
 

 



СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ТА СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1.  Стратегія розвитку факультету педагогічної та соціальної освіти 

на період 2021–2026 рр. є документом, що визначає основні параметри 

розвитку структурного підрозділу на найближчі п’ять років, забезпечуючи 

його системний і цілеспрямований характер. Розробка та реалізація Стратегії 

розвитку Факультету дозволяє зосередити зусилля і оптимізувати розподіл 

ресурсів для виконання заходів, необхідних для виконання місії Університету 

в умовах зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг. 

1.2. Стратегія розроблена з метою встановлення пріоритетів 

(стратегічних орієнтирів) підвищення ефективності діяльності факультету 

педагогічної та соціальної освіти, принципів, завдань і механізмів його 

подальшого розвитку на період до 2026 року як структурного підрозділу 

Університету, що здійснює підготовку, перепідготовку й атестацію 

педагогічних фахівців та фахівців у галузі соціальної роботи першого 

(бакалаврського), другого (магістерського) та третього (доктор філософії) 

освітніх рівнів за різними формами навчання (денна, заочна).  

Факультет педагогічної та соціальної освіти проводить фундаментальні 

та прикладні наукові дослідження, є провідним науково-методичним та 

освітнім центром у регіоні та Миколаївській області з підготовки фахівців у 

галузі «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта», що має необхідну 

інфраструктуру навчальних та науково-дослідних структурних підрозділів, 

відповідний рівень кадрового, інформаційного і матеріально-технічного 

забезпечення, сприяє поширенню наукових знань та здійснює культурно-

просвітницьку діяльність.  

1.3. Стратегія розвитку факультету базується на положеннях Законів, 

нормативних актів та документів, зокрема Закону України “Про освіту” 

(2017); Закону України “Про вищу освіту” (2014); Закону України “Про 

наукову та науково-технічну діяльність” (2015); Закону України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти” (2019); Указу Президента України 

(Указ № 210/2020 «Про вдосконалення вищої освіти в Україні»); 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р 

“Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період 

до 2029 року”; Рекомендацій та Положень Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, а також Стратегії розвитку МНУ імені В.О. 

Сухомлинського на період до 2025 року, затв. Наказом ректора МНУ імені 

В. О. Сухомлинського від 28.04.2020 р. № 145. 
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1.4. Стратегія розвитку факультету доповнюється та деталізується 

планами реалізації Стратегії на рівні кафедр та інших структурних 

підрозділів факультету (науково-дослідних лабораторій, центрів тощо). 

 

2. ВІЗІЯ, МІСІЯ ТА ЦІННОСТІ 

 ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

2.1. Візія  

Факультет педагогічної та соціальної освіти – унікальний у 

м. Миколаїв та Миколаївській області структурний підрозділ Університету, 

що на високому науково-методичному та освітньому рівнях забезпечує 

підготовку педагогічних працівників у галузях дошкільної та початкової 

освіти, відповідає за стійкий та інноваційний розвиток означених сфер 

педагогічної діяльності та соціальної роботи, відкритий і зорієнтований на 

взаємодію та партнерство на національному, європейському та 

міжнародному рівнях та має довіру освітянської, наукової спільноти та 

українського суспільства в цілому. 

2.2. Місія 

Надання високоякісних освітніх послуг, реалізація інноваційних 

наукових досліджень, підготовка висококваліфікованих 

конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринках праці 

педагогічних, соціальних фахівців та наукових кадрів відповідних галузей 

через гармонійне поєднання фундаментальності та професійної 

спрямованості дошкільної, початкової, соціальної та інших галузей 

педагогічної освіти. 

2.3. Цінності  

• студентоцентризм;  

• академічна доброчесність;  

• креативність; 

• інноваційність;  

• національна свідомість;  

• відповідальність;  

• прозорість та відкритість;  

• професіоналізм та постійне вдосконалення. 

