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Метою Стратегії є визначення основних пріоритетних стратегічних на-

прямів та завдань розвитку кафедри теорії та методик дошкільної освіти 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, реалі-

зація яких забезпечить втілення в життя його місії та візії, інтеграцію Універси-

тету до європейського і світового освітнього простору, конкурентоспроможність 

на ринках освітніх послуг і праці.  

 

Стратегія. 
1. Кафедра – це не тільки керівник, кафедра – це однодумці, колеги, друзі. 

2. Колегіальні рішення – колегіальна відповідальність. 

3. Працюємо не на завтра, а на роки. 

4. Наша мета – ефективна наука і якісна освіта! 

5. Девіз кожного: «Я хочу тут працювати і мені не байдуже, якою буде ця кафе-

дра!». 

 

Місія кафедри 

Кафедра теорії та методик дошкільної освіти – провідний структурний під-

розділ педагогічного факультету педагогічної освіти, що забезпечує підготовку 

фахівців за спеціальністю 012 Дошкільна освіта. 

Місією кафедри є підготовка конкурентноспроможних та висококваліфіко-

ваних фахівців у сфері дошкільної освіти відповідно до потреб ринку праці в 

умовах євроінтеграції шляхом використання творчих та інноваційних підходів 

до навчання та професійної діяльності. 

 

Цінності кафедри: 

Людиноцентризм, людяність, патріотизм, повага, терпимість, відповіда-

льність, інноваційність, творчість, гуманізм, гнучкість, академічна доброчес-

ність, професійність, самовдосконалення.  

 

Цілі кафедри: 

- підвищення наукового потенціалу кафедри шляхом активізації досліджень та 

розробки наукових тем;   

- забезпечення та заохочення постійного професійного зростання науково-педа-

гогічного складу; 

- зростання кількісних та якісних показників щодо результатів наукової комуні-

кації різного рівня; 

- гармонізації міжінституційних зв’язків, що має позитивно вплинути на прак-

тичну підготовку студентів, їх адаптивності до майбутнього професійного сере-

довища; 

- ініціювання та розвиток системи порадництва, наставництва, менторства для 

здобувачів вищої освіти, педагогів-початківців та молодих викладачів; 



- створення найдоступнішої сучасної системи проходження різних видів педа-

гогічних практик для здобувачів вищої освіти.  

 

Шляхи досягнення цілей кафедри: 

- підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу шляхом участі у 

тренінгах, вебінарах, круглих столах, сертифікаційних програмах з міжнародних 

стандартів педагогічної освіти; 

- підвищення ефективності роботи викладачів кафедри над навчальними, на-

вчально-методичними посібниками та монографіями зметою забезпечення само-

стійної роботи студентів за фаховими навчальними дисциплінами; 

- розробка і впровадження системних заходів щодо підвищення якості освіти;  

- виокремлення провідних наукових напрямів дослідження кафедри:  

– Технології виховання і розвитку дітей в умовах сучасного закладу дошкі-

льної освіти; 

– Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємо-

дії; 

– Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти; 
– Професійна підготовка педагогів закладів дошкільної освіти до форму-

вання життєвих компетентностей дітей дошкільного віку. 

 

№ 

з/п 

Найменування завдання / заходу Очікувані результати / 

показники 

Термін вико-

нання 

Відповідальні за 

виконання 

1 2 3 4 5 

7. Стратегічний напрям: удосконалення та розвиток освітньої діяльності 

7.1 

 

Виконання Ліцензійних умов щодо 

провадження освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти та післядип-

ломної освіти для осіб з вищою 

освітою, забезпечення дотримання 

стандартів вищої освіти з ураху-

ванням найкращих традицій націо-

нальної освіти й досвіду європей-

ських університетів. 

Підготовка висококва-

ліфікованих фахівців 

дошкільної освіти 

Постійно Завідувач, нау-

ково-педагогічні  

працівники ка-

федри. 

7.2 

 

Проведення анкетування студентів 

із застосуванням якісних та кількі-

сних методик оцінювання з метою 

вивчення їх думки щодо покра-

щення викладання навчальних ди-

сциплін кафедри. 

Покращення викла-

дання навчальних дис-

циплін кафедри. 

Постійно Завідувач, нау-

ково-педагогічні 

працівники ка-

федри. 

7.3 

 

Забезпечити збору та аналізу інфо-

рмації щодо працевлаштування і 

кар'єрних траєкторій випускників 

Формування змісту 

освітньо-професійної 

програми Дошкільна 

Щорічно Завідувач, нау-

ково-педагогічні  



спеціальності 012 Дошкільна 

освіта, за результатами якого здійс-

нювати оптимізацію переліку та 

змісту освітніх програм спеціаль-

ності відповідно до вимог ринку 

праці. 

освіта з урахуванням 

вимог ринку праці. 

 

працівники ка-

федри. 

7.4 

 

Використання результатів науко-

вих досліджень в освітньому про-

цесі, активізація роботи із залу-

чення студентів спеціальності 

012 Дошкільна освіта до дослідни-

цької діяльності. 

