
ПРОГРАМА 

РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(2017–2022) 

 

Передумови створення Програми розвитку кафедри: 

1. Закон «Про вищу освіту»; 

2.  вро   с кі страт  і  ро витку вищо  та дошкіл но  освіти (Хартія 

Ради Євро и   освіти для д мократично о  ромадянства   освіти    рав 

людини; Children in Europe Policy Paper [Electronic resourse] / Bernard van Leer 

Foundation Eurochild International Step by Step Association EECERA 

Utdanningsforbundet, Norway Gefures, GreeceSeptember 2008. – – the Date of 

retrieving: 24.06.2016; "Діти в Євро і" докум нт    вро   с ко  освітн о  

 олітики; Early Childhood Education and Care: Providing all our children with the 

best start for the world of tomorrow. European Commission (2011b). Retrieved 

1/08/2011 Докум нт Євро   с ко  комісі  "Дошкіл на 

освіта і виховання: Заб    ч ння всіх наших діт   кращими стартовими 

можливостями для ма бутн о о. 

3.  он    ія ро витку  и вс ко о унів рсит ту ім ні  ориса 

Грінч нка на 2013-2017 роки; 

4. Про рама ро витку П да о ічно о інституту  и вс ко о 

унів рсит ту ім ні  ориса Грінч нка на 2015–2020 роки; 

5.  он    ія ново  страт  і   ід отовки фахів ів   вищою освітою; 

6.  ор оративни  стандарт науково  діял ності с івробітників 

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

7. Про кт “Початкова школа – освіта для життя”; 

8. Нові освітні  ро рами, навчал ні  лани  ід отовки фахів ів 

дошкіл но  освіти; 

9.  Завдання науково-дослідно  т ми «Нова страт  ія  роф сі но  

 ід отовки   да о а в умовах  вроінт  ра і » (0116U002963). 

 



Місія кафедри –  аб    чити якісну  ід отовку сучасно о 

конкур нто датно о дошкіл но о   да о а від овідно до  а итів сус іл ства 

та  отр б ринку; ро вивати творчи   іннова і ни   наукови   от н іал усіх 

суб’ ктів освітн о о  ро  су. 

 

Візія кафедри –  аб    ч ння  дності освітн о о  ро  су і науково  

діял ності викладачів та студ нтів, навчання студ нтів на дослідни  кі  

основі; дотримання  ор оративно о стандарту науково  діял ності, ро виток 

кадрово о  от н іалу каф дри та формування контин  нту студ нтів.  

 

Пріоритетні на рями ро оти кафедри на озна ени   еріод. 

Навчально-методична :   

− удосконал ння існуючих освітніх  ро рам та інт  рованих курсів на 

міждис и лінані  основі;  

− створ ння банку навчал но-м тодично  літ ратури для  ідвищ ння 

 ф ктивності викладання фахових дис и лін на дослідни  кі  основі; 

− активн  використання ЕН ,  ров д ння онла н-л к і , ска   

консул та і , навчал них форумів; 

−  ді сн ння освітн о о  ро  су на дослідни  кі  основі,  кс р с-

дослідж ннях   ро ктні  діял ності;  

−  астосування іннова і них т хноло і   роф сі но   ід отовки 

фахів ів дошкіл но   алу і; 

− с ів ра я   Інститутом  ісляди ломно    да о ічно  освіти: 

 ров д ння с іл них  аходів  с рямованих на  ідвищ ння якості 

 ід отовки ма бутніх фахів ів та особистісно- роф сі но о ро витку 

 рактикуючих дошкіл них   да о ів;  

− р алі а ія  місту нових освітніх  ро рам  ід отовки дошкіл них 

  да о ів на ІІ та ІІІ рівнях вищо  освіти;  

− створ ння  артн рства Унів рсит т – ДНЗ   м тою страт  ічно  

в а моді    роботодав ями   алуч ння  х до формування  місту 

 ід отовки ма бутніх фахів ів дошкіл но  освіти;  



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

мовою; 

− диф р н іа ія та індивідуалі а ія  місту  роф сі но   ід отовки   

урахуванням  а итів сус іл ства   отр б ринку  індивідуал но  

освітн о  тра кторі  студ нтів; 

−  ідвищ ння  роф сі но  кул тури викладачів. 

 

Наукoва:  

− ро виток науково о  от н іалу каф дри:  ід отовка кадрів вищо  

кваліфіка і ;  ідвищ ння активності діял ності наукових шкіл; 

долуч ння студ нтів  ас ірантів та докторантів до ро робки та 

виконання наукових  ро ктів;  

−  ров д ння наукових  аходів с іл но    ровідними науково-

дослідними інститу іями Укра ни;  

− ро шир ння м р жі науково- рактичних  в’я ків каф дри ч р   

 алуч ння міжнародних  артн рів;  

− створ ння якісно о освітн о о с р довища ВНЗ ч р    алуч ння всіх 

учасників освіт о о  ро  су до  ров д ння с іл них наукових 

дослідж н ; 

−  аб    ч ння  роф сі но  мобіл ності викладачів, стажування у 

вітчи няних та  арубіжних ВНЗ.  

− об’ днання науково о  от н іалу каф дри щодо р алі а і  науково  

т ми «Нова страт  ія  роф сі но   ід отовки   да о а в умовах 

 вроінт  ра і » (0116U002963).  

 

Міжнародна:  

− ро шир ння міжнародних контактів  і с орідн ними каф драми 

 вро   с ких унів рсит тів   м тою обміну науковим досвідом  

 р   нта і  наукових ід  ;  

−  ід отовка с іл них міжнародних  убліка і    кол  ами і   арубіжних 

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



− отримання наукових  рантів. 

 

Підвищення кваліфікації викладачів: 

- створ ння школи молодо о викладача; 

-  аб    ч ння умов для активі а і   роф сі но  мобіл ності викладачів  

 окр ма, ч р   міжнародн  стажування (1 ра  на три роки); 

-  ідвищ ння рівня  убліка і но  активності викладачів у наукових 

виданнях  що інд ксуют ся міжнародними ба ами даних. 

 

 Формування контингенту студентів: 

−  ров д ння адр сно   рофорі нта і но  роботи   ви ускниками ЗНЗ і 

  да о ічних кол джів; 

−  о уляри а ія   да о ічно   роф сі  в інт рн т м р жах, ЗМІ  шляхом 

 ідн с ння    на високи  со іал но  начущи  рів н . 

 

Реалізація  ро рамних  авдан  вибудовуватим т ся на  асадах 

  р ро  оділ но о лід рства та кор оративно  кул тури.  

 

 

 

 


