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ЗМІНИ У 

КАДРОВОМУ 

СКЛАДІ 

КАФЕДРИ

Якісний склад 

працівників – 100%



ОПП 011.00.01 Педагогіка 

вищої школи

4 особи (- 12 у порівнянні з 

2020 р.). 

ОПП 011.00.02 Педагогіка 

середньої освіти

16 осіб (+ 16 у порівнянні з 

2020 р.)

ОПП 011.00.03 

Корпоративна освіта та 

розвиток персоналу

10 осіб (+ 1 у порівнянні з 

2020 р.)

Контингент загалом за 

спеціальністю 011 Освітні, 

педагогічні науки – 30 осіб 

(+ 5 у порівнянні з 2020 р.)

Контингент 
студентів



Освітній процес

Впровадження (поновлення) в освітній процес магістерської програми ОПП 
011.00.02 Педагогіка середньої освіти

Узгодження змісту освітніх програм підготовки магістрів згідно вимог освітнього 
стандарту зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки та вимог професійного 
стандарту на групу професій «Викладачі ЗВО»

Оновлення РПНД та програм практики відповідно до нових редакцій освітніх 
програм підготовки здобувачів магістерського рівня вищої освіти

Розроблення та сертифікування ЕНК (сертифіковано ЕНК «Андрагогіка», КОРП, 
5 курс, з/ф, автор Мельниченко О.В.; подано на фахову експертизу ЕНК 
«Професійно-педагогічна культура», ПСО, 5 курс, з/ф та ЕНК «Корпоративна 
педагогіка та розвиток персоналу», КОРП, 5 курс, з/ф)

Залучення експертів та представників роботодавців до проведення навчальних 
занять для здобувачів магістерського рівня (Хомич О., Правільєва О., Костриба
А.) та оновлення змісту ОПП (Осауленко С., Пупко І.)
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Освітній процес
Забезпечення навчальних дисциплін сертифікованими ЕНК 

ОПП 011.00.01 Педагогіка вищої школи (кількість освітніх компонентів, що 
забезпечені ЕНК у повному обсязі – 6; кількість освітніх компонентів, що 
забезпечені ЕНК частково – 1 («Методики та технології у вищій школі» прим. –
в процесі розроблення)

ОПП 011.00.02 Педагогіка середньої освіти (кількість освітніх компонентів, що 
забезпечені ЕНК у повному обсязі – 4; кількість освітніх компонентів, що 
забезпечені ЕНК частково – 3 («Освіта в трансформаційному суспільстві»; 
«Освітній менеджмент в середній освіті»; «Методика навчання (обраному 
предмету)» прим. – в процесі розроблення)

ОПП 011.00.03 Корпоративна освіта та розвиток персоналу (кількість 
навчальних дисциплін, що забезпечені ЕНК у повному обсязі – 9; кількість 
дисциплін, що забезпеченні ЕНК частково – 1 («Соціологія освітніх потреб» 
прим. – в процесі розроблення)
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Наукова діяльність: наукометрія

2 статті Scopus
18 статей (інші 

НМБ)
20 статей 

(фахові видання)

Енциклопедія 
освіти (Хоружа

Л.Л., член 
авторського 
колективу)

2 навчальні 
посібники 

(«Освітологія», 
«Педагогічна 
інноватика») 

4 свідоцтва про 
реєстрацію 
авторського 

права

Звіт за 
результатами 

виконання 
наукової теми 

кафедри



Наукова діяльність: заходи

VI Міжнародна Грінченківська наукова 
школа для докторантів, аспірантів, 
молодих учених та магістрантів у 
галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»

Наукове фахове стажування 

(Хоружа Л.Л. - Відділення загальної 
педагогіки та філософії освіти НАПН 
України) та підвищення кваліфікації 
викладачів за різними модулями

Робота у складі експертних рад МОН 
України, експертних комісіях, разових 
спеціалізованих рад ( Андрощук 
І.М.,Хоружа Л.Л.). Експерти НАЗЯВО ( 
Хоружа Л.Л., Желанова В.В.) 

Експертування дисертаційних робіт

Участь у науково-практичних 
конференціях, семінарах, 
педагогічних читаннях різного рівня 

Наукове фахове видання 
«Педагогічна освіта: теорія і практика. 
Психологія. Педагогіка» увійшло до 
НМБ Index Copernicus 
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Грантові 
заявки

Мобільність

Підготовка заявок на 

отримання грантів:  

- колективна («Розвиток 

підприємницької 

компетентності: 

університетський 

практикум» ID # 22120112, 

Хоружа Л.Л., Мельниченко 

О.В.)

- індивідуальна («Ініціативи

для підвищення уваги до 

прав людини», Козир М.В.)

Участь у міжнародних 

програмах академічної 

мобільності та наукового 

стажування (Хоружа Л.Л., 

Андрощук І.М., Братко М.В., 

Тадеуш О.М., Леонтьєва І.В., 

Михалюк А.М.)

Міжнародна діяльність

Стажування



Перспективи розвитку кафедри

Оновлення ОНП 011 «Освітні, педагогічні науки» для здобувачів третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Розроблення нової редакції ОПП 011.00.01 (робоча назва) «Освітній 
дизайн і коучинг в освіті дорослих» для здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти

Виконання наукової теми кафедри та проміжний звіт за результатами 
реалізації І етапу

Розвиток кадрового потенціалу кафедри, професійне самовдосконалення 
в різних формах
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Дякую за увагу!
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