 

3. СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ 

 

Факультетом педагогічної та соціальної освіти визначено стратегічні 

цілі та основні пріоритети – стратегічні завдання та напрями діяльності 

впродовж 2021–2026 років: 

3.1. Стратегічні цілі факультету педагогічної та соціальної освіти й 

стратегічні завдання їх реалізації спрямовані на забезпечення 

випереджального розвитку МНУ імені В.О.Сухомлинського та самого 

структурного підрозділу, зокрема на період 2021–2026 року. Серед ключових 

стратегічних цілей такі, як:  



 Утвердження Факультету педагогічної та соціальної освіти як 

провідного науково-дослідницького, освітнього та інноваційного центру з 

підготовки кваліфікованих, конкурентоспроможних в Україні та 

Миколаївській області зокрема педагогічних працівників, соціальних 

фахівців та наукових кадрів через проходження акредитації спеціальностей 

«Дошкільна освіта», «Початкова освіта» (2021 р.), а також запровадження 

відкриття нових спеціальностей та освітніх напрямів підготовки фахівців у 

галузі освітнього менеджменту та/або соціальної реабілітації та/або інклюзії 

та ін., з подальшим їх ліцензуванням та акредитацією. 

 Забезпечення доступності освіти за спеціальностями Факультету для 

здобувачів з особливими освітніми потребами на засадах запровадження 

інклюзивного підходу, створення безбар’єрного та «діджиталізованого» 

освітнього середовища, активного використання електронних ресурсів, 

інноваційних методів та форм роботи. 

 Сприяння максимальному розвитку здобувачів вищої освіти як 

свідомих і відповідальних громадян, цілісних та гармонійно розвинених 

особистостей, спроможних до активної співучасті у стійкому розвитку 

вітчизняної педагогічної та соціальної освіти через активізацію культурно-

просвітницької та науково-дослідної роботи зі студентами, створення 

сучасного освітнього простору, оновлення матеріально-технічної бази.  

 Всебічний розвиток креативного потенціалу науково-педагогічних 

працівників Факультету, підвищення їх кваліфікації та професійної 

компетентності шляхом активізації проходження закордонного стажування, 

проведення науково-дослідної роботи,  залучення до інноваційної проєктної 

діяльності на базі Факультету та за його межами. 

 Запровадження механізму сертифікації педагогічних та соціальних 

працівників міста та Миколаївської області через організацію на постійній 

основі курсів підвищення кваліфікації та/або Центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників та створення для цього відповідних організаційно-

методичних умов. 

 Проведення пріоритетних науково-дослідницьких, проєктно-

пошукових напрямів діяльності у галузях «Дошкільної освіти», «Початкової 

освіти», «Соціальної роботи» та ін., інтеграція досліджень і розробок кафедр 

факультету в національний і міжнародний науково-освітній простір, 

сприяння формуванню попиту та затребуваності фахівців факультету в 

закордонних закладах вищої освіти. 

 

3.2. Стратегічні цілі Університету та стратегічні завдання їх реалізації 

спрямовані на забезпечення випереджального розвитку Університету в таких 

напрямах:  

 освітній процес;  

 науково-дослідницька та міжнародна діяльність; 

 гуманітарна сфера; 



 матеріально-технічне забезпечення реалізації стратегічних завдань на 

Факультеті.  

В межах кожного із напрямів визначено конкретні завдання та 

індикатори їх виконання. 

 

4. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

 

– узгодження змісту освітніх програм та освітньої діяльності за 

ними відповідно до стандартів вищої освіти та викликів сучасного ринку 

праці; 

– розвиток системи залучення стейкхолдерів, зокрема професійних 

спільнот, роботодавців, студентів до формування освітніх програм та 

навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти на факультеті; 

– проходження процедури акредитації спеціальностей за першим 

бакалаврським рівнем освіти: 012 «Дошкільна освіта» та 013 «Початкова 

освіта» (2021 н.р.); 231 «Соціальна робота» (2024 н. р.), «Соціальна робота» 

за другим (магістерським) рівнем (2022 н.р.) та інших нових спеціальностей 

факультету, ініціація яких припадатиме на термін дії Стратегії;  

– створення сучасних навчально-методичних комплексів, що 

включають широкий спектр методичних рекомендацій та розробок, 

контрольних завдань, практикумів та практичних завдань («кейсів») тощо; 

– розроблення НПП Університету сучасних інформаційно-

комунікаційних засобів, що забезпечують подальше удосконалення 

навчально-виховного процесу та його доступність  (силабусів); 

– оновлення змісту викладання фахових дисциплін у процесі 

підготовки майбутніх педагогічних фахівців у галузі початкової освіти 

відповідно до вимог МОН щодо реалізації «Нової української школи»; 

– підвищення якості навчального процесу через запровадження 

технологій інноваційного навчання, оновлення навчальних програм, лекцій, 

практичних занять, семінарів, підготовка та видання сучасних підручників і 

навчальних посібників. 