Активна участь студен-

тів спеціальності у до-

слідницькій діяльності. 

Публікація результатів 

досліджень у наукових 

збірниках.  

Постійно. Завідувач, нау-

ково-педагогічні  

працівники ка-

федри, здобувачі 

вищої освіти. 

7.5 

 

Впровадження в освітній процес 

новітніх інформаційно-комуніка-

ційних технологій, в тому числі 

для індивідуалізації освітнього 

процесу. 

Інтенсифікація освіт-

нього процесу, налаго-

джена робота онлайн-

сервісів. 

Постійно Завідувач, нау-

ково-педагогічні  

працівники ка-

федри. 

7.6 

 

Удосконалення навчальних про-

грам і комплексів навчально-мето-

дичного забезпечення дисциплін, 

силабусів відповідно до нових нав-

чальних планів, викладання яких 

забезпечується викладачами кафе-

дри. 

Навчальні програми і 

комплекси навчально-

методичного забезпе-

чення дисциплін, сила-

буси. 

Щорічно Завідувач, нау-

ково-педагогічні  

працівники ка-

федри. 

7.7 

 

Розвиток системи електронного 

навчання, формування он-лайн се-

редовища з необхідною кількістю 

електронних навчальних курсів на 

платформі MOODLE. 

Онлайн-курси на плат-

формі  MOODLE. 

Постійно Завідувач, нау-

ково-педагогічні  

працівники ка-

федри. 

7.8 Сприяння підвищенню кваліфіка-

ції науково-педагогічних працівни-

ків, у тому числі у сфері цифрових 

компетенцій. 

Виконання плану 

підвищення 

кваліфікації та 

проходження 

стажування НПП 

Постійно Завідувач, нау-

ково-педагогічні  

працівники ка-

федри. 

7.9 Участь працівників у формуванні 

єдиного інформаційного простору 

Університету через наповнення 

бази даних та розширення функці-

оналу інформаційної системи уп-

равління освітнім процесом. 

Участь у створенні 

єдиного 

інформаційного 

простору Університету.  

Постійно Завідувач, нау-

ково-педагогічні  

працівники ка-

федри. 

 

7.10 

 

Розширення форм і методів само-

стійної роботи студентів, зокрема 

через впровадження сучасних тех-

нологій її реалізації та створення 

умов і засобів для самодіагностики 

знань. 

Застосування форм і 

методів самостійної 

роботи студентів. 

Реалізація  умов і засо-

бів для самодіагнос-

тики знань студентів. 

Постійно Завідувач, нау-

ково-педагогічні 

та інші праців-

ники кафедри. 

7.11 

 

Дотримання концепції «вільної 

траєкторії» у виборі студентами 

Реалізація вільного ви- Щорічно Завідувач, нау-

ково-педагогічні  



навчальних дисциплін за спеціаль-

ністю 012 Дошкільна освіта. 

бору студентами нав-

чальних дисциплін. 

працівники ка-

федри, здобувачі 

вищої освіти. 

7.12 Забезпечення поповнення репози-

тарію публікаціями викладачів ка-

федри. 

Поповнення репозита-

рію. 

Постійно Завідувач, нау-

ково-педагогічні  

працівники ка-

федри. 

7.13 Забезпечення сталого розвитку 

web-ресурсів  кафедри. 

Наявність web-ресур-

сів кафедри. 

Постійно Завідувач, нау-

ково-педагогічні  

працівники ка-

федри. 

7.14 

 

Розробка науково-педагогічними 

працівниками кафедри сучасних 

підручників, навчальних та на-

вчально-методичних посібників, 

практикумів, інших навчально-ме-

тодичних матеріалів. 

Сучасні підручники, 

навчальні та на-

вчально-методичні по-

сібники, практикуми, 

інші навчально-мето-

дичні матеріали. 

Постійно Завідувач, нау-

ково-педагогічні  

працівники ка-

федри. 

7.15 

 

Удосконалення практичної підго-

товки здобувачів вищої освіти 

щодо забезпечення формування 

професійних компетентностей 

майбутніх фахівців дошкільної 

освіти. 

Фахова підготовка  

здобувачів вищої 

освіти. 

Постійно Завідувач, нау-

ково-педагогічні  

працівники ка-

федри. 

7.16 

 

Активізація роботи з абітурієн-

тами, їхніми батьками шляхом 

проведення профорієнтаційної діа-

гностики та консультування, вдос-

коналення системи пошуку й залу-

чення до навчання за спеціальні-

стю 012 Дошкільна освіта через 

встановлення та розвиток партнер-

ства (співпраці) з освітніми закла-

дами середньої загальної  освіти; 

проведення рекламно-інформацій-

ної кампанії, іміджеве позиціону-

вання та популяризація спеціаль-

ності 012 Дошкільна освіта в засо-

бах масової інформації й соціаль-

них медіа (зокрема сайт кафедри, 

сторінки кафедри у Facebook, 

Instagram тощо). 

Збереження континге-

нту здобувачів вищої 

освіти. 

