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Мета – організація  та здійснення на високому рівні навчальної та науково-

методичної роботи, виховної роботи серед студентів спеціальності 012 

«Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта» першого, другого і третього 

ступенів «Бакалавр», «Магістр» «Доктори філософії в галузі освіти», 

наукових досліджень в галузі освіти. 

 

В умовах реформування вищої освіти України факультет дошкільної  

та початкової освіти передбачає такі завдання стратегічного розвитку: 

 

 

Науково-інноваційна діяльність 

 

– виконання науково-дослідної теми кафедрою дошкільної освіти: 

«Теоретико-методичні засади формування творчої особистості дітей 

дошкільного віку в різних видах діяльності»; 

– виконання науково-дослідної теми кафедрою початкової освіти: 

«Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти в умовах нової української 

школи»;  

–  виконання науково-дослідної теми кафедрою педагогіки та дитячої 

психології «Військово-патріотичне виховання студентської молоді в умовах 

освітнього простору університету». 

– участь у конференціях міжнародного, всеукраїнського рівня з 

обов’язковою публікацією у наукових виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних Scopus, Thompson Reuters, SciVerseScopus, Web of 

Science, SciDirect тощо;  

– створення студентського наукового співтовариства, які будуть задіяні 

в дослідженні наукової проблеми кафедри і презентуватимуть свої наукові 

досягнення через публікації чи представлення матеріалів у конкурсах, 

виступах у міжнародних і всеукраїнських олімпіадах;  

– обговорення та організація участі інноваційних проектів магістрів у 

конкурсах університету та всеукраїнських конкурсах; 

 підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації (підготовка 

аспірантів, здобувачів, попередня рекомендація завершених дисертацій до 

захисту); 

 організаційне забезпечення з підготовки та видання публікацій 

монографій, словників, статей, доповідей тощо; підготовка, сертифікація 

електронних публікацій; здійснення рецензування авторефератів, дисертацій; 

 організація, проведення та участь у наукових семінарах, 

конференціях, виставках (усіх рівнів та наукового парку). 

 



 

 

Навчально-методична робота 

 

- узгодження змісту професійної освіти з новими професійними 

стандартами, на компетентнісний основі за участі професійних спільнот та 

організації роботодавців; 

 - узгодження структури забезпечення викладання фахових дисциплін 

відповідно до вимог МОН щодо впровадження проекту «Нової української 

школи»; 

- запровадження питань інклюзивної освіти в навчальні програми 

майбутніх вихователів і вчителів початкової школи; 

– запровадження програм підвищення кваліфікації майбутніх 

вихователів і вчителів початкової школи до роботи в інклюзивному 

навчальному середовищі; 

 – досягнення високого рівня якості викладання навчальних дисциплін, 

з метою здійснення неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців 

дошкільної та початкової освіти шляхом розробки і впровадження нових 

інноваційних методів організації навчального процесу; 

– збільшення штатних кандидатів і докторів наук кафедри, підвищення 

наукової кваліфікації та педагогічної майстерності викладацького складу; 

– підвищення мовної і мовленнєвої компетенції викладачів факультету 

з англійської мови – володіння В1; 

– розширення можливостей сайту факультету за рахунок розміщенням 

у ньому навчально-методичних матеріалів для аудиторного й дистанційного 

навчання; 

– співробітництво із зарубіжними педагогічними вишами з метою 

вдосконалення освітнього процесу підготовки фахівців дошкільної освіти; 

– укладання угод із ВНЗ-партнерами; 

– організація вступу до університету, професійна орієнтація учнів та 

працюючої молоді; 

 видання підручників, навчальних посібників, методичних розробок, 

рекомендацій до написання курсових робіт; 

 розроблення засобів діагностики навчальних досягнень (тестові 

завдання) та критеріїв їх оцінювання; 

 рецензування та експертиза навчально-методичних матеріалів; 

 проведення конкурсних інноваційних проектів. 

 

 



Організаційна робота 

 

 - розроблення науково-методичного забезпечення інклюзивної освіти 

для педагогічних працівників загально освітніх навчальних закладів та для 

батьків дітей з освітніми потребами; 

- запровадження додаткових освітніх послуг з новітніх освітніх 

технологій зі студентам «Арттерапія в корекції порушень мовлення в дітей з 

різними вадами»; 

- забезпечення регулярного оцінювання навчальних досягнень 

студентів з метою визначення їхніх залишкових знань  і готовності 

працювати за фахом; 

- популяризація напрямів підготовки зі спеціальності «Дошкільна 

освіта» ще на етапі навчання майбутніх абітурієнтів у школі через створення 

веб-сторінки кафедри в соціальних мережах;  

- формування кадрового складу та штатного розпису в межах 

затверджених фондів і нормативів для всіх категорій; 

 встановлення творчих зв’язків із вищими навчальними закладами, 

галузевими організаціями, науково-дослідними інститутами, іншими 

організаціями незалежно від форм власності (у тому числі з іноземними); 

 сприяння в перепідготовці та підвищенні кваліфікації науково-

педагогічними працівниками факультету та контроль цих заходів; 

 організація систематичного зв’язку з випускниками спеціальностей 

012 дошкільна освіта, 013 початкова освіта; 

 підготовка ліцензійних та акредитаційних справ за напрямами 

підготовки та спеціальностями; 

 проведення заходів по обміну досвідом та здійсненню науково-

методичної допомоги дошкільним навчальним закладам і школам та органам 

освіти. 

 організація навчально-наукової роботи науково-педагогічних 

працівників зі студентами через веб-сайт факультету. 

 

Виховна робота 

 

 здійснення комплексу заходів, спрямованих на виховання 

високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму та поваги до 

Конституції України в умовах розвитку української державності; 

 проведення заходів із дотримання студентами законодавства 

України, морально-етичних норм поведінки як в університеті, так і за його 



межами, дбайливого ставлення до майна університету (будівель, приміщень, 

меблів, обладнання, інвентарю, навчальних видань, приладів та ін.); 

 проведення заходів із пропаганди в студентському середовищі 

здорового способу життя; 

 - підвищення духовного та культурно-освітнього рівня студентської 

молоді (вечори української пісні, слова, відвідування музеїв і театрів з метою 

патріотичного виховання студентів. 

 

Міжнародна діяльність 

 

 сприяння вивченню та використанню науково-педагогічними та 

науковими працівниками кафедри дошкільної освіти англійської мови; 

 вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців зі 

спеціальностей 012 дошкільна освіта, 013 початкова освіта та їх 

використання в навчальному процесі; 

 участь у виконанні міжнародних проектів, програм; 

 участь у міжнародній інтеграції у сфері підготовки кадрів шляхом 

реалізації програми «Подвійний диплом»; 

 організація, участь у міжнародних конференціях, семінарах, 

конкурсах, виставках.  

 

 

Декан                                                            Т.М. Степанова 

 

 