– запровадження програм сертифікації та післядипломного підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, фахівців у галузі інклюзивного 

навчання, соціальної роботи/соціальної педагогіки; 

– 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; 

– систематичне поповнення бази даних працевлаштування 

випускників факультету та впровадження заходів моніторингу їх кар’єрної 

траєкторії; 

– забезпечення потужного викладацького складу факультету через 

збільшення штатних кандидатів і докторів наук, підвищення їх наукової 

кваліфікації та педагогічної майстерності; 



– підвищення мовної і мовленнєвої компетенції викладачів 

факультету з англійської мови на рівні володіння В1; 

– розширення можливостей участі студентів у формуванні 

індивідуальних освітніх траєкторій через запровадження формального 

документа, що персоніфікує індивідуальну освітню траєкторію здобувача та 

відбиває основні стратегії розвитку його компетентностей (через 

індивідуальну програми навчання, особистісно-професійного розвитку, 

науково-дослідницької діяльності та ін.); 

– запровадження та надання додаткових освітніх послуг з формування 

ключових компетентностей студентів факультету, набуття необхідних вмінь 

та навичок їх використання за допомогою новітніх освітніх та соціальних 

технологій; 

– створення освітнього середовища, сприятливого для реалізації 

рівних можливостей та доступу до освітнього процесу соціально вразливих 

категорій осіб, зокрема здобувачів з особливими освітніми потребами на 

засадах запровадження інклюзивного підходу, створення безбар’єрного та 

«діджиталізованого» освітнього середовища, активного використання 

електронних ресурсів, інноваційних методів та форм роботи; 

– запровадження інноваційних освітніх технологій підготовки 

педагогічних та соціальних фахівців, в тому числі елементів дуальної освіти 

та створення умов для індивідуального навчання обдарованої молоді. 

 

5. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ТА МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

– проведення пріоритетних науково-дослідницьких, проєктно-

пошукових напрямів діяльності, підвищення цитованності наукових праць 

НПП факультету педагогічної та соціальної освіти світовою науковою 

спільнотою; 

– забезпечення своєчасного захисту кандидатських дисертацій 

аспірантами та викладачами кафедри; активізація та мотивація підготовки 

кандидатських та докторських дисертацій, своєчасне отримання вчених 

звань;  

– участь викладачів, аспірантів і студентів у міжнародних та 

всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, 

круглих столах тощо; 

– інтеграція досліджень і розробок кафедр у національний і 

міжнародний науково-освітній простір, розвиток науково-інноваційної 

діяльності, забезпечення збільшення обсягів госпдоговірних робіт за рахунок 

підвищення інноваційності наукових розробок, активізація роботи студентів 

та викладачів із пошуку та отримання грантів на наукові дослідження; 

– збільшення кількості публікацій професорсько-викладацького 

складу факультету у виданнях, які входять до науково-метричних баз; 

– здійснення викладачами факультету роботи щодо опонування 

кандидатських і докторських дисертацій, рецензування авторефератів, 



монографій, підручників і посібників, іншої навчально-методичної 

літератури; 

– забезпечення мотивації активної наукової роботи студентів, 

аспірантів і молодих учених через розвиток наукового товариства та 

залучення їх до наукових досліджень; 

–  розширення наукових зв’язків із партнерськими факультетами 

вітчизняних та зарубіжних університетів;  

– збільшення кількості проведених наукових заходів, участі у 

всеукраїнських та міжнародних наукових конкурсах; 

– забезпечення підвищення публікаційної активності науковців 

кафедр за рахунок їх видання у провідних національних та міжнародних 

наукових журналах, у тому числі із визначеним імпакт-фактором, та науковій 

періодиці, що індексується в міжнародних науко-метричних базах даних Web 

of Sciense і Scopus.; 

– стимулювання використання іноземної мови під час проведення 

навчальних занять, у наукових публікаціях, презентаціях на міжнародних 

конференціях; 

– формування спільних наукових програм для інтеграції наукових 

досліджень працівників факультету в європейський та світовий 

дослідницький простір; 

– збільшення частки міжнародних здобувачів освіти на факультеті 

через розробку та виконання міжнародних і міжрегіональних угод і програм; 