Залучення батьків, абі-

турієнтів до активної 

співпраці (зустрічі, спі-

льні заходи тощо). 

Постійно Завідувач, нау-

ково-педагогічні  

працівники ка-

федри. 

7.17 

 

Активізація співпраці з роботодав-

цями. Залучення стейкхолдерів до 

обговорення, внесення змін та ада-

птації освітньо-професійної про-

грами Дошкільна освіта до сучас-

них вимог. 

Удосконалення освіт-

ньо-професійної про-

грами Дошкільна 

освіта. 

 

Постійно Завідувач, нау-

ково-педагогічні  

працівники ка-

федри. 

8. Стратегічний напрям: модернізація наукової та інноваційної діяльності 



8.1 

 

Робота над колективною темою 

НДДКР: «Професійна підготовка 

педагогів закладів дошкільної 

освіти до формування життєвих 

компетентностей дітей дошкіль-

ного віку» (Державний реєстрацій-

ний номер: 0120U103286). 

Наукові публікації. 2020-2025 рр. Завідувач, нау-

ково-педагогічні  

працівники ка-

федри. 

8.2 

 

Поглиблення  співпраці з Інститу-

том проблем виховання НАПН Ук-

раїни з метою проведення спіль-

них наукових досліджень. 

Реалізація спільних на-

укових досліджень. 

2020-2025 рр. Завідувач, нау-

ково-педагогічні 

та інші праців-

ники кафедри. 

8.3 

 

Активізація діяльності науково-пе-

дагогічних працівників кафедри у 

написанні наукових статей, опублі-

кованих у виданнях, що внесені до 

міжнародних наукометричних баз 

даних  Scopus, Web of Science. 

Публікації у виданнях, 

що внесені до міжна-

родних наукометрич-

них баз даних  Scopus, 

Web of Science. 

2020-2025 рр. Завідувач, нау-

ково-педагогічні 

та інші праців-

ники кафедри. 

8.4 Забезпечення вільного доступу до 

спеціалізованих та універсальних 

наукометричних баз даних. 

Відкритий доступ. 2020-2025 рр. Завідувач, нау-

ково-педагогічні 

та інші праців-

ники кафедри. 

8.5 

 

Організація, проведення та участь 

у науково-практичних конферен-

ціях різних рівнів, семінарах, круг-

лих столах, тренінгах, майстер-

класах тощо).   

Проведення та участь у 

конференціях різних 

рівнів, семінарів, круг-

лих столів тощо. 

Постійно Завідувач, нау-

ково-педагогічні 

та інші праців-

ники кафедри. 

8.6 

 

Удосконалення роботи наукових 

гуртків, проблемних груп, надання 

допомоги студентам спеціальності 

012 Дошкільна освіта у підготовці 

для участі у науково-практичних 

конференціях, всеукраїнських кон-

курсах. 

Діяльність  наукових 

гуртків, участь студен-

тів у науково-практич-

них конференціях та 

всеукраїнських конкур-

сах. 

2020-2025 рр. 

 

Завідувач, нау-

ково-педагогічні  

працівники ка-

федри. 

8.7 

 

Дотримання правил академічної 

доброчесності науково-педагогіч-

ними працівниками кафедри та 

здобувачами вищої освіти спеціа-

льності 012 Дошкільна освіта. 

Якісна наукова продук-

ція 

Постійно Завідувач, нау-

ково-педагогічні  

працівники ка-

федри. 

8.8 Забезпечення особистісно зорієн-

тованого навчання здобувачів ви-

щої освіти, здійснення переходу 

від викладання готових повідом-

лень до навчання у форматі поста-

новки проблем та пошуку їх рі-

шень. 

Здійснення освітнього 

процесу за допомогою  

інноваційних форм і 

методів роботи. 

Постійно Завідувач, нау-

ково-педагогічні  

працівники ка-

федри. 

8.9 

 

Продовження співпраці із  закла-

дами вищої освіти України  за про-

філем кафедри. 

Заходи, організовані 

спільно з іншими за-

кладами вищої освіти 

України. 

Постійно Завідувач, нау-

ково-педагогічні 

та інші праців-

ники кафедри. 



9. Стратегічний напрям: розширення й поглиблення міжнародної співпраці та інтеграції до світо-

вого освітнього простору 

9.1 Участь студентів та викладачів ка-

федри у програмах міжнародної 

академічної мобільності.  

Участь у програмах. 2021-2025 рр. Завідувач, нау-

ково-педагогічні  

працівники ка-

федри. 

9.2 Сприяння стажуванню науково-пе-

дагогічних працівників за кордо-

ном. 

Звіти про проходження 

стажування. 

Постійно Завідувач, нау-

ково-педагогічні  

працівники ка-

федри. 

9.3 

 

Оволодіння науково-педагогічними 

працівниками кафедри іноземною 

(англійською) мовою. 

Володіння іноземною 

(англійською) мовою. 

2020-2025 рр. Завідувач, нау-

ково-педагогічні 

та інші праців-

ники кафедри. 

 


