнародна конференція «Підготовка вчителя іноземної мови у ХХІ

столітті: від теорії до практики». 05 - 06 вересня 2020 року (КІММН);

• ІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у

міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої

освіти» (18 листопада 2020 р.) (КТІП).

Організовано та проведено 4 заходи всеукраїнського рівня:

• Всеукраїнський форум «Якість професійної підготовки сучасного

педагога: український та європейський виміри»(27 травня 2020

року);

• Всеукраїнський педагогічний форум «Нові вектори програми

«Дитина» (15 вересня 2020 року) (КДО);

• Онлайн-семінар для вчителів іноземних мов початкової школи

«Дистанційне навчання іноземних мов у початковій школі: міфи та

реалії» (10 листопада 2020 року) (КІММН);

• Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція

«Професійна діяльність сучасного педагога в умовах

парадигмальних змін» (25 листопада 2020 р.).

Наукова діяльність 2020 р.



1. Систематизувати профорієнтаційну роботу зі

здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня

вищої освіти щодо вступу на PhD програми 011, 012.

2. Підготувати пакет нормативних документів для

відкриття освітньо-наукової програми для здобувачів

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі

спеціальності 013 «Початкова освіта».

3. Підготувати підсумковий звіт про результати

реалізації теми наукового дослідження «Зміст та

технології забезпечення якості неперервної

педагогічної освіти в умовах євроінтеграції державний

реєстраційний номер: 0116U003295.

Пріоритети та завдання на 2021 р.

Наукова діяльність, наукометрія



4. Підготувати проміжний звіт про результати реалізації

теми наукового дослідження «Нова стратегія професійної

підготовки педагога в умовах євроінтеграції (2016–2021

рр.), державний реєстраційний номер: 0116 U002963.

5. Збільшити кількісні показники студентів-учасників

Всеукраїнських студентських наукових конкурсів та

олімпіад

6. Оптимізувати публікаційну активність співробітників

Інституту в наукових виданнях, що входять до

наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

7. Популяризувати збірник наукових праць «Педагогічна

освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка» в

освітньо-науковому просторі України.

Пріоритети та завдання на 2021 р.

Наукова діяльність, наукометрія



Міжнародна діяльність 2020 р.

+ 2 міжнародних 

онлайн

стажування

+ 23 індивідуальні 

грантові заявки

+4 колективні 

грантові заявки

5 бінарних онлайн

занять із 

партнерами 

зарубіжних ЗВО

+ 2 договори про 

міжнародну 

співпрацю

2 міжнародні 

проєкти (Lego 

Foundation, 

MoPED)



Зарубіжні партнери Інституту



1. Систематизувати процес розроблення заявок для

участі у рамкових міжнародних науково-дослідних

проєктах та індивідуальних заявок для отримання

грантів.

2. Розробити механізми заохочення співробітників щодо

участі у міжнародних проєктах.

3. Активізувати процес укладання угод про співпрацю з

вітчизняними та міжнародними освітньо-науковими

установами та ЗВО.

Пріоритети та завдання на 2021 р.

Міжнародна діяльність



День Педагогічного

інституту

Адаптаційні тренінги для 

першокурсників

Соціально-гуманітарна діяльність 2020 р.

Квест для першокурсників



Методична зустріч «Turn 

your teaching into FUN – 2»

Психолого-педагогічний френдінг

«Імперативи сучасної освіти: педагогічна

спадщина Н. Й. Волошиної»

Літературна вітальня

«Шевченківський березень»

Соціально-гуманітарна діяльність 2020 р.



Назви заходів, проєктів, акцій Кількість 

студентів 

(2020 рік)

Кількість 

студентів 

(2019 рік)

Кількість 

студентів 

(2018 рік)

Проєкти з популяризації української

мови

203 406 337 

Гуртки, студії, секції 70 119 103 

Лідерські програми 50 60 50 

Волонтерські та благодійні акції 100 335 320 

Спортивні змагання, мистецькі проєкти 50 75 64 

Соціально-гуманітарна діяльність 2020 р.
Зменшення у березні-грудні 2020 р. кількісного складу учасників 

на 15% у зв’язку з пандемією



1. Диверсифікувати формат проведення традиційних

соціально-гуманітарних заходів.

2. Продовжити гуманітарні практики (соціальні проєкти,

благодійні акції) за участі студентського та

професорсько-викладацького складу Інституту.

3. Збільшити кількісні показники залучених до соціально-

гуманітарної роботи, а також пропагування здорового

способу життя (за умови зняття карантинних

обмежень).

Пріоритети та завдання на 2021 р.

Соціально-гуманітарна діяльність



Підвищення кваліфікації НПП 2020 р.

>30 

сертифікованих 

онлайн курсів 

різних рівнів

Фаховий модуль

11 сертифікатів

Модуль ІКТ

25 сертифікатів

Дидактичний 

модуль 

14 сертифікатів

Дослідницький 

модуль 

7 сертифікатів

Лідерський 

модуль 

12 сертифікатів

Сертифікаційні 

програми інших 

ЗВО

45 сертифікатів

Модуль ІКТ

>50 сертифікатів

(за сертифікацію 

ЕНК)

Адаптаційні 

онлайн тренінги 

для нових 

співробітників



Управлінсько-організаційна 

діяльність 2020 р.

9

засідань Вченої 

ради

20

засідань 

директоратів
4 семінари з 

кураторами 

академічних 

груп

10 засідань 

старостату

8 засідань 

стипендіальної 

комісії

>30

адміністративних 

нарад



Педагогічний – це МИ!



Педагогічний – це МИ!



Одна перемога не веде до  

успіху, на відміну від

постійного бажання  

перемагати.

Вінс Ломбарді



Нових перемог у 2021 році!


