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Корпоративна культура

Конкурс  на кращий

переклад творів

Бориса Грінченка

«Inspired by Borys

Grinchenko`s Аrt»

Тематичні кураторські години із

розвитку корпоративної культури

Участь в роботі школи кураторів

академічних груп

Упродовж року здійснювалося

пропагування принципів академічної

доброчесності в освітньому процесі

та науковій діяльності серед студентів

та викладачів.

Участь у корпоративних зустрічах зі здобувачами вищої

освіти (першого) бакалаврського та (другого) 

магістерського освітніх рівнів з питань організації

освітнього процесу в Педагогічному інститутіУ 2021 році 



Іміджеві заходи.

Розвиток традицій університету, 

спрямованих на національну та європейську самоіндетифікацію



Забезпечення освітніх стандартів

Навчальне навантаження: 2021 рік – 12 107.57 год (+ 1 127.07) 

Викладається 18 навчальних дисциплін.                                                                                 
Розроблено - 9 РПНД та 2 держ.атест.здобувачів. Оновлено та пролонговано - 28 РПНД. 

Сертифіковано 11 ЕНК (відповідно до Плану сертифікації - 2021). Пролонговано – 20.

Керівництво практикою студентів.                                                                         
Розроблено 4 програми  виробничої (методичної) практики

Керівництво курсовими та магістерськими роботами студентів 

Участь у державних екзаменаційних комісіях



Залучення зарубіжних партнерів-

фахівців з іноземної мови
Бінарні практичні онлайн-заняття (Кіпрський університет, Коледж Фресно - Каліфорнія, США)



Гурток англійської мови 

«English Speaking Club»



РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 Завершено роботу за науковою темою та затверджено звіт про про
реалізацію наукової теми «Нова стратегія професійної підготовки педагога в 
умовах євроінтеграції»  (рішення засідання Вченої ради Університету
Грінченка від 09 червня 2021 року про затвердження звіту) 

За результатами виконання наукової теми кафедри представлено розділи до колективної монографії
«Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції»:

 1. Котенко О.В., Кошарна Н.В., Головатенко Т.Ю. Європейський досвід підготовки майбутнього
педагога: спільні та відмінні тенденції.

 2. Кошарна Н.В., Петрик Л.В., Соломаха А.В. Ситник О.І. Технологічні аспекти іншомовної підготовки
сучасного педагога в умовах парадигмальних змін.

 3. Котенко О.В., Петрик Л.В., Головатенко Т.Ю., Терлецька Л.М. Іншомовна підготовка педагога як 
чинник підвищення конкурентоспроможності сучасного педагога.



Публікації викладачів кафедри

Статті Скопус/WOS Інші, окрім Статті 

Скопус/WOS

Фахові Інші

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

2 4 6 4 2 6 10 9 8(+2) 3 0 5



Наукові заходи 



СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Студентський науково-практичний форум 

«ІНШОМОВНА ОСВІТА ОЧИМА СТУДЕНТІВ»



Колективні грантові 

заявки - 1

 Foreign Language Primary 

School Teacher Training: 

European Practices for 

Ukrainian Realties (FLEUR)” 

101048099

Індивідуальні грантові заявки-6
 для участі в освітній програмі за рахунок гранту в університеті Латвії

(Терлецька Л.М.)

 European Solidarity Corps.Тема”Verein Europa und Bildung” 
(Головатенко Т.Ю.)

 EU Study Days in Ukraine 2021 від Представництва Європейського
Союзу в Україні (Головатенко Т.Ю.)

 Fellowship for Research from the State Education Development Agency of 
the Republic of Latvia. Тема “Preparedness of pre-service primary school 
teachers to work in multilingual environment: Latvian practices for 
Ukrainian realities”(Головатенко Т.Ю.)

 Scholarships offered within the framework of bilateral programs of 
cooperation for 2021/2022 with Ministry of Education, Science, Research 
and Sport of the Slovak Republic. Тема “Preparedness of pre-service 
primary school teachers to work in multilingual environment: Slovak 
practices for Ukrainian realities” (Головатенко Т.Ю.)

 Фінський проект “Навчаємось разом” (Котенко О.В., Кошарна Н.В.)

Міжнародні грантові проєкти



Міжнародне стажування та академічна мобільність 

 Міжнародне стажування в рамках проєкту "Зміни у педагогічних університетах та факультетах 
у 21 столітті": на педагогічногу факультеті Університету імені Т.Г. Масарика (м. Брно, Чеська
республіка) та факультеті гуманітарних студій університету імені Томаша Баті (м. Злін, Чеська
республіка) ) (Петрик Л.В.)

 Міжнародне стажування в рамках проєкту "Зміни у педагогічних університетах та 
факультетах у 21 столітті": в Університеті Острава (Чеська республіка) і було проведено серію
лекцій та практичних занять для чеських студентів (Головатенко Т.Ю.)

 Міжнародне стажування Еразмус+ в Університет Ігнаціо в Кракові (Польща) і було проведено 
серію лекцій та практичних занять для польських студентів (Котенко О.В.)

 Міжнародне стажування (дистанційний формат) – Сертифікатом засвідчено у Е-портфоліо: 
стажування в ISMA University of Applied Sciences. (Терлецька Л.М.)



Міжнародне стажування викладачів



ВСТАНОВЛЕННЯ, ПІДТРИМКА, РОЗВИТОК ПАРТНЕРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ З 

МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

Підтримка зарубіжних партнерських зв'язків Відповідно до Договору про співпрацю (09 березня 2020 р.)

продовжено колаборацію між кафедрою та та Освітнім

центром "DEMETRA" (м. Ларріса, Греція).

Встановлення зарубіжних партнерських

зв'язків

24 вересня 2021 року ініційовано та проведено робочу

зустріч з Оленою ДеКлотз, викладачкою англійської мови

Fresno City College (США, штат Каліфорнія), з метою

підписання угоди про співпрацю між Педагогічним

інститутом Київського університету імені Бориса Грінченка

та Коледжем Фресно.

Підготовка договору про співпрацю між Школою освіти

Університетського коледжу в м. Ларнака (Республіка Кіпр).



Фаховий модуль
Лідерський

модуль
Дидактичний

модуль
Дослідницький

модуль

ІКТ модуль

адаптаційні
онлайн тренінги

для нових
співробітників

Онлайн-курси 
різного рівня

Розвиток персоналу

Упродовж року пройдено навчання та стажування



Участь у соціальному проєкті

«З Києвом і для Києва»



Пріоритетні завдання- 2022

- Оновлення змісту РПНД та ЕНК 

- Затвердження наукової теми кафедри

- Підвищення публікаційної активності викладачів 

кафедри

- Активізація наукової роботи зі студентами у 

частині публікацій

- Укладання 2 договорів про співпрацю із 

зарубіжними ЗВО

- Підвищення якісного складу кафедри



Дякую за увагу!