– складання двосторонніх угод про співпрацю між університетом й 

зарубіжними закладами вищої освіти; наукове співробітництво з 

українськими та зарубіжними ЗВО і науково-дослідними установами з метою 

обміну досвідом наукової роботи, вивчення новітніх методичних досліджень 

тощо; 

– підвищення дослідницької компетентності здобувачів вищої освіти 

через активне залучення до участі в наукових заходах, проєктах, конкурсах та 

запровадження науково-дослідницьких робіт студентів як обов’язкового виду 

навчальної (самостійної) роботи; 

– створення студентського наукового співтовариства, яке буде 

задіяне в дослідженні наукової проблеми кафедри і презентуватиме свої 

наукові досягнення через публікації чи представлення матеріалів у 

конкурсах, виступах на міжнародних і всеукраїнських олімпіадах; 

– створення системи двосторонніх освітніх магістерських програм із 

закордонними партнерами;  

– розвиток співпраці в освітній сфері та розробка спільних з 

міжнародними університетами освітніх програм та їх акредитація на умовах 

співпраці за спільними угодами сторін;  

– продовження роботи щодо організації та проведення щорічних 

науково-практичних конференцій; 

– активізація роботи факультетського сайту в соціальних мережах з 

метою поширення наукових здобутків викладачів, аспірантів, студентів;  



– формування на Факультеті політики академічної доброчесності 

через впровадження прозорих і ефективних освітніх та моніторингових 

процедур. 

 

6. ГУМАНІТАРНА СФЕРА  

 

– розроблення та впровадження на факультеті педагогічної та 

соціальної освіти цілісної системи виявлення та психолого-педагогічного 

супроводу обдарованої молоді; 

– впровадження програм підготовки молоді до подружнього життя, 

формування усвідомленого батьківства та формування здорового способу 

життя; 

– запровадження процедури систематичного моніторингу запитів 

студентів, їх думки щодо якості навчання та механізмів її підвищення на 

основі соціологічних опитувань; 

– ресурсна підтримка розвитку на факультеті педагогічної та 

соціальної освіти системи студентського самоврядування; стимулювання 

ініціатив, культурно-просвітницьких проєктів тощо; 

– проведення тематичних заходів морально-патріотичного 

спрямування, забезпечення змістовності кураторських годин; 

– утвердження моральних цінностей, соціальної активності, 

громадянської позиції, здорового способу життя; 

– упровадження механізмів командної діяльності членів трудового 

колективу на основі усвідомлення взаємозалежності результатів; 

– популяризація напрямів підготовки здобувачів зі спеціальностей 

факультету педагогічної та соціальної освіти; 

– формування кадрового складу та штатного розпису в межах 

затверджених фондів і нормативів; 

– 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, дбайливого ставлення до майна 

університету (будівель, приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, 

навчальних видань, приладів та ін.); 

– сприяння максимальному розвитку здобувачів вищої освіти як 

свідомих і відповідальних громадян, цілісних та гармонійно розвинених 

особистостей, спроможних до активної співучасті в стійкому розвитку 

вітчизняної педагогічної та соціальної освіти через активізацію культурно-

просвітницької та науково-дослідної роботи зі студентами, створення 

сучасного освітнього простору. 

 

 

 



7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТККУ 

ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

– оптимізація структури підрозділів факультету педагогічної та 

соціальної освіти відповідно до потреб сталого інноваційного розвитку 

Університету, наукового потенціалу та кадрових можливостей факультету; 

– модернізація учбових приміщень факультету для організації на 

постійній основі курсів підвищення кваліфікації та/або функціонування 

Центрів професійного розвитку педагогічних працівників;  

– ініціація та реалізація комплексу робіт з облаштування 

безбар’єрного середовища; 

– проведення своєчасного ремонту та енергоощадних заходів у 

закріплених за кафедрами приміщеннях удосконалення інформаційно-

комунікаційного забезпечення кафедр, створення мультимедійних 

електронних освітніх ресурсів для навчальних дисциплін; 

– створення науково-методичних, навчальних лабораторій сучасного 

рівня та їх оснащення відповідним технічним обладнанням; 

– матеріально-технічне оснащення аудиторій для студентів 

педагогічних галузей Факультету відповідно до вимог «Нової української 

школи»; 

– забезпечення вимог охорони праці студентів і персоналу. 

 

 

 

 

Декан факультету педагогічної  

та соціальної освіти                                                                   Т.М. Степанова 

 

 

 

 